
-4- +

kwartaal
4

jaar
1982

+ +-

+ + + + + -

4- + + + -

+ + -

4- + -I--+4--
4--H + 4-+4--

4- + -r 4- 4- 4- -
4- + 4- + + 4--
+ + + + + 4--

Kwartaaloverzicht
binnenlandse veiligheidsdienst

-r-r-r -I- + 4- + 4 - - T - :
-:. O- J + .1. -L 4- -L -f -u

- + -1- - i - i-4' 4-4- r -i
-h -

-•- J- + + -t- -r + + r -
- T + 4- r- -i- 4- + 4- -i
-4-4-4 -' - • - • - - ( 4- •
-- + -4 -r- -r- 4-4-4- 4-
4- + -;- 4- 4- -r 4- + 4-4
+ + 4- + + ----r4- + +
-!- + + + -i- - + + 4- 4
-r i- 4- 4- — -r + + 4- -f-
-4-4-4- ;- 4. 4.4.4.+
-•r 4- 4- + -, -f 4-4-4
-r- 4- 4- 4- 4- -r 4- + + -r
4- + 4- -i- 4- 4 4- + + +
4- -r 4 -!- -l- 4- 4- 4- -L -L
4-4- + -H-4- + 4-4 -f
- + 4- 4- 4- + 4- + -i- 4-
+ T + + + 4- -h 4- 4- 4
4- 4- 4- 4- -f- -f- 4-4-4- 4-
4- 4- + 4- -f- -f 4- + 4- +

-- + + 4- 4-4- -r 4: + -»-
4- 4- -f 4- -i- -r + + 4--I-
-r -f- -f -(--(--i- 4- + -i- -h
4- -(--!- + -1-4- + 4-4- 4-
-<- -|- 4-4.4.4.4.. L. 4.4.

ministerie van binnenlandse zaken



KWARTAALOVERZICHT

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

4e KWARTAAL 1982



Nr. 1653.618

I_N_D_E_X K_W_A_R_T_A_A_L_0_V_E_R_Z_I_C_H_T 4e_KWARTAAL_1982

I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Bulgarije 681 - 1981

Bulgaarse inlichtingen- en veiligheidsdiensten

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN

Offensief van de orthodoxe communisten

Het optreden van interne strijd en oppositiegroepen in
andere Westeuropese CF-en

De Socialistiese Partij

III. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME

De bezetting van de Surinaamse ambassade en de voor-
bereidingen voor een coup in Paramaribo

Het Armeense terrorisme

Ontwikkelingen in de Palestijnse organisaties

IV. BEVEILIGING

De Europese Gemeenschappen



I.

BULGARIJE 681 - 1981

In het jaar 681 werd voor het eerst in de geschiedenis melding

gemaakt van de staat Bulgarije en wel bij het sluiten van een vredes-

verdrag tussen de toenmalige Keizer van Byzantium, Constantijn de Vierde

en de Bulgaarse Khan Asparuch.

De viering van het 1300-

jarig bestaan van de Bulgaarse

natie is in Bulgarije niet onop-

gemerkt voorbijgegaan. Onder

voorzitterschap van de dochter

van het Bulgaarse staatshoofd

Lyudmila ZHIVKOVA, werden kosten

noch moeite gespaard. Via een

aaneenschakeling van feestelijke

gebeurtenissen, die zich uitstrek-

ten over het gehele kalenderjaar

1981, werd getracht de Bulgaren

hun nationale identiteit te doen

herdenken. Een domper op deze

festiviteiten vormde het vroeg-

tijdig overlijden van de stimule-

rende persoon achter de herdenking, Lyudmila ZHIVKOVA. Zij overleed medio

1981 op 39-jarige leeftijd.

Tot ver over de grenzen werd aan de

herdenking aandacht besteed. In samen-

werking met het Nederlandse comité

"1300 jaar Bulgarije" ontplooide de

Bulgaarse ambassade diverse culturele

activiteiten, waaronder een tentoon-

stelling van documenten, schilderijen

en gravures die te maken hebben met de

relatie tussen Nederland en Bulgarije,r £-y v, ^̂ HJEM l ^^^ alsmede een tentoonstelling van Bul-

•v" "T j|f B̂ Eaarse boeken en grammofoonplaten.

- '̂
Lyudmila ZHIVKOVA

Todor ZHIVKOV



In het Congresgebouw in Den Haag kon twee weken lang kennis worden

gemaakt met de Bulgaarse keuken, terwijl een Bulgaars opera-ensemble

uitvoeringen gaf van de opera Aïda.

BULGAARSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

De civiele Bulgaarse inlichtingen- en veiligheidsdienst DRZAVNA

SIGURNOS (D.S.) is opgebouwd uit 2 hoofddirectoraten en 5 directoraten

en ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken MINISTERSTVOTO

NA VONTRASNATE RABOT (M.V.R.). Het inwinnen van inlichtingen in het

buitenland valt onder de verantwoordelijkheid van het Ie Hoofddirectoraat,

terwijl de contra-spionage wordt verricht door het 2e Hoofddirectoraat.

De totale personeelssterkte van de directoraten en hoofddirectoraten,

aangevuld met de aspirant-D.S.-officieren van het opleidingsinstituut

"Academie Georgi DIMITROV", bedraagt circa 10.000 medewerkers.

De Bulgaarse militaire inlichtingendienst RAZUZNAVATELNO UPRAVLENIE

NA MINISTERSTVOTO NA NARODNATA OTBRANA (RUMNO) is opgebouwd uit vier

afdelingen en ressorteert onder het Ministerie van Defensie. Als hoofd-

doelen van de RUMNO worden Griekenland en Turkije beschouwd, de zuidflank

van het NAVO-verdedigingssysteem; dit in opdracht van de leiding van het

Warschau Pact.

De militaire attaché's verbonden aan Bulgaarse vertegenwoordigingen

in westerse landen zijn doorgaans belast met het inwinnen van militaire

gegevens in het betrokken land. De aspirant-attaché ontvangt een 2-jarige

opleiding aan de Bulgaarse militaire academie "Georgi RAKOVSKI", waar hij

wordt opgeleid voor het militaire inlichtingenwerk, daarna gevolgd door

een éénjarige opleiding te Moskou. Vóór zijn inzet in het Westen wordt

de attaché door middel van een cursus van zes maanden vertrouwd gemaakt

met de gebruiken en levenswijze in het land van zijn bestemming.

Beide Bulgaarse inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderhouden

goede contacten en relaties met de Sowjet zusterdiensten, respectievelijk

het KGB en het GRU.

en P^S^^belangstelling

Bulgaarse emigrantengroepen in West-Europa hebben voortdurend de

aandacht genoten van de Bulgaarse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.



Zij werden door deze diensten geïnfiltreerd, uit vrees dat deze groepen

"contra-revolutionaire" activiteiten tegen de staat Bulgarije zouden

kunnen entameren. Dat de Bulgaarse veiligheidsdienst geen middel schuwt

om deze "bronnen van kwaad" uit te schakelen, daarvan getuigt de moord

op de Bulgaarse balling en BBC-medewerker Georgi MARKOV; een zaak die de

geschiedenis inging als de "paraplumoord". MARKOV stierf op 11 september

1978, vier dagen nadat hij in Londen door een onbekende met een paraplu

was geprikt. Bij de lijkschouwing werd in de achterkant van zijn dij een

minuscuul kogeltje met een diameter van 1,7 mm aangetroffen, waarin zich

het vergif RICINE bevond. Tot op heden is Scotland Yard er niet in ge-

slaagd moordenaar en moordwapen te schterhalen. Uit verklaringen van een

Bulgaarse DS-defector en een overgelopen KGB-officier kan men concluderen

dat de "paraplumoord" het werk is geweest van de Bulgaarse veiligheids-

dienst; het KGB was hierbij nauw betrokken. Indien het onschadelijk maken

van MARKOV tevens moest dienen als waarschuwing voor anti-Bulgaarse/Sowjet

dissidenten waar ook ter wereld, dan is deze opzet geslaagd, want het

effect van de "paraplumoord" werkt in emigrantenkringen nog steeds door.

De recente onthullingen van de Turk Ali AGCA, dat hij de aanslag op

Paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 in opdracht van de Bulgaarse

veiligheidsdienst pleegde, bracht de praktijken van deze dienst wederom

in opspraak.

De Bulgaarse emigrantenkolonie in Nederland is in de loop der jaren

gegroeid tot circa 200 personen, voornamelijk Bulgaarse vrouwen, die zijn

gehuwd met Nederlanders. Sinds 1980 blijkt de Bulgaarse vertegenwoordiging

verhoogde belangstelling te tonen voor de Bulgaarse onderdanen in Neder-

land. In juni 1981 werd de Bulgaarse vereniging "PAISI HILENDARSKI"

opgericht.



Aan deze vereniging verleent de Bulgaarse vertegenwoordiging morele en

materiële steun. In Bulgarije wordt bij het verstrekken van paspoorten

voor familiebezoek in Nederland druk uitgeoefend op de aanvragers, om

hun in Nederland verblijvende familie te bewegen zich aan te sluiten bij

deze vereniging.

Bulgaarse inlichtingenofficieren, die onder diplomatieke dekmantel

zijn verbonden aan de Bulgaarse vertegenwoordiging h.t.l., ondernemen

offensieve inlichtingenactiviteiten gericht op het gebied van wetenschap

en techniek, waarbij telkens weer van een goede relatie en samenwerking

met Sowjet-inlichtingenofficieren sprake blijkt te zijn. De Sowjet-Unie

maakt daarnaast gebruik van de betere handelscondities, die de Bulgaren

in Nederland genieten. Complete machinerieën, die door de Bulgaren worden

aangekocht, verdwijnen naar de SowJet-Unie.

Uit het bovenstaande moge blijken dat deze trouwe bondgenoot van

de Sowjet-Unie de nodige aandacht verdient. Mogelijk zullen in de komende

jaren de ondersteunende inlichtingenactiviteiten van de Bulgaren ten

behoeve van de Sowjet-inlichtingendiensten een meer prominente plaats

innemen.



OFFENSIEF VAN DE ORTHODOXE COMMUNISTEN

In het afgelopen 3aar zijn de tegenstellingen binnen de CPN verder
verscherpt. Verschillende factoren hebben daartoe bijgedragen,
zoals de grote openheid Van de discussie in de portie en de dien-
tengevolge toegenomen aandacht van de media voor de CPN. De pre-
sentatie van een ontwerp-beginselprogramma en de discussies over
het programma hebben daarenboven sterk polariserend gewerkt.
Wellicht de belangrijkste oorzaak van het toenemen van de tegen-
stellingen is het ontstaan van een georganiseerde oppositiebeweging
tegen de tendens van verandering en vernieuwing binnen de partij.

Al sedert het begin van de jaren zestig is de CPN niet meer in

staat gebleken een degelijke kadervorming en -scholing voor haar aan-

komende partijfunctionarissen te organiseren. Het jarenlange gemis van

aan de scholing verbonden indoctrinatie en disciplinering van haar

leden heeft in de CPN op den duur geleid tot geringere mogelijkheden

voor een zorgvuldige selectie van betrouwbaar partijkader, tot verminde-

ring van de aandacht voor het zuiverhouden van de marxistisch-leninistische

leer en tot afneming van de partijdiscipline. Deze gevolgen zijn vooral

na 1977 merkbaar geworden, nadat het toenmalige erelid van het partij-

bestuur - in feite de machtigste man in de CPN, Paul de GROOT - zichzelf

door zijn optreden na het verkiezings-échec van de CPN in dat jaar voor-

goed buitenspel had gezet. Het wegvallen van deze stalinist in hart en

nieren maakte de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Een verlate en

onder invloed van euro-communistische ontwikkelingen versterkte destalini-

satie van de CPN maakte de weg vrij naar meer democratische verhoudingen

binnen die partij. Nieuwe, soms gewelddadige, maatschappelijke bewegingen,

zoals de kraakbeweging, de anti-kernenergiebeweging en het feminisme

dwongen de partij tot een kritische toetsing van haar marxistische uit-

gangspunten. Een snel in betekenis toenemende vredesbeweging - deels ge-

stimuleerd vanuit de CPN zelf - had een kritische beschouwing tot gevolg

van zowel de economische uitgangspunten van de partij als van de inter-

nationale verhoudingen en verbindingen. Tenslotte dwong de economische

recessie de CPN tot hernieuwing van haar sociaal-economische politiek,

wilde ze op dat terrein tenminste beschouwd kunnen worden als een accep-

tabele gesprekspartner voor de andere linkse partijen-



Dit alles resulteerde uiteindelijk in het ontstaan van een aantal

vernieuwingsgezinde stromingen in de CPN, met onderling soms belangrijke

verschillen van inzicht, maar overigens een machtsfactor van betekenis

in de partij.

De toenemende stroom van

voorstellen tot vernieuwing en

verandering is in de loop der

jaren zeker niet kritiekloos ont-

vangen in de partij. Verontruste

communisten hebben in het verle-

den in eigen kring reeds meermalen

blijk gegeven van hun ongenoegen.

Bij de partijleiding vonden zij

echter weinig gehoor. De CPN-lei-

ding koos een zodanige opstelling

dat een confrontatie van meningen

en kansen op bet ontstaan van een

ernstig conflict vermeden werden.

Via de uitgave van het IPSO-kwar-

taalschrift KOMMA, vanaf augustus 1980, heeft de leiding aan de discussies

zelfs een min of meer officiële status gegeven. De vernieuwingsgezinde

groepen in de partij wisten zich daardoor steeds sterker te doen gelden.

Het meer democratische gezicht en de bredere acceptatie van de CPN, die

daarvan het gevolg waren, werden door de partijleiding in hoge mate ge-

waardeerd. De vernieuwingsgezinden traden vooral in het district Amsterdam

succesvol op, o.a. in de debatten rondom de gemeenteraadsverkiezingen van

24 maart 1982. De partijleiding handhaafde daarbij een min of meer pas-

sieve opstelling, maar inmiddels leken ook verschillende prominente partij-

functionarissen als H. HOEKSTRA, J.F. WOLFF en H. BAKKER zich met enkele

praktische consequenties van de vernieuwingsgezinde partijkoers wel te

kunnen verenigen. Hoewel dat op zichzelf niet zoveel zegt over de ideo-

logische overtuiging van deze coryfeeën, was het voor een aantal behoudend

ingestelde partijleden aanleiding voor groot ongenoegen wat zij evenwel

kenbaar maakten buiten de gevestigde partijkanalen om.



Het verschil met eerdere orthodoxe kritiek op voorgestelde en

reeds in praktijk gebrachte vernieuwingen was dat de orthodox ingestelde

communisten nu het vertrouwen in de politiek van de partijleiding ver-

loren hadden. Zij bleken daardoor bereid vorm te gaan geven aan een

georganiseerde oppositiebeweging.

In april 1982 verscheen voor 't eerst in Amsterdam-Noord, in

kringen rond van CPN-drukkerij HEIERMANN C.V. en

mr (voormalig Eerste Kamerlid en advocaat van de CPN) een

concept-discussiestuk voor een "Horizontaal Overleg van communisten"

in de CPN, waarin stelling werd genomen tegen de vernieuwingen. Dit dis-

cussiestuk kreeg pas in juni 1982 ruimere bekendheid nadat het, onder-

tekend door 19 initiatiefnemers, werd gepubliceerd in "Op Dreef", het

ledenblad van de CPN-afdeling Bijlmermeer. Twee uit deze afdeling af-

komstige CPN-kaderleden, de districtsbestuurders - tevens lid

van de Amsterdamse gemeenteraad - en bleken bereid zich in te

zetten voor de oprichting van een "Horizontaal Overleg van communisten".

Op l juli vond in Amsterdam een eerste bijeenkomst plaats. Door De Waarheid

werd dit "horizontale" initiatief nogal vijandig ontvangen. Men weigerde

iedere publicistische medewerking en het kostte de organisatoren de

grootste moeite tijd en plaats van de bijeenkomst vóór l juli via andere

partijkanalen, waaronder het districtsledenblad "Het Activistenbulletin"

- dat overigens te laat verscheen - kenbaar te maken. Toch bezochten

ruim honderd Amsterdamse CPN-ers deze districtsbijeenkomst van het

Horizontaal Overleg, ongeveer het dubbele van het door de organisatoren

verwachte aantal.

De "horizontalen" onderstreepten bij deze gelegenheid in grote

eensgezindheid het belang van een op het leninisme gebaseerde partij-

organisatie en van een op klasse-analyse gebaseerde partijpolitiek, waarbij

op nationaal vlak prioriteit gegeven moet worden aan de sociaal-economische

strijd en op internationaal vlak aan de vredesstrijd, waarbij solidariteit

met de Sowjet-Unie uitgangspunt is. Ook werd benadrukt, dat "De Waarheid"

partijkrant van de CPN moet blijven. Het succes van de bijeenkomst stimu-

leerde de organisatoren tot een aanpak op landelijke schaal. Welbewust koos

men ervoor om geen stappen te ondernemen vóór de Kamerverkiezingen van

8 september 1982. Zo zou de verkiezingsstrijd in eensgezindheid gevoerd

kunnen worden en voorkwam men dat een negatief verkiezingsresultaat aan het

optreden van de orthodoxen zou worden toegeschreven.



De landelijke bijeenkomst vond op 25 september in Amsterdam

plaats en werd met een voor orthodoxe communisten kenmerkende de-

gelijkheid voorbereid.

Een voorbereidingsgroep werkte de politieke stellingname uit

en selecteerde de deelnemers. Dezen werden rechtstreeks of via con-

tactadressen in den lande uitgenodigd en zouden alleen worden toe-

gelaten op vertoon van het partijboekje én een schriftelijke uitno-

diging. Op deze wijze trachtten de organisatoren te voorkomen dat

vroeger uit de partij geroyeerde pro-Sovjet-communisten of vernieu-

wingsgezinde partijgenoten aan de bijeenkomst een "ander" gezicht

zouden geven dan de bedoeling was.

Om te voorkomen dat de bijeenkomst door de CPN-leiding als

fractievorming zou worden aangemerkt werd het partijbestuur uitge-

nodigd om óók aan de bijeenkomst deel te nemen en werd publieke-

lijk verklaard dat ieder partijlid welkom was. De partijleiding

reageerde evenwel niet erg enthousiast. Niet alleen werd in de eer-

ste instantie zowel door het district Amsterdam als door de lande-

lijke leiding vergaderruimte voor een voorbereidingsbijeenkomst ge-

weigerfl, maar in kringen van de landelijke leiding bleken bovendien

lasterpraatjes over het Horizontaal Overleg de ronde te doen. De re-

dactie van het dagblad De Waarheid weigerde opnieuw iedere publici-

taire vorm van medewerking. De initiatiefnemers van het Horizontaal

Overleg verklaarden van hun kant duidelijk wél tot een dialoog met de

partijleiding bereid te zijn en alle informatie over het Overleg aan

de leiding beschikbaar te stellen. De bijeenkomst van het Horizontaal

Overleg pp 25 september in Amsterdam trok veel meer belangstellenden

dan de vergaderruimte kon bevatten. De bijeenkomst, bijgewoond door

zo'n 700 CPN-leden, verliep ordelijk en volgens plan. Er heerste de

bekende sfeer van een ouderwetse partijbijeenkorast. De inleiders verklaar-

den nog eens nadrukkelijk dat het initiatief tot de bijeenkomst was

genomen uit bezorgdheid over de huidige en toekomstige koers van de CPN.

Men zei niet tegen vernieuwingen te zijn, maar aan deze vernieuwingen

wel de grenzen te willen stellen, die bepaald worden door het wetenschap-

pelijk socialisme, het marxisme-leninisme. In de discussie werden geen

nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht. Wel werd de partijleiding

stevig becritiseerd, waarbij vooral het Tweede Kamerlid Gijs SCHREUDERS,



die als voornaamste spreekbuis van de vernieuwers wordt gezien, het

moest ontgelden. Ook de sterke posities die de vernieuwingsgezinden

innemen bij het IPSO, P & C en De Waarheid bleken de orthodox-inge-

stelden een doorn in het oog.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd bewust vermeden om

conclusies te trekken, maar werd wel besloten om met het Horizontaal

Overleg door te gaan ter verwezenlijking van de in het discussiemateri-

aal en in de inleidingen toegelichte doeleinden.

De CPN-leiding reageerde bezorgd op de landelijke bijeenkomst

van het Horizontaal Overleg met oproepen om het polarisatieproces te

stoppen. In reacties van orthodoxe zijde werd het polariserend optreden

van de sympathisanten van het Horizontaal Overleg ontkend en werden

juist de vernieuwingsgezinde partijleden, m.n. het Tweede Kamerlid

Gijs SCHREUDERS, van scheurmakerij beschuldigd. Hierop ontspon zich

in De Waarheid (maar ook daarbuiten) een polemiek, die erdoor geken-

merkt was dat de opposanten langs elkaar heen bleven praten.

Strijd over het CPN-congres heen

BEWIJS VAN TOEGANG

hebben tijdens de voorbereidingsbijeen-

komsten in de districten hun uiterste

best gedaan zelf zo sterk mogelijk ver-

tegenwoordigd te zijn Op het 28e CPN-

congres, dat op 26/27/28 december j.l.

te Amsterdam plaatsvond. ï.n traditioneel
"̂ ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ "̂ A

orthodoxe districten werden als vernieu- **»TÏCONO»«

wingsgezind aangemerkte leden niet af- 26.27 en 28 november 1982

gevaardigd. Dat overkwam in Oost-Gro- De Meervaart

ningen o. a. de fractievoorzitster van Amsterdam

de CPN in de Tweede Kamer, mevrouw

I. BROUWER. In het district Amsterdam werd de districtsconferentie zo

georganiseerd dat blokvorming werd voorkomen. In andere districten werd

de samenstelling van de congresdelegatie gemanipuleerd door het vormen

van lobby's buiten de conferentie om. De partijleiding en de redactie

van "De Waarheid" bleken tenslotte tevreden over de pluriforme samen-

stelling van het congres, hetgeen tevoren al een ruime meerderheid van

vernieuwingsgezinden deed vermoeden.



Door congres-afgevaardigden, verbonden aan het Horizontaal Overleg,

werden enkele vergaderingen belegd om een eensgezinde opstelling op het

congres voor te bereiden. Ook werd in deze kring de vorming van een

coördinatie-commissie voorgesteld, die zich zou moeten gaan beraden

over de toekomst van het Overleg na het congres. Dit duidde erop dat

men in een voor de orthodoxe partijvleugel gunstig congresverloop

niet veel vertrouwen had.

Het aanvankelijk gepubliceerde discussiemateriaal voor het congres

was er geheel op gericht de eenheid en de rust in de partij zoveel

mogelijk te handhaven. Elke vleugel zou zich in het materiaal kunnen

herkennen en nergens werd in de congresstukken duidelijk positie gekozen.

Dit leidde evenwel tot ernstige kritiek van zowel de orthodoxe als de

vernieuwingsgezinde partijgenoten. Een stroom van amendementen was het

gevolg. Dat dwong het partijbestuur tot het maken van keuzen, compleet

met meerderheids- en minderheidsstandpunten binnen het partijbestuur.

Dat vergrootte uiteraard de verwarring in de partij en luidde ook een

verdeie escalatie van de partijstrijd in. Het congres resulteerde uit-

eindelijk in een overwinning van de vernieuwingsgezinde vleugels in de

partij, waardoor de tegenstellingen nog verscherpten. Direct na het

congres werden door het Horizontaal Overleg enkele bijeenkomsten belegd,

waar de toekomst van het Overleg en de te volgen strategie ter discussie

stonden. De orthodoxe CPN-leden keurden daar de voorstellen goed om

alles in het werk te stellen om de zich doorzettende ontwikkeling tot

vernieuwing van de CPN teniet te doen.

Het belangrijkste besluit was wel,

dat het Horizontaal Overleg een formele

structuur zal gaan krijgen, compleet met

besturen op landelijk, regionaal en

plaatselijk niveau. Ook zal een eigen

maandblad worden uitgegeven. Men doet

het overigens, voorkomen, dat dit in

overeenstemming is met de besluit-

vorming van het jongste CPN-congres

ten aanzien van het functioneren van

horizontale overleg-structuren in de

partij, maar men beseft dat nu in feite een partij binnen de partij

wordt gevormd. De voornaamste actiepunten voor het moment zijn volgens



de "horizontalen" het tot stand brengen van een werklozenorganisatie-

en demonstratie en het aangaan van de vredesstrijd in solidariteit

met andere communistische partijen - ook die in Oost-Europa - en met

bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. Veel aandacht zal er in het

komende jaar ook zijn voor de partijconferentie over de sociaal-

economische strijd en voor het buitengewone partijcongres over het

ontwerp-beginselprogramma.

De orthodox ingestelde partijgenoten erkennen hun nederlaag op

het 28e partijcongres, maar hebben inmiddels wel duidelijk gemaakt dat

de leiding van de CPN, zoals deze door het congres werd gekozen, niet

zonder meer op de steun van de "horizontalen" hoeft te rekenen.

Hoewel op een bijeenkomst van het Horizontaal Overleg op 11 december 1982

nadrukkelijk werd gesteld, dat men binnen de CPN wil blijven functioneren

en zelfs ex-leden werden opgeroepen zich weer bij de partij aan te

sluiten, ziet het er nu naar uit dat de orthodox ingestelde communisten

hun eerste loyaliteit bij het Horizontaal Overleg wensen te leggen.

En dit dan niet alleen theoretisch (ideologisch), maar bijvoorbeeld ook

in financieel opzicht. Dat zou de CPN in een bijzonder precaire situatie

brengen. Financieel staat de partij er bijzonder slecht voor en indien

zij inderdaad de (geldelijke) steun van grote aantallen partijleden moet

missen dan is het vrijwel zeker dat de geldzorgen de partij boven het

hoofd zullen groeien.

Sommige besluiten van het jongste partijcongres - met name de voor-

genomen solidariteit met Charta '77 en Solidarnosc, het verbreken van

de betrekkingen met de PVAP en de CPTsj en de afwijzing van de Sowjet-

Unie als natuurlijke bondgenoot in de strijd voor de vrede - blijken

geleid te hebben tot vele bedankjes voor het lidmaatschap van de CPN en

voor het abonnement op het dagblad De Waarheid. Het voortbestaan van

het dagblad lijkt nu aan een zijden draad te hangen.

TUD VOOR REHABILITATIE



Internationale reacties

Door andere communistische partijen uit Oost- en West-Europa is

nauwelijks gereageerd op de jongste ontwikkelingen in de CPN, De Sowjet-

pers besteedde slechts aandacht aan dat deel van de politiek van de CPN,

dat nog enigszins strookt met de eigen belangen. Soms maakte men wel

melding van grote meningsverschillen. Alleen de Tsjechoslowaakse CP

formuleerde openlijk kritiek tegen die congresbesluiten welke een

"afwijking betekenden van het proletarisch internationalisme" en

"steun(...) aan de anti-socialistische onderwereld". Het blad Rudé Pravó

constateerde overigens tevens dat een grote minderheid op het congres

het met de CPN-besluiten niet eens was.

Voor meer openlijke steunverlening aan de orthodoxe vleugel is

de tijd kennelijk nog niet rijp.



HET OPTREDEN VAN INTERNE STRIJD EN OPPOSITIEGROEPEN IN ANDERE

WESTEÜROPESE CP-EN

Al heeft de ontwikkeling, die op het ogenblik in de CPN plaats-
vindt, zeker spectaculaire kanten, het is toch niet zo dat de
partij hiermee een volstrekt uitzonderlijke positie tussen de
andere Westeuropese CP-en inneemt. Scherpe, al dan niet tot
scheuring leidende interne partijstrijd, issues zoals nu in de
CPN aan de orde, het optreden van georganiseerde interne opposi-
ties manifesteerden en manifesteren zich ook binnen andere
Westeuropese CP-en. Op ruime schaal zelfs.

Interne partijstrijd '

Communistische partijen staan algemeen te boek als monolitische

organisaties waarbinnen voor oppositie geen plaats is en die, mocht

interne oppositie zich toch voordoen, daaraan snel en efficiënt een eind

maken.

Dat image is niet helemaal onterecht. Het is in elk geval conform

de theorie van het democratisch centralisme, het interne organisatie-

principe dat oppositionele groepsvorming in een CP ("fractievorming" in

het eigen jargon) inderdaad verbiedt. In de praktijk intussen is de ge-

schiedenis van de communistische partijen, i.c. de Westeuropese, er be-

paald niet een van louter eenheid en gesloten rijen. Tot het verhaal

behoort wel degelijk ook het telkens weer optreden van interne conflicten,-

scheuringen,splinter- en tegenpartijen. Te denken valt in dit verband

- om de zaak tot de jongste geschiedenis te beperken - aan de periode

direct na de Tweede Wereldoorlog of aan de gebeurtenissen in Hongarije

(1956) en in Tsjechoslowakije (1968) en aan de interne strubbelingen

die daardoor in verschillende CP-en ontstonden.

Ook op het ogenblik is er sprake van tegenstellingen en conflicten

binnen eenflink aantal CP-en. Tengevolge van dergelijke interne conflic-

ten kwamen de laatste tijd bijvoorbeeld de Italiaanse (PCI), Franse (PCF)

en Spaanse CP (PCE) regelmatig in het nieuws.

De PCI heeft te maken met een orthodoxe interne oppositiegroep,

die zich afzet tegen het meer vooruitstrevende "eurocommunistische"

beleid van de partijleiding. De groep gaf afgelopen jaar een eigen blad

uit, Minterstampa" en ontleent daaraan ook haar naam. De PCI-leiding

tolereert Interstampa met tegenzin en neemt daarbij soms de gelegenheid

waar voor een incidenteel royement van een Interstampa-figuur.



Het omgekeerde speelde in de PCF. Daar moest de partijleiding

de meer orthodoxe pro-Sowjetkoers van de laatste paar jaren door-

zetten tegen de oppositie van de eurocommunistisch georiënteerde

minderheid in. De PCE tenslotte kwam bij de parlementsverkiezingen van

oktober j.l. ernstig verzwakt (van 23 naar 4 zetels) uit een heftige

interne partijstrijd te voorschijn. In de PCE stonden drie groepen

tegenover elkaar: een eurocommunistisch georiënteerd midden, een

groep "vernieuwers" die vonden dat de partij niet ver genoeg ging

met haar euroconununistische koers en een groep orthodoxen die,

uiteraard, naar een orthodoxe, pro-Sowjetkoers terug wilden. Welke

kant de PCE - die in verband met al deze strubbelingen in november

j.l. haar partijleider door een andere. heeft

vervangen - zal opgaan, is inmiddels nog niet duidelijk.

Nsgatiations betwemn the French Comntunist Party (PCF) ?.r\3 the Communist Party oi iha Sovin; Union (CPSU) i
on Januart-8. 2980, si the CPSU Centra/ CommiHee heaüquarters. At the tir tight is PC f Sezretarv-Gwera! i
Gsofgiis Marchais; on the Soviet s/c'e, frc^r; left to right, Lsonid l. Brezhnev, CPSU Genera! Secreiary, party \s M.A. SKS/OV and B N. Ponomarëv; an unidentified woman; and V.V. Zaglaöin, f'irsi Oepufy Clti&t of \ CPSU Cejittal CowmiKee's inl.ernatif.iis> Depjrtmiint
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Tegenstellingen bestaan er ook in de Engelse, Deense, Belgische

en Finse CP-en. In al deze partijen, waaraan nog andere zouden kunnen

worden toegevoegd, bestaat een min of meer georganiseerde oppositie-

groep, dié zich tegen de partijleiding, resp. tegen de meerderheid

van de partij verzet.

De CPN past met haar interne moeilijkheden dus in een meer

algemeen beleid.



Patroon en verloop van de interne conflicten

Hoewel de botsingen binnen de verschillende CP-en in de grond

van de zaak steeds teruggaan op de tegenstelling tussen degenen die aan

de communistische orthodoxie willen vasthouden en de voorstanders van

vernieuwing, is de ontwikkeling in de feitelijke verhoudingen bij de

diverse partijen nogal gevarieerd.

Zoals al aangeduid, staat in het ene geval een orthodoxe partij-

leiding/meerderheid tegenover een vernieuwingsgezinde minderheid

(PCF, Deense CP), terwijl in het andere geval de situatie omgekeerd is

(PCI, Belgische, Finse CP). Ook komt het voor dat een partijleiding

met oppositie van twee kanten te maken krijgt, dus zowel van vernieu-

wingsgezinde als van orthodoxe kant (PCE; ook in de PCF traden naast de

euro-communistische opposanten critici op, die vonden dat de

partijleiding juist onvoldoende orthodox was).

Eveneens nogal gevarieerd is het verloop resp. de uitkomst van

deze conflicten. Nu eens slaagt de partijleiding erin om een interne

oppositie onder controle te houden of te onderdrukken, dan weer weet

een oppositie zich te handhaven en soms zelfs haar positie te insti-

tutionaliseren, in weer andere gevallen komt het tot een breuk die al

dan niet met de vorming van een tegenpartij gepaard gaat.

Het onder controle houden en onderdrukken van interne oppositie

valt bijvoorbeeld waar te nemen bij de PCF. Toen de partijleiding een

aantal jaren geleden haar koers in orthodoxe, pro-Sowjetrichting ver-

legde, kwam het euro-communistische deel van de partij daar tegen in

het geweer. Door de opposanten een tijdlang te tolereren, door daarna

de meest prominente critici buiten spel te zetten (de PCF-leiding

royeerde ze meestal niet, maar verklaarde dat zij door hun gedrag

zichzelf buiten de partij plaatsten en behandelde ze dienovereen-

komstig), door tenslotte samen met de socialisten in de regering te

gaan* zitten (de opposanten hadden de partij steeds verweten te negatief

tegenover de socialisten te zijn), slaagde de leiding erin de oppo-

sitie in de hand of beter nog onder de duim te houden. Die situatie

bestaat op het ogenblik in feite nog.



Ook in de Deense CP bleef de partijleiding een groep critici

de baas, die zich afgelopen zomer in een gezamenlijk stuk tegen de starre

pro-Sowjetkoers van de partij afzette. Het verwijt van fractievorming

en een beroep op de eenheid van de partij - noodzakelijk met het oog op

zulke hogere doelen als de vredesstrijd - waren voldoende om de oppo-

santen voor het merendeel tot zwijgen te brengen. Tot royementen kwam het

daarbij niet.

Oppositiegroepen, die zich tegenover de partijleiding weten te

handhaven, zijn te vinden in de Belgische en de Finse CP. In de Belgi-

sche CP bestaat de federatie Luik als een orthodox bolwerk. Regelmatig

zet Luik zich af tegen uitspraken van de overwegend euro-communistisch

georiënteerde partijleiding of probeert deze in meer orthodoxe richting

om te buigen. De federatie kan dat omdat een aantal van haar mensen in

de hoogste bestuursorganen van de partij zit.

Een nog veel duidelijker geïnstitutionaliseerd karakter heeft de

eveneens orthodoxe minderheid in de Finse CP. De groep heeft een bij

onderlinge afspraak verzekerde positie in de hoogste partijorganen en

heeft haar eigen publicitaire middelen om haar (minderheids)standpunten

te uiten. Hoewel dit volgens het democratisch centralisme volstrekt

niet kan, gebeurt het toch. Daarbij is de strijd tussen meerderheids-

en minderheidsgroep al meermalen zo heftig geweest dat een breuk dreigde.

Vooral onder druk van Moskou kwam die er tot nu toe telkens niet en zo

blijft de Finse partij het duidelijkste voorbeeld van een CP, waarin

"fractievorming" openlijk en al jaren plaatsvindt.

Een ander voorbeeld van een interne oppositiegroep die zich,

althans tot nu toe, weet staande te houden is de eveneens al genoemde

Interstampa-groep In de PCI. De groep kan dat omdat het democratisch

centralisme in de PCI vrij soepel wordt uitgelegd (er moet ruimte zijn

voor het bestaan van verschillende meningen binnen de partij) en omdat

de PCI zich een zuivering in ouderwetse stalinistische trant met het

oog op haar democratische image niet kan permitteren. Dat geeft de groep

een bepaalde speelruimte. Niettemin werd in enkele incidentele gevallen

het middel van het royement gehanteerd. De partijleiding hoedde zich er

daarbij wel voor niet activiteiten in Interstampa-verband, maar andere

zaken als reden voor het royement aan te voeren. Op die manier blijft

de groep als zodanig min of meer getolereerd.



Soms lopen de tegenstellingen in een bepaalde partij zo hoog op

dat het tot een breuk komt. De meest recente voorbeelden daarvan dateren

overigens al van een aantal Jaren terug. Zo stapte in de tweede helft

van de Jaren '70 een orthodoxe groep uit de Engelse CP en vormde de

New Communist Party. Hetzelfde gebeurde kort daarop in Zweden. Tegen-

over de euro-communistische VPK plaatste zich daar een neo-Stalinis-

tische APK. De APK weet zich, zij het op het niveau van een splinter-

partij, te handhaven. De New Communist Party was de laatste jaren

nauwelijks meer tot het geven van enig levensteken in staat.

De Spaanse CP heeft al sinds zij de Sowjetingreep in Tsjechoslo-

wakije in 1968 veroordeelde, met orthodoxe tegenpartijen te kampen gehad.

Hoewel een dergelijke concurrerende groep nog altijd bestaat, is hier-

uit toch ook weer niets gegroeid dat het formaat van een splinter

te boven gaat.

Ook Griekenland tenslotte kent twee CP-en. De splitsing gaat

eveneens terug op Tsjechoslowakije - 1968. In Griekenland echter wordt

de euro-communistische z.g. binnenlandse KKE volstrekt overvleugeld

door de zeer Moskou-loyale z.g. buitenlandse KKE.

Houding van Moskou

De houding die Moskou zelf tegenover de conflicten binnen de

Westeuropese CP-en aanneemt, is niet steeds dezelfde. Toen bijvoorbeeld

in Zweden de APK werd gevormd, handhaafde Moskou de verhouding met de

VPK maar erkende tegelijkertijd de APK door deze bij officiële gelegen-

heden als gast uit te nodigen. Doordat de VPK hierin geen aanleiding

zag om van haar kant de band met Moskou te verbreken, is de situatie ont-

staan dat Moskou in Zweden met twee CP-en betrekkingen heeft.

Hoewel ook de Engelse New Communist Party claimde Moskou's steun

te hebben, stelde Moskou zich in dit geval toch een stuk terughouden-

der op. Doordat van de New Communist Party weinig terecht kwam, kon

Moskou een nadere positiebepaling achterwege laten.

Tegenover de beide KKE-en kwam Moskou wel tot een duidelijke keus.

Alleen de Moskou getrouwe "buitenlandse" KKE wordt door de CPSU-leiders

als CP erkend. De "binnenlandse" KKE geldt voor hen niet als zodanig

en met deze partij onderhouden zij geen betrekkingen.



In de zeer verdeelde Finse CP tenslotte heeft Moskou al meer-

malen openlijk de orthodoxe minderheidsfactie gesteund.

In het algemeen wordt aangenomen, dat Moskou als het om kleine

partijen gaat wat minder aarzelingen kent om zich in interne disputen

te mengen of eventueel een afsplitsing te steunen dan wanneer het om

grote partijen gaat. Zo lijkt Moskou het niet aan te durven om de

pro-Sowjet stroming in de PCI te stimuleren tot het vormen van een

alternatieve partij.

Vat hiervan waar mag zijn, feit

is in elk geval dat er tussen Moskou en

de pro-Sowjetgroepen in onafhankelijk

gezinde CP-en een duidelijke affiniteit

bestaat. Deze groepen of hun vertegenwoor-

digers zullen het vanzelfsprekend vinden

om bij Moskou om steun voor hun standpun-

ten aan te kloppen, terwijl Moskou uiter-

aard de neiging zal hebben die steun te

geven. In dit verband mag worden bedacht

dat bijvoorbeeld zowel de voormalige lei-

der van de Spaanse CP als die

van de Italiaanse CP de eer-

ste openlijk, de tweede bedekt - Moskou

van inmenging en manipulatie in hun partij-

en hebben beschuldigd.

Doorslaggevend is dit optreden van Moskou overigens niet. Immers

hebben zowel de Spaanse, als de Engelse CP en de Zweedse VPK zich zonder

veel moeilijkheden tegenover pro-Sowjetafsplitsingen staande kunnen

houden.

Interne strijdpunten

Neemt de CPN met haar interne strubbelingen dus al geen uitzon-

derlijke positie tussen de andereWesteuropese CP-en in, met de issues

waarover de tegenstellingen gaan, doet de partij dat over het algemeen

evenmin.



De kwesties die de CPN verdeeld houden, zijn ook bij andere

CP-en terug te vinden. De verhouding tot de Sowjet-Unie - actueel

i.v.m. Afghanistan en de "vredesstrijd" - en de betekenis van het

Oosteuropese model, toegespitst op Polen, houden eigenlijk alle

Westeuropese CP-en bezig en leiden in verscheidene van deze partijen

tot verdeeldheid.

Hetzelfde geldt voor de vraag in hoeverre CP-en aan de oude

marxistisch-leninistische dogma's moeten vasthouden - men bedenke dat

de PCF al een aantal jaren geleden het begrip "dictatuur van het

proletariaat" uit het partijstatuut schrapte en dat partijen als

PCE en PCI zichzelf niet meer marxistisch-leninistisch noemen - en voor

de kwestie van samenwerking tussen communistische partijen.

Wat dit laatste betreft: het trok in Nederland nogal de aandacht

dat tijdens het afgelopen CPN-congres de vraag werd opgeworpen of een

aparte, zich communistisch noemende partij nog wel zinvol was én of

niet veel beter kon worden gestreefd naar een nieuwe linkse partij,

samengesteld uit de CPN en de andere kleine linkse partijen. Dat ook

dit niet iets nieuws is, kan blijken uit het feit dat de Noorse CP

al in 1975 een fusieproces aanging met een aantal andere kleine,

niet-communistische partijen. Dit proces, dat ongeveer een jaar duurde,

mislukte weliswaar, maar het werd toch geprobeerd.

Op twee punten springt de CPN er niettemin wel uit tegenover de

gemiddelde Westeuropese CP. Dat is door de aandacht die de vrouwen-

emancipatie en de homobevrijding binnen de partij voor zich hebben

weten op te eisen. Weliswaar gaat de vrouwenstrijd ook aan andere

CP-en niet voorbij maar een "feminisering" zoals zich in de CPN voor-

doet, valt elders niet waar te nemen. Voor de belangstelling voor de

homo-emancipatie geldt dat nog sterker.



DE SOCIALISTIESE PARTIJ

De resultaten, die dit jaar bij verkiezingen door de SP geboekt

zijn, lijken er op te duiden dat deze partij de zo gewenste aansluiting

bij de massa nog nauwelijks heeft weten te realiseren. Wel heeft de

partij bij de in mei j.l. gehouden gemeenteraadsverkiezingen haar zetel-

aantal zien groeien van 9 naar 22 . Ook bij de recente Tweede Kamer-

verkiezingen boekte zij een lichte vooruitgang en behaalde 0,54% van het

totaal aantal uitgebrachte stemmen, overigens net niet voldoende om een

zetel te bemachtigen.

De SP doet pas sedert 1974 mee aan verkiezingen. Voor die tijd

opereerde de partij uitsluitend - op veelal verhulde wijze - via een

aantal massa-organisaties, zoals de Bond van Huurders en Woningzoeken-

den en de vereniging Voorkomen Is Beter, die soms moeilijk herkenbaar

zijn als communistische frontorganisaties. De enige taak van deze orga-

nisaties is het organiseren van actie op de aangewezen gebieden. De SP

gaat er daarbij van uit dat de "gewone man" in de dagelijkse belangen-

strijd vanzelf tot het inzicht zal komen, dat voor het bereiken van defi-

nitieve oplossingen voor de maatschappelijke problemen het socialisme

noodzakelijk is.

Wat de SP precies onder dit socialisme verstaat, valt af te leiden

uit een recent heruitgegeven brochure "onze wereldbeschouwing". Daarin

wordt op eenvoudige wijze een beschrijving gegeven van wat in de statu-

ten van de SP het dialectisch en historisch materialisme wordt genoemd.

In andere publicaties wordt de grondslag van het politieke handelen

van de SP aangeduid als het wetenschappelijke socialisme, een term waar-

mee doorgaans het marxisme-leninisme wordt bedoeld. Het vermag dan ook

geen verwondering verwekken dat het statutair vastgelegde organisatie-

principe van de SP het democratisch-centralisme is. Dit organisatiebe-

ginsel bergt grote mogelijkheden tot autoritaire machtsuitoefening in

zich.

In de SP is dat in zeer sterke mate het geval, gezien het feit dat

in de statuten tevens bepaald is dat het Centraal Komitee de bevoegdheid

heeft al dan niet een partijcongres bijeen te roepen. Een dergelijke

bepaling is i voor marxistisch-leninistische partijen nogal uitzonderlijk.



De SP-leiding heeft van die bevoegdheid ook werkelijk gebruik

gemaakt door na 1976 geen partijcongres meer bijeen te roepen.

Wel heeft in 1981 een verkiezingscongres plaats gevonden.

De SP is ook een zeer cen-

tralistische geleide par-

tij. De feitelijke macht

is in handen van één man,

Daniël MONJË, die zich als

zijn grote voorbeeld Jozef

STALIN, graag laat aandui-

den als "vader";hij dus

als"vader van de SP".

MONJË heeft sleutelfunc-

ties als die van organisa-

tiesecretaris en penning-

meester in zich verenigd,

heeft belangrijke eigen-

dommen van de SP op zijn

naam staan en functioneert

veelal ook nog als penning-

meester van de massa-orga-

nisaties van de SP en van

de aan die partij gebonden

stichtingen.

Voor zover bekend heeft een echte controle op het beheer van geld-

middelen door MONJË sedert het begin van de jaren zestig niet plaatsge-

vonden. De SP bezit t.b.v. de propaganda een goed geoutilleerd apparaat

waaronder een drukkerij. Daar wordt naast al het drukwerk voor haar

massa-organisaties ook "De Tribune" vervaardigd.

-De oplage van dit twee-wekelijks verschijnend blad bedraagt circa

30.000 stuks. De inhoud bestaat voornamelijk uit artikelen over gezond-

heidszorg en verslagen van acties op sociaal gebied. Veel aandacht is er

ook voor de strijd in de z.g. Derde Wereldlanden, Daarbij is het opval-

lend, dat dit partijorgaan vooral - in positieve zin - aandacht besteedt

aan de strijd van die bevrijdingsbewegingen, ten aanzien waarvan ver-



moedens bestaan dat ze direct of indirect ondersteund worden door

de Sowjet-Unie.

De SP doet overigens alle mogelijke moeite zich te etaleren als

een nationale, socialistische partij. Men wil geen discussie over het

socialisme in de SU of in China en men wil zich door geen binnen- en

buitenlandse socialistische of zich socialistisch noemende partijen

de wet laten voorschrijven.

Zoals het een stalinistische partij betaamt zegt de SP geen

illusies te koesteren over de betekenis van het parlement. Dat vertegen-

woordigend lichaam heeft noch de macht, noch de mogelijkheid om de maat-

schappij grondig te veranderen, zo meent men.

Het bezit van zetels in de Tweede Kamer ziet de SP dan ook niet

als afzonderlijk doel maar als middel om de buiten-parlementaire acties,

die bij deze partij een hoge prioriteit bezitten, te versterken.

Eventueel wil de SP parlementsverkiezingen nog wel zien als graadmeter

van maatschappelijke veranderingen en als propaganda-mogelijkheid voor

het door haar voorgestane socialisme.

Buiten haar eigen frontorganisaties heeft de SP geen bindingen met

of invloed in andere maatschappelijke organisaties. De SP biedt daardoor

meer het beeld van een goed georganiseerde sekte dan van een politieke

partij. Een sekte, waarvan weliswaar kan worden vastgesteld dat ze qua

doelstellingen een bedreiging oplevert voor het voortbestaan van de democra-

tische rechtsorde, maar waarvan het practische handelen toont, dat van een

acute dreiging in het geheel geen sprake is.



III. MINDERHEDEN - ACTIVISME -

DE BEZETTING VAN DE SURINAAMSE AMBASSADE EN DE VOORBEREIDINGEN VOOR

EEN COUP IN PARAMARIBO

Ambassadebezetting

Op 25 september 1982 werd de Ambassade van Suriname in Den Haag

bezet door vier leden van de Stichting Herstel Democratie en Mensen-

rechten voor Surinamers. De politie werd evenwel door hen geïnformeerd

met de mededeling dat de Ambassade door 30 Surinamers was bezet. Hun

eis was dat de democratie in Suriname zou worden hersteld.

De Haagse politie maakte, op verzoek van de zaakgelastigde van

de Ambassade een eind aan deze bezetting. De bezetters

zouden deze actie gepleegd hebben buiten medeweten van het bestuur van

de Stichting. De door hen gepleegde activiteiten hadden dan ook hun

royement tot gevolg. Het betrof hier:

De geroyeerde leden zetten thans hun activiteiten voort in het

Actie Comité Herstel Democratie, dat naast de Stichting staat.



Aan de tweede, kortstondige, bezetting van de Surinaamse Ambassade

te Den Haag, welke op 31-10-1982 plaatsvond, namen deel:

Met deze tweede bezetting wilde men pressie uitoefenen op de

leden van de Surinaamse Ambassade, om te bereiken dat men een delegatie

van het Actie Comité Herstel Democratie - op kosten van de Surinaamse

autoriteiten - naar Suriname zou laten gaan om aldaar over het herstel

van de democratie te praten met de militaire machthebbers. Dit aspect

kwam overigens ook zijdelings naar voren tijdens de bezetting van

25 september 1982. De indruk bestaat, dat het hierbij primair ging om

een gratis reisje naar Suriname, aangezien men geen puntenprogram of

serieuze voorstellen in gedachten had met betrekking tot het begeerde

herstel van de democratie.

Beide bezettingsacties kunnen betiteld worden als naïef en on-

doordacht. Er ging geen langdurig overleg aan vooraf. Ook in de toekomst

zal overigens rekening moeten worden gehouden met dergelijke impulsieve

acties.



Reacties van_Surinaamse_groeperingen_in_Nederland op de executies

in Suriname

Door de gewelddadige gebeurtenissen in Suriname op 8 december '82

is de Surinaamse gemeenschap in Nederland danig geschokt. Na een eerste

reactie van verslagenheid en ongeloof heeft men thans ideologische en

persoonlijke geschillen terzijde gesteld om samen te werken in een

nieuwe organisatie, "de 8 december beweging" (thans de 8 december

beweging voor mensenrechten en democratie) genaamd. Hierin participeren

35 Surinaamse organisaties, waaronder enkele die, tot voor kort, het

regiem van BOUTERSE c.s. nog steunden.

Overwogen wordt of men een regering in ballingschap voor Suriname

zal vormen. Een en ander wordt afhankelijk gesteld van brede steun uit

zowel Suriname als de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Voorlopig

heeft de beweging een actiecentrum ingericht in de Amsterdamse Bijlmer-

meer, van waaruit men verdere activiteiten tegen BOUTERSE wil ontplooien.

De reacties van de verschillende organisaties zijn zeer gematigd

of begripvol (PALU, RVP) tot fel veroordelend (LOSON, Stichting Herstel

Democratie en Mensenrechten voor Surinamers). Van de organisaties

welke deel uitmaken van "de 8 december beweging" zijn de volgende

relatief gezien de meest invloedrijke:

1. LOSON (Landelijk Overleg Orgaan van Surinaamse Organisaties in

Nederland)

Het LOSON, een op het Albanese communisme georiënteerde communis-

tische front organisatie, is nauw verbonden met de communistische partij

van Suriname, waarvan de voorzitter tengevolge van de laatste

represaillemaatregelen van de militairen in Suriname is omgekomen.

Het LOSON ageert tegen het bewind van BOUTERSE, aangezien het

meent dat de "ware revolutie" uit het volk dient te komen en niet met

behulp van militairen. Bovendien keert het zich tegen de Cubaanse invloeden

in Suriname, alsook tegen de Nederlandse staat als "imperialistische

uitbuiter" van Suriname. Het LOSON heeft een kleine maar fanatieke kern

van activisten. De op 13 december j.l. door het LOSON georganiseerde

bijeenkomst ter herdenking van trok zo'n 800 belangstellenden.

LOSON-voorzitter noemde de executies een afschuwelijk dieptepunt

in het proces van intimidatie en onderdrukking door de legerleiding.

Het LOSON eist een nieuwe, democratisch gekozen regering.



2. Stichting Democratie en Mensenrechten voor Surinamers en Actie

Comité Herstel Democratie in Nederland

Kort na de couppoging van en

in maart 1982, werd bet comité Herstel Democratie in Suriname gevormd.

Aanleiding was de executie van de zwaargewonde

Het comité bestond voor een groot deel uit Hindoestaanse burgers

en enkele uit Suriname uitgeweken militairen. Onlangs veranderde het

comité zijn naam in Stichting "Democratie en Mensenrechten voor Surina-

mers". Voorzitter is ex-minister van Landbouw in Suriname.

De Stichting streeft op vreedzame wijze de terugkeer naar een democra-

tische staatsvorm in Suriname na. De Stichting veroordeelt de jongste

ontwikkelingen in dit land krachtig.

3. Actie Comité Herstel Democratie in Suriname

Dit (kleine) actiecomité heeft enkele radicale figuren in z'n

gelederen, die - zoals gezegd - vanwege hun eigenmachtig en ongeautori-

seerd optreden uit bovengenoemde Stichting zijn gezet. Het comité staat

onder leiding van voorzitter . Ook dit comité wijst de huidige

ontwikkelingen in Suriname af.

4. Het NOF (Nationaal Ondersteuningsfonds)

Het NOF fungeerde sedert het aan de macht komen van de militairen

in Suriname (25 febr. 1980) als oog en oor van dat bewind in Nederland.

Het NOF organiseerde o.m. bijeenkomsten waar de militaire machthebbers

hun standpunten, met betrekking tot de revolutie in Suriname, naar

voren konden brengen. Het NOF maakt(e) voorts deel uit van de Revolutio-

naire Beweging van Ondersteunende Surinaamse organisaties in Nederland

(REBOSON), een beweging die het BOUTERSE-regiem tot dusver onvoorwaarde-

lijk steunde.

De woordvoerder van het NOF , zegt thans zich niet

langer te kunnen verenigen met het bewind van BOUTERSE en eist diens

aftreden.



5. De Volks Partij (VP)

De VP is een kleine, maolstisch getinte partij, die zowel in

Nederland als in Suriname een vertegenwoordiging heeft. De VP heeft

zich, o.l.v. haar voorzitter , na de coup van de

militairen (febr. '80) afzijdig gehouden. De partij(leiding) wil streven

naar terugkeer van de democratie in het land. De enige openlijke activi-

teit die de VP verricht is de uitgave van haar blad "Pipel", waarin de

partij, eerst in bedekte termen en later steeds openlijker kritiek le-

verde op het bewind van BOUTERSE. De VP is niet toegetreden tot "de 8 de-

cember beweging", omdat zij de tot nu toe gevolgde lijn van de partij

(haar ware gezicht niet laten zien) wil handhaven.

Van de al eerder genoemde organisatie REBOSON zijn in ieder geval

de RVP en de PALU BOUTERSE min of meer trouw gebleven.

6. De RVP (Revolutionaire Volks Partij)

Een kleine radicale groepering, die mei 1980 werd opgericht

door een aantal uit de VP getreden leden, die definitief kozen voor een

pro-Cubaanse koers. De RVP is van mening dat BOUTERSE wel zo drastisch

moest ingrijpen om een rechtse coup te voorkomen. Ook de persbreidel

acht zij in deze situatie aanvaardbaar.

7. De PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie)

De PALU maakte tot voor kort deel uit van de Surinaamse regering.

Haar voorzitter maakte zelfs deel uit van het beleidscentrum.

Momenteel is de PALU wat uit de gratie bij BOUTERSE, maar desalniettemin

waagt zij zich niet aan uitspraken tegen zijn regiem. Men hoopt op (voor

de partij) betere tijden.

Tot voor kort was er nauwelijks sprake van enige samenwerking

tussen de diverse Surinaamse organisaties. Dat men thans als gevolg van

de gewelddadige gebeurtenissen in Suriname, bereid is met elkaar samen

te werken mag een novum genoemd worden. In hoeverre deze ontwikkeling zich

zal voortzetten kan vooralsnog niet beoordeeld worden. Een en ander zal

afhankelijk zijn van de bereidheid van de diverse organisaties om hun

eigen belang opzij te zetten voor het gezamenlijke doel, n.l.: herstel

van de democratie in Suriname.



HET ARMEENSE TERRORISME

Van de politiek gemotiveerde teTroristenacti.es van de afgelopen
jaren nemen de Armeense organisaties A,S.A.L.A. en J.C.A.G. een
grootj vooral tegen Turkije geridht deel voor hun rekening.
Het ontstaan van de Armeense anti-Turkse sentimenten ligt ver
terug in de Armeense historie.

De Armeense historie

De gehele Armeense historie wordt gekenmerkt door perioden van

onafhankelijkheid en grote bloei, afgewisseld door perioden van vaak

bloedige bezetting en onderdrukking. Dit geldt zeker voor de periode

na de middeleeuwen, toen de christelijke Armeniërs vergeefs een beroep

deden op West-Europa en het Vaticaan tegen Perzen en Turken.

Als gevolg daarvan richtten de Armeniërs zich steeds meer op het

tsaristische Rusland. Begin 1800 vochten zij aan de kant van de Russen

tegen de Perzen en de Turken, in de hoop hun onafhankelijkheid te her-

winnen.

De Russen wonnen beide oorlogen, doch in plaats van de Armeniërs

zelfstandigheid te verlenen bezetten zij grote stukken Armeens grond-

gebied.

Mede door deze contacten met Rusland ontwikkelde zich in de

19e eeuw een revolutionair denken, dat uiteindelijk resulteerde in de

oprichting van de communistische organisatie HUNSCHAK in 1887.

Enkele jaren later ontstond als reactie hierop de "rechtse" tegenhanger,

genaamd TASCHNAK. Beide organisaties streefden (en streven nog steeds)

naar een onafhankelijke, vrije Republiek Armenië. De HUNSCHAK-partij

ziet deze staat dan geschoeid op marxistisch-leninistische leest.

Op het eind van de 19e eeuw raakte het Turkse "Ottomaanse" rijk

in verval. In die periode besteeg evenwel een sultan de Turkse troon,

die bezield was van de gedachte het eens zo machtige rijk in zijn volle

glorie te doen herleven. Hij was echter bang voor een Russische aanval

op het verzwakte Turkije, waarbij de Russen de Armeniërs als vijfde

colonne zouden kunnen gebruiken.

Deze, angst bracht de sultan ertoe de Armeniërs te vervolgen. Bij

deze vervolgingen, die tot in het begin van de 20e eeuw voortduurden,

vonden enkele honderdduizenden Armeniërs de dood.



In 1914 raakte Turkije als bondgenoot van Duitsland betrokken

bij de Eerste Wereldoorlog. Omdat de Turken wederom bang waren voor

een Armeense vijfde colonne en omdat de Armeniërs weigerden aan de zijde

van Turkije tegen Rusland te vechten, werd in samenspraak met het

Duitse opperbevel besloten het Armeense volk te deporteren richting

Syrië. Volgens de Turken zelf vonden tijdens deze deportaties enkele

honderdduizenden Armeniërs de dood als gevolg van slechte klimatologische

omstandigheden, uitgebroken epidemieën en aanvallen van vijandige stammen,

zoals de Koerden. Volgens de Armeense lezing daarentegen kwamen bij deze

"volkerenmoord" van 1915 tussen de één en anderhalf miljoen Armeniërs

om het leven.

Vanuit Syrië verspreidden de Armeniërs zich vervolgens over de

gehele wereld. Nederland herbergt er momenteel tussen de drie- en vier-

duizend, die hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in de omgeving van

Amsterdam, Almelo en Amersfoort.

Na de eerste Wereldoorlog ontstond er toch een (ook door Turkije

erkende) zelfstandige staat Armenië, die echter geen lang leven be-

schoren zou zijn. De bodemgesteldheid was slecht, landbouw en veeteelt

waren niet mogelijk. Gewapenderhand moest vruchtbare grond worden ver-

overd op de Turken, die op hun beurt eind 1920 Armenië binnentrokken

en het land bezetten; een situatie, waarin sedertdien geen wijziging is

gekomen.

Het ontstaan van het Armeens terrorisme

Als reactie op de gebeurtenissen van 1915 en van 1920 werd in de

periode 1920-1922 een aantal Turkse diplomaten vermoord, waarop (van

1922 tot 1973) een periode van geweldloos verzet volgde. In laatstgenoemd

jaar doodde een 78-jarige Armeniër in Californië een Turkse diplomaat

en gaf hiermede het sein tot de golf van Armeens terrorisme, waarvan het

einde nog niet in zicht is. Als redenen voor de opleving van dit terrorisme

- met name sedert 1973 - kunnen de volgende feiten vermeld worden:

a. De;consequente Turkse ontkenning, dat er ooit een Armeense volkeren-

moord heeft plaatsgevonden;



b. het ontstaan van de staat Israël (waardoor het Armeense volk ook

weer hoop op een eigen staat kreeg);

c. het uit b. geresulteerde Palestijns terrorisme.

Het Armeens terrorisme wordt in hoofdzaak gedragen door twee

organisaties, het A.S.A.L.A. en het J.C.A.G.

In het midden van de jaren zeventig werd het A.S.A.L.A. (Armenian

Secret Army for the Liberation of Armenia) opgericht, dat gelieerd is

aan de HUNSCHAK-partij. Het A.S.A.L.A. ziet, behalve de Turken, het

Amerikaans imperialisme en de reactionaire Armeense groeperingen als

hoo fdvi j anden.

Ongeveer in dezelfde periode ontstond het J.C.A.G. (Justice Command

of the Armenian Genocide), dat verbonden is net de TASHNAK-partij.

Sedert 1973 zijn er +_ 25 Turkse diplomaten of hun gezinsleden bij

Armeense moordaanslagen om het leven gekomen; 75 tot 80% van deze aan-

slagen moet op het conto van het J.C.A.G. worden geschreven. Gebleken is

dat het merendeel van de Armeense aanslagen vanuit Beiroet werd georgani-

seerd en geleid.

Na de Israëlische acties in Libanon (medio 1982) raakten de aldaar

gevestigde Armeense hoofdkwartieren gedesorganiseerd. Als gevolg hiervan

namen de Armeense terroristische activiteiten beduidend af. Algemeen

wordt echter verwacht, dat deze toestand van betrekkelijke rust van

tijdelijke aard zal zijn.

Armeense aanslagen in Nederland

Tot op heden werden in Nederland drie Armeense aanslagen gepleegd,

te weten:

a. De moord op de zoon van de Turkse ambassadeur in Den Haag op 22-10-1979.

Deze aanslag werd geclaimd door het J.C.A.G.

b. De bomaanslag op het kantoor van "Turkish Airlines" in Amsterdam

op 22-12-1979, geclaimd door de N.A.R. (New Armenian Resistance).

Deze organisatie - waarvan overigens weinig bekend is - is zeer natio-

nalistisch ingesteld en haar terreur richt zich in het bijzonder tegen

die landen, die oorspronkelijk Armeens grondgebied bezet houden.



De N.A.R. was onder meer verantwoordelijk voor de aanslag op een

metrostation in Moskou in 1975.

c. De (mislukte) moordaanslag op de Turkse consul-generaal in Rotterdam

op 21-7-1982, geclaimd door het "Rode Armeense Leger".

Deze groepering zou merkwaardigerwijs zijn opgericht door het A.S.A.L.A.

en het J.C.A.G. samen. De leider zou een in Frankrijk wonende Armeniër

zijn, die heeft behoord tot de A.S.A.L.A.-top.

Modua Operandi

Er is geen voor alle Armeense acties geldende werkwijze aan te

geven. Met een zeker voorbehoud kan gezegd worden dat het A.S.A.L.A. zich

o.a. bedient van bomaanslagen, ook tegen niet-Turkse doelen, terwijl

het J.C.A.G. uitsluitend Turkse personen tracht uit te schakelen.

De laatste aanslagen op Turkse diplomaten zijn vooral overdag

uitgevoerd, terwijl de slachtoffers zich in het verkeer bevonden.



ONTWIKKELINGEN IN DE PALESTIJNSE ORGANISATIES

In de onderhavige beschouwing wordt -ingegaan op de ontwikke-
lingen in en tussen de Palestijnse organisaties sedert de start
van de Israëlische operatie "Vrede voor Galilea" in Libanon.
Aan de orde komt met name de invloed Van de oorlog in Libanon
op de politieke en terroristische activiteiten van deze orga-
nisaties.

Ontwikkelingen binnen de PLO

Vanaf het begin van het

gewapend conflict in Libanon wer-

den de verhoudingen tussen de lei-

ders van de diverse organisaties

nadelig beïnvloed door tegenstrij-

dige verklaringen en scheldpar-

tijen. Zo werden uitspraken van

PLO-voorzitter ARAFAT en van

FATAH's tweede man Salah KHALAF

(Abu Lyad) (over de mogelijkheid

van een politieke oplossing van

het conflict) gevolgd door onder

meer de uitspraak van PFLP-leider

George HABASH dat de verraders ARAFAT en KHALAF ter dood gebracht moe-

ten worden.

De leider van het PLF, Abu ABBAS verklaarde eind juni in Kuweit:

"Na deze episode hebben wij geen politici meer, doch wel strijders, wapens

en explosieven".

Weliswaar werden deze en soortgelijke verklaringen naderhand ont-

kend of afgezwakt, doch zij misten hun uitwerking op de interne verhou-

dingen niet.

De op 25 juli door ARAFAT getekende verklaring *' inzake erkenning

ARAFAT tekende op 25 juli 1982 in het bijzijn van de Amerikaanse senator
de volgende verklaring: "President ARAFAT accepts all ÜN-reso-

lutions concerning the Palestinian problem".



van VN-resoluties bracht een storm van critiek in de Palestijnse

gelederen teweeg, die slechts luwde nadat de politieke PLO-top de

verklaring zodanig had geïnterpreteerd dat deze gezien werd als een

erkenning van alle resoluties van de Verenigde Naties waarin de rechten

van het Palestijnse volk werden erkend en met name resolutie nummer

181/1947 inzake de vorming van een Israëlische en een Palestijnse staat.

Ondanks herhaalde oproepen om de eenheid in de PLO te bewaren,

geuit door vrijwel alle Palestijnse leiders, is op vele terreinen het

tegendeel geschied.

De voornaamste geschilpunten betreffen het overleg tussen ARAFAT

en Koning RUSSEIN van Jordanië over een (con-)federatie van een toe-

komstige Palestijnse staat met Jordanië, de gesprekken van ARAFAT met

Egypte over de vorming van een Palestijnse regering in ballingschap

en de keuze van de plaats waar het nieuwe hoofdkwartier van de PLO

moet worden gevestigd

Eind september legden de leiders van twee radicale Palestijnse

groeperingen, George HABASH (PFLP) en Nayif HAWATMEH (DFLP) overigens

opmerkelijke verklaringen af, waarin gesteld werd dat terrorisme zal

worden vermeden en dat de nadruk zal worden gelegd op politieke acti-

viteiten x*).

Door deze uitspraken plaatsten het PFLP en het DFLP zich dichter

bij de gematigde lijn van AL FATAH, hoewel er nog duidelijke menings-

verschillen blijven bestaan, met name over de rol van Syrië en de con-

tacten met Egypte.

x) Volgens AL_FATAH zou het nieuwe PLO-hoofdkwartier moeten worden ge-
vestigd in Caïro of Amman, de andere groeperingen geven de voorkeur
aan Damascus.

W V J

De'mededeling Van HABASH, dat in de toekomst terrorisme wordt ver-
meden, werd gevolgd door de uitspraak dat acties tegen Israël niet
onder het begrip terrorisme vallen.
In het verleden bleek, dat dergelijke acties ook via Europa kunnen
worden voorbereid, en/of uitgevoerd.



De vergadering van de Palestijnse Nationale Raad, die al enige

malen werd uitgesteld, zal duidelijkheid moeten verschaffen over de

mate van eensgezindheid van de tot de PLO behorende groeperingen.

Indien tijdens die vergadering de gematigde lijn van ARAFAT

wordt afgewezen, is een scheuring in de PLO zeker niet denkbeeldig.

Een overwinning van de lijn-ARAFAT zal trouwens ook het nodige rumoer

in de PLO-gelederen teweegbrengen, met name in de radikalere groeperingen.

Palestijnse Verzetsorganisaties

PALESTIJNSE VERZETSORGANISATIES

AL FATAH

Yassir Arafat
(Abu Aflvnar)

P.F.LP.

George Habash
(AbuHakim)

P.F.LP / G.C

Ahmad Jibri!
(AbuKhaled)

D.F.LP.

Nayif Hawatmen
(AbuKhaSd)

i

SAIQA

Issam al-Qadhi

A.LF.

P.LF.

P.S.F.

AL ASSIFA
(Black june)

(FatalKRevolutionary Council)
Sabri Khalil al-Banna

(AbuNMal)

P.F.LP. / S.O.G.
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Politieke activiteiten_en_yerwachtingen

De politieke activiteiten, ontplooid namens de PLO, maar niet

namens daaronder ressorterende organisaties, hebben uiteraard taidoel

uiteindelijk de vestiging van een Palestijnse staat te verwezenlijken.

Daartoe wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van het

imago van de PLO in met name West-Europa en de Verenigde Staten.

Daar directe contacten met Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers

niet mogelijk bleken, werd het zwaartepunt van de activiteiten gelegd

op West-Europa.

Dr. Isam al-SARTAWI, persoonlijk adviseur van ARAFAT, reisde dan ook

vanaf medio juli naar diverse Europese landen in het kader van een

"vredesoffensief".

1«H
Deze bezoeken, waaraan door diverse

nieuwsmedia in ruime mate aandacht is be-

steed, werden gekenmerkt door zeer gema-

tigde verklaringen van SARTAWI en discus-

sies met onder meer de Israëlische ex-ge-

neraal Moshe PELED.

De reis van ARAFAT naar Rome (waar hij onder

meer ontvangen werd door de Italiaanse rege-

ring en de Paus), alsmede interviews aan

westerse media, gegeven door Farouk QADDOUMI

(de "Minister van Buitenlandse Zaken'1 van

de PLO) en Khaled al-HASSAN (voorzitter comi-

tée voor buitenlandse zaken van de Palestijn-

se Nationale Raad) ondersteunden dit "vredes-

offensief". De resultaten daarvan waren niet

wat men er van gehoopt had, doch de belang-

stelling van West-Europa voor het Palestijn-

se vraagstuk werd aangewakkerd.

Faruq Qaddumi

Dr. Issam al-SARTARWI



De voortvarendheid waarmee de poli-

tieke activiteiten, gericht op West-Europa,

zullen worden voortgezet, hangt af van de

besluiten die de Palestijnse Nationale Raad

nog moeten nemen.

Intussen (op 25 en 26 november 1982)

vond wel een vergadering plaats van de Pales-

tijnse Centrale Raad, waarin de leiders van

de organisaties die onder de PLO vallen zit-

ting hebben. Het resultaat was, naast een afwij-

zing van het vredesplan van REAGAN, slechts

een verder uiteenlopen van de visies van

gematigden en radicalen.

Dat de PLO veel belang hecht aan activiteiten in Europa blijkt

onder meer uit het volgende citaat van de PLO-woordvoerder en PLO-Central

Committee-lid : "Het is onze plicht op het

Europese plan te blijven strijden om verdere voortgang te bereiken op

alle officiële en officieuze niveau's".

Ontwikkelingen met betrekking tot terrorisme

Hoewel de PLO-leiding zich in het openbaar altijd distantieert van

terroristische activiteiten, maken uitspraken van individuele Palestijnse

leiders de wereld duidelijk dat het Palestijnse volk het recht heeft zijn

doelen na te streven met gebruikmaking van geweld.

Van medio juni tot medio augustus 1982 werden de uitspraken van

PLO-leiders en van buiten de PLO opererende Palestijnse organisaties in

hoofdzaak gekenmerkt door bedreigingen aan het adres van de "verradelijke

Arabische regieas" en van de USA.

Ook werden in vele gevallen de "vrienden van Israël", waartoe

volgens de PLO ook Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland behoren, be-

dreigd met gewelddadige acties. De bedreigingen werden niet slechts ge-

uit door radicale Palestijnen, maar ook door als gematigd bekend staande

personen als Khaled al HASSAN (voorzitter comité buitenlandse betrek-



kingen van de Palestijnse Nationale Raad, tevens lid van het Centraal

Comitée van AL-FATAH), PLO-woordvoerder Mahmoud al-LABADI en Farouk

QUADDOUMI, de PLO-minister van Buitenlandse Zaken.

Dat de bedreigingen aan het adres van Arabische staten geen loze

kreten waren, bleek uit vier moordaanslagen op Arabische diplomaten:

- Op 23 augustus raakte een diplomaat van de Verenigde Arabische

Emiraten gewond bij een aanslag in Kuweit.

De dader, die kon worden gearresteerd, bleek een Palestijn, die kort

vóór de aanslag uit Bulgarije in Kuweit was gearriveerd. Deze actie

werd niet geclaimd, doch wordt toegeschreven aan de organisatie van

Abu NIDHAL.

- Op 26 augustus mislukte een aanslag op het leven van de consul-gene-

raal van de Verenigde Arabische Emiraten te Bombay.

De dader, vermoedelijk een Palestijn, ontkwam.

Ook deze actie wordt toegeschreven aan Abu NIDHAL.

- Op 16 september werden aanslagen gepleegd op diplomaten van Kuweit in

Madrid en Karachi.

De eerste secretaris van de ambassade van Kuweit in Madrid werd gedood,

de consul-generaal van Kuweit te Karachi raakte gewond. De dader van de

aanslag te Madrid werd gearresteerd en verklaarde te behoren tot de *

Abu NIDHAL-organisatie. . .

Abu NIDAL

Van medio juli tot eind december vond een aantal aanslagen plaats,

gericht tegen Joodse, Israëlische en Amerikaanse doelen:



- Op 20 juli ontploften te Rome bommen bij de "Banque Leumi Israël"

en bij een firma, gespecialiseerd in handel met Israël.

Er vielen geen slachtoffers, de actie werd niet opgeëist.

- Op 31 juli ontplofte een bom bij de balie van EL-AL op de lucht-

haven München-Riem. Zes personen raakten gewond, de actie werd ge-

claimd door de onbekende "Justice for Palestine Organization".

- Op 21 augustus werd te Parijs een bom gevonden op de plaats waar

kort tevoren de auto van een Amerikaans diplomaat had gestaan.

Bij de demontagepoging werd een Franse explosieven-expert gedood

en een ander gewond. De aanslag werd opgeëist door de "Libanese

Revolutionaire Gewapende Fracties".

- Op 17 september ontplofte een bom verborgen in de auto van een

Israëlisch diplomaat te Parijs, resulterend in 43 gewonden. De actie

werd niet geclaimd.

- Op 18 september opende een onbekende, vermoedelijk Palestijnse

schutter het vuur op bezoekers van een synagoge te Brussel.

Er vielen vier gewonden, de aanslag werd niet opgeëist.

- Op 23 september werd een bom geworpen naar de Israëlische ambassade

te Bogota, waarna het gebouw werd bestookt met automatische band-

vuurwapens. De daders ontkwamen, wederom werd de actie niet opgeëist.

- Op 30 september ontplofte een geïmproviseerd explosief voor de in-

gang van het Israëlitisch Genootschap te Rome.

Deze aanslag werd opgeëist door een onbekende Italiaanse communis-

tische groepering.

- Op 9 oktober wierpen twee onbekende, vermoedelijk Palestijnen een

vijftal handgranaten in een synagoge te Rome. Er vielen zeven gewonden.

De actie werd niet opgeëist.

- Begin september werd in Zwitserland een aanslag voorkomen door de arres-

tatie van twee Palestijnen, afkomstig uit Irak, in het bezit van bagage

waarin op vernuftige wijze explosieven waren verborgen.

Een van de gearresteerden verklaarde te behoren tot de "Arab 15 May
s

Organisation" van Abu IBRAHIM, die gesteund wordt door Irak.



Vanaf medio september circuleerden vele berichten over Palestijnse

commandogroepen, die onderweg zouden zijn naar Europa om aanslagen te

plegen. Gesproken werd van "hit teams" van AL-FATAH, van SAIQA en van

Abu NIDHAL.

Te verwachten valt dat terroristische activiteiten, met name van

de zijde van radicale Palestijnse organisaties zullen toenemen, vooral

indien tijdens het te houden congres van de Palestijnse Nationale Raad

besluiten worden genomen, die de lijn van ARAFAT c.s. steunen.

Ontwikkelingen met_betrekking tot Nederland

Enige tijd vóór de evacuatie van PLO-strijders uit Beiroet nam

de PLO-leiding enige besluiten met betrekking tot PLO- en FATAH-activi-

teiten die ook voor de Nederlandse situatie gevolgen hebben.

Zo werd besloten de organisaties van PLO en FATAH in "derde"

landen op te heffen, wat in Nederland leidde tot de formele opheffing

van de "Palestijnse Vereniging in Nederland".

Een tweede besluit betrof de oprichting van nieuwe Palestijnse

organisaties in het buitenland met als voornaamste kenmerken: beperkt

aantal leden en uitsluitend opgebouwd uit jonge Palestijnen.

Een derde besluit betrof intensivering van pogingen om het aantal

PLO-kantoren uit te breiden. Die pogingen resulteerden in september,

zonder veel moeite, in de stichting van een PLO-kantoor, tijdelijk

ondergebracht in de vestiging van de Arabische Liga te 's-Gravenhage.

Als PLO-vertegenwoordiger werd aangesteld.

diende daarvoor als assistent van op het

"informatiekantoor Palestina" te Bonn.

Tot de taak van de PLO-vertegenwoordiger behoort het leggen en

onderhouden van contacten met Arabische vertegenwoordigers, met Neder-

landse politici en andere opinievormers en vanzelfsprekend met de

Palestijnse Gemeenschap hier te lande. De verstandhouding tussen

en de vertegenwoordiger van de Arabische Liga, ,

laat nogal te wensen over, hetgeen mede reden was voor op zoek te

gaan'naar een geschikt pand voor het PLO-kantoor. Dit werd gevonden aan

het adres van Boetzelaerlaan 29 te 's-Gravenhage, waar op 29 november

de officiële opening werd gevierd met een receptie.



Afkortingen

A.L.F. : Arab Liberation Front.

D.F.L.P. : Democratie Front of the Liberation of Palestine.

P.F.L.P. : People's Front of the Liberation of Palestine.

P.F.L.P.-G.C. : People's Front of the Liberation of Palestine/
General Command.

P.F.L.P.-S.O.G. : People's Front for the Liberation of Palestine
Special Operations Group.

P.L.F. : Popular Liberation Front.

P.L.O. : Palestinian Liberation Organisation.

P.L.O./C.C. : P.L.O./Central Council.

P.L.O./E.C. : P.L.O./Executive Council.

P.S.F. : Popular Struggle Front.



IV. BEVEILIGING

DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Organisatie van de beveiliging en de hiermee verband houdende

relatie tot de BVD.

Inleiding

Op 18 april 1951 werd te Parijs het Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ondertekend door de

Ministers van Buitenlandse Zaken van de toen zes Europese landen,

te weten de Duitse Bondsrepubliek, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg

en Nederland.

Dit verdrag, dat als een eerste aanzet tot Europese samenwerking

kan worden beschouwd, werd op 25 maart 1957 gevolgd door het Verdrag

tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.

Hoewel in deze verdragen wel enige op beveiliging betrekking

hebbende artikelen waren opgenomen, waren deze toch vrij summier en

hadden zij vooral betrekking op industriële en bedrijfsgegevens.

In tegenstelling tot bovengenoemde verdragen bevatte het eveneens

op 25 maart 1957 te Rome gesloten Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wel beveiligingsbepalingen.

Zo gebiedt onder meer artikel 24 van dit Verdrag het opstellen van een

beveiligingsverordening. Deze verordening, onder de titel "verordening

no.3 ter toepassing van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van
i»

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, is op 31 juli 1958 door de

Raad vastgesteld en is nog steeds van kracht.

Binnen de Gemeenschap groeide al snel het besef, dat ook buiten

Euratom behoefte bestond aan een zekere vorm van beveiliging. Dit

besef kreeg vooral inhoud door de grote interesse die met name de Oost-

bloklanden aan de dag legden voor alle activiteiten in en rond de EEG.

Op grond hiervan vaardigde de Commissie van de Europese Gemeenschappen

op 6 oktober 1969 een besluit uit "houdende vaststelling van de

geheimhoudingsgraden en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gerubri-

ceerde documenten". Dit vrij summiere besluit werd op 19 november 1975

vervangen door een Beschikking van de Commissie, houdende vaststelling

van de geheimhoudingsgraden en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van

gerubriceerde documenten.



Organisatie van de Beveiliging

De beveiliging van de EEG is derhalve gebaseerd op:

- Verordening no. 3 (1958) van Euratom.

- Beschikking van de EEG-Commissie (1975).

Verordening no. 3 bevat een vrij complete beveiligingsregeling

met een beveiligingsbureau, dat vanuit een centrale positie de

maatregelen coördineert en op beveiligingsgebied de relatie tot de

lidstaten onderhoudt. Er is voorzien in vier rubriceringsgraden, te

weten de vier bekende nationale rubriceringsgraden, voorafgegaan door

het kenmerk "EURA", in een regeling betreffende "betrouwbaarheidsonder-

zoeken" als onderdeel van de personele beveiliging, en in materiële

documentenbeveiliging. Voorts is er een bepaling in opgenomen waarbij

iedere lidstaat wordt verplicht een staatsorgaan aan te wijzen dat

belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van ge-

rubriceerde EURA-gegevens in de lidstaten.

Medio 1959 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de BVD

belast met deze verantwoordelijkheid, alsmede met de controle op de

naleving der bepalingen. De normale relatie met de EG wordt onderhouden

door de Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden

bij de Europese Gemeenschappen en de correspondentie met betrekking tot

o.a. het aanvragen van veiligheidsonderzoeken loopt over het algemeen

via deze Permanente Vertegenwoordiger.

De Beschikking van de EEG-Commissie bevat veel minder stringente

bepalingen dan de besproken verordening. Voorzien wordt slechts in

beveiliging van gegevens die in beheer zijn van de Commissie en niet

van gegevens, die door de Commissie ter beschikking van de lidstaten

zijn gesteld. Het Beveiligingsbureau, dat ook in deze beschikking wordt

genoemd, heeft derhalve op dit gebied slechts taken binnen de Commissie.

Rubriceringsgraden zijn in dit geval respectievelijk "Geheim",

"Vertrouwelijk" en "Intern Document" zonder meer. Er zijn voorts regels

betreffende documentenbeveiliging en er is voorzien in een regeling tot

kennisname van gerubriceerde informatie via te verlenen machtigingen.



Hoewel geen richtlijnen zijn gegeven met betrekking tot afgifte

van machtigingen op basis van een veiligheidsonderzoek, is door de

lidstaten overeengekomen de procedures als bij verordening no. 3 toe

te passen.

Veiligheidsonderzoeken t.b.v. EEG

Uiteraard vormt het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken de

voornaamste basis voor de relatie beveiligingsbureau EG - BVD.

Immers voert de BVD het veiligheidsonderzoek uit ten behoeve van

Nederlandse GKE-deelnemers (GKE = Geheime Kennis Euratom). Het resul-

taat van dit onderzoek wordt gemeld aan het beveiligingsbureau, dat in

laatste instantie verantwoordelijk is voor het verlenen van een machti-

ging tot kennisname van GKE tot de vastgestelde rubriceringsgraad, met

die restrictie dat een negatief onderzoeksresultaat automatisch leidt

tot het niet verstrekken van een machtiging. In principe is de geldig-

heidsduur van een verleende machtiging niet aan beperkingen onderhevig.

De machtigingen, te verlenen door het beveiligingsbureau op

basis van de beschikking van 1975 ten behoeve van medewerkers van de

Commissie, die kennis moeten nemen van gerubriceerde EG-documenten,

worden verstrekt op dezelfde basis als ten behoeve van GKE-deelnemers.

Echter, deze machtigingen kennen wél een beperkte geldigheidsduur, nl.

5 jaar. Gezien de grote mobiliteit van de EG-medewerkers komt het

overigens zelden voor dat herhaalonderzoeken nodig zijn.

Noodzaak tot beveiliging

Als men de hiervoor geschetste organisatie van de beveiliging bij

de EG op zich laat inwerken, komt onwillekeurig de vraag op, of de bij

de EG aanwezige gerubriceerde informatie een dergelijk beveiligings-

regime rechtvaardigt.

Ten aanzien van Euratom valt deze vraag gemakkelijk te beantwoorden.

Euratom is opgezet met de bedoeling te komen tot een gezamenlijke ont-

wikkeling van een vreedzame toepassing van kernenergie. De opgedane

kennis komt veelal voort uit defensiebronnen van de lidstaten, uit NAVO-

kringen of van de eigen onderzoekcentra, zoals Petten. Openbaarmaking

van deze gegevens zou derhalve schade kunnen toebrengen aan de defensie-

belangen van een of meer lidstaten.



Beveiliging hiertegen is, zo zij al niet is voorgeschreven door

de opsteller, zeer gewenst.

Ten aanzien van politiek-economische gegevens ligt dit iets

moeilijker. Rubricering beperkt zich over het algemeen tot beleids-

stukken, zoals verslagen van raadsvergaderingen e.d. en heeft over het

algemeen een kortstondig karakter. Herhaaldelijk blijkt, dat uit meer

of minder ideële belangen vertrouwelijke gegevens voortijdig uitlekken

naar de pers. Sedert haar oprichting heeft de EG in de voortdurende

warme belangstelling van met name de Oostbloklanden gestaan. Ook heden

ten dage is deze belangstelling onverminderd merkbaar. De lijst met

meer en minder belangrijke incidenten groeit gestaag. Het Oostblok ziet

in de EG uiteraard een politiek-economische bedreiging van haar eigen

doelstellingen. Eén van de reacties vormde ondermeer de oprichting van

de Comecon. Uit de lijst van incidenten valt ondermeer op te maken dat

het Oostblok zeer geïnteresseerd is in de beleidsmatige ontwikkelingen

en beslissingen alsmede in de visie van de respectieve lidstaten,

getuige de pogingen tot recrutering van EG-personeel, alsmede de po-

gingen reeds gerecruteerden een werkkring bij de EG te doen vinden.

Veel minder aantoonbaar, doch niet minder belangrijk zijn de

Oostblokpogingen tot beïnvloeding van de meningen en opinies binnen de

EG, o.a. met het oog op verzwakking van de EG door het kweken van

interne verdeeldheid, zowel als verdeeldheid tussen EG en USA.

Het feit dat de EG-lidstaten zich de laatste tijd onafhankelijker

gaan opstellen, kan hen in Oosteuropese ogen als doelwit alleen maar

aantrekkelijker maken.

Conclusie

Een goed en adequaat beveiligingsregime bij de EG is in het licht

van het voorgaande noodzakelijk. Het beveiligingsbureau onderkent dit

en tracht dan ook met alle hem ten dienste staande middelen de bevei-

liging op een zo goed mogelijk peil te houden c.q. te brengen. Het heeft

hierbij echter met een aantal problemen te kampen. Al is de EG een supra-

nationaal orgaan en zijn de raadsbeslissingen bindend, het beleid wordt

toch-bepaald door overleg tussen de tien lidstaten, die ieder hun eigen

visie op beveiliging hebben.



Een tweede probleem vormt het feit dat, gezien het vrij open

karakter van de EG, het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers vrij

laag is; de noodzaak van een goede beveiliging wordt nauwelijks ingezien.

De grootste inzet van zowel het beveiligingsbureau als van de natio-

nale beveiligingsinstanties dient derhalve te liggen in de personele

sfeer.

Voorwaar geen gemakkelijke taak.


