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ACTIVITEITEN VAN DE GENERAALS VOOR DE VREDE

Het gegeven dat een recent bezoek van de Nederlandse generaal buiten

dienst aan Berlijn voorpaginanieuws was voor het

Oostduitse partijdagblad Neues Deutschland, vormt aanleiding tot het

vermelden van enkele recente en binnenkort te verwachten activiteiten

van de groep ex-militairen uit NAVO-landen waarvan hij deel uitmaakt.



ACTIVITEITEN VAN DE GENEBAALS VOOR DE VREDE

De generaals als groep

Eind augustus 1981 verscheen in Keulen het boek "Generale für den Frieden".

Met de daarin opgenomen uitlatingen van voormalige generaals en admiraals

uit acht verschillende NAVO-landen traden de Generaals voor de Vrede voor

het eerst als groep naar buiten. Tot die tijd was er wel sprake van in de

Ooeteuropese pers met graagte geciteerde oproepen van afzonderlijke generaals

buiten dienst, maar de plannen tot het creëren van een soort samenwerkings-

verband, zoals die tot uitdrukking kwamen op het Wereldvredesparleraent in

Sofia (september 1900) *), hadden totdantoe nog geen gestalte gekregen.

Het boek van de vredesgeneraals werd uitgegeven door de Pahl-Rugenstein-

uitgeverij, een nauw met de DKP, de Westduitse communistische partij, verbonden

firma, en verscheen onder de verantwoordelijkheid van prof. , die

ook het slotwoord voor zijn rekening nam. Professor is vice-voorzitter

van het Internationaal Vredesinstituut te Wenen, een sub-organisatie van de

Wereldvredesraad, en actief binnen de "Praagse" Christelijke Vredesconferentie

kortom een goede bekende uit het terrein van het internationale communistische

mantelwezen.

Het een en ander duidt erop, dat niet alleen het initiatief tot samenwerking

maar ook een belangrijk deel van de organisatorische ondersteuning daarvan

in handen was van bij pro-Sowjet-beïnvloeding ingeschakelde organen.

Activiteiten na augustus 1981

Na de publicatie van het boek en de uitgebreide aandacht die daaraan in o.m.

de Oostduitse pers werd besteed bleef het enige tijd stil rond de groep

generaals totdat op 25 november 1981 vijf van hen in Den Haag voor de inter-

nationale pers verschenen om - mede namens nog twee andere generaals - een

memorandum toe te lichten, waarin zij er bij de ministers van buitenlandse

*) Een grootscheepse manifestatie georganiseerd door de communistische
mantelorganisatie Wereldvredesraad, waarop militaire deskundigen uit
Oost en West die aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven in een van
de vele vergader-subgroepen werden samengebracht.
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zaken van de NAVO-lidstaten op aandrongen alle kernwapens uit Europa te

verwijderen. Zjj maakten duidelijk dat zij tegen kernwapens in West- én

Oost-Europa waren, maar dat hun activiteiten zich richtten tegen het

NAVO-besluit tot plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa.

De persconferentie werd voorgezeten door , al jarenlang parade-

paard op manifestaties waarbij de Wereldvredesraad direct of indirect betrokken

is. Deze Italiaanse generaal b.d. werd tot lid van de senaat verkozen als

"onafhankelijk" kandidaat op de lijst van de PCI, de Italiaanse communistische

partij, en heeft nog onlangs zijn onafhankelijke positie ten opzichte van

die partij verduidelijkt door afstand te nemen van de PCI-veroordeling van

de gang van zaken in Polen, omdat Polen, naar zijn zeggen, niets met de door

hem nagestreefde doelen te maken heeft en de enige die oorlog zou willen niet

de Sowjet-Unie maar de Verenigde Staten is *).

In Den Haag ontbrak een andere exponent van datgene wat het Oostblok-beïnvloe-

dingsapparaat met de groep generaals beoogt, de Portugees .

Deze vice-president van de Wereldvredesraad vertegenwoordigde anderhalve

maand later de vredesgeneraals op de zitting van het bureau van de raad in

Kopenhagen (6-8 januari 1982), waar hij tot de voornaamste woordvoerders

behoorde.

en waren beiden door activiteiten elders verhinderd

aanwezig te zijn op een bijeenkomst van de generaals in Wenen, die uitmondde

in een op 26 februari j.l. gehouden persconferentie, waarop opnieuw de sta-

tionering van nieuwe NAVO-kernwapens werd afgewezen en een lans gebroken

werd voor de "realistische ontwapeningsstappen" die de Sowjet-ünie had voor-

gesteld. Als om aan te geven, dat en niet uit het koor

verdwenen waren publiceerde Neues Deutschland vier dagen nadat de krant

aandacht had besteed aan de persconferentie enkele soortgelijke uitspraken

van zowel de Italiaanse als de Portugese generaal **).

Bij vergelijking van de standpunten van de verschillende leden van de groep

ex-militairen blijkt steeds opnieuw dat het deze twee zijn die het meest ver-

gaand het Sowjet-buitenlands-politieke standpunt vertolken.

* )Vgl. NRG/Handelsblad, 17-2-1982

**) Neues Deutschland, 27/28-2-1982 en 4-
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De vaste kern

uit de medewerking aan het boek "Generale fïïr den Frieden", de ondertekening

van het in Den Haag gepresenteerde memorandum en de daaropvolgende activi-

teiten blijkt dat tot de vaste kern van vredesgeneraals gerekend kunnen

worden :

Dat temidden van dit gezelschap bepaald niet

de voor Oosteuropese propagandadoeleinden minst interessante is, bleek

eens te meer toen zijn recente bezoek aan de Nederlandse Oekumenische Gemeente

te West-Berlijn de voorpagina van Neues Deutschland haalde *). Met instemming

werden zijn uitlatingen tegen het NAVO-besluit tot modernisering en voor de

Sowjet-vredesvoorstellen geciteerd.

Van werd vernomen, dat er in West-Berlijn zijn

spijt over heeft uitgesproken, dat er door de Poolse ontwikkelingen een gebrek

aan durf bij de Nederlandse vredesbeweging te constateren valt. Als voorbeel-

den daarvan noemde hij de afstand die het IKV genomen heeft van bepaalde acties

tegen de recente munitietransporten door Nederland «n het terughoudende

IKV-commentaar op de moratioriumvoorstellen van

Nieuwe activiteiten

Op de Weense bijeenkomst, eind februari j.l. kondigden de generaals reeds

aan dat zij hun zienswijze zullen voorleggen aan de tweede buitengewone

zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over Ontwapening

welke op 7 juni a.s. begint. Kond die tijd raag derhalve een nieuw groepsop-

treden verwacht worden.

') Neues Deutschland, 2̂ -5-1982
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Verder zullen de generaals in oktober van dit jaar weer in Wenen bijeen-

komen, maar dan om met ex-militairen uit diverse Oostbloklanden de ge-

zamenlijke problematiek te bespreken. Ongetwijfeld zal daar onder meer

de uit eerdere beïnvloedingsactiviteiten bekende gen. b.d.

tot de gesprekspartners behoren. Het is niet te verwachten, dat, zoals

bijvoorbeeld zegt te hopen, bij zo'n gesprek aan

Oosteuropese kant een vergelijkbaar kritische houding ten opzichte van

het eigen bondgenootschap zal ontstaan.

* ) Hoofd van de afdeling militaire zaken van het Instituut voor
de Verenigde Staten en Canada van de Sowjet-academie van Wetenschappen,


