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ACTIEVE GENERAALS B.D.

Deelname aan een forum van experts op wapengebied, het op touw zetten

van een affiche-actie en de publicatie van een brochure tegen de statio-

nering van nieuwe kernwapens door de NATO vormden de voornaamste activi-

teiten van de groep "Generaals voor de Vrede" in de voorbije periode. Bij

die gelegenheden en bij het optreden van individuele leden van de groep

op diverse manifestaties werd opnieuw duidelijk hoezeer de generaals b.d.

verbonden zijn met het pro-Sovjet-beïnvloedingsapparaat.
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ACTIEVE GENERAALS B.D.

Forum van experts og wagengebied

In het weekeinde van 7 en 8 mei j.l. vond in Rust (Oostenrijk) een ronde-

tafelgesprek plaats van "wetenschappers, politici, voormalige hoge NATO-

•ilitairen en publicisten" *). De als ex-presidentsadviseur omschreven

Amerikaan verklaarde na afloop van dit forum van experts

op wapengebied dat het belangrijkste gespreksonderwerp "de verhindering

van de st&Lonering van Pershing-2- en kruisraketten" was geweest.

Het gezamenlijk optreden in het kader van pro-Moskou-propaganda-acties van

leden van de groep "Generaals voor de Vrede en Ontwapening" en andere des-

kundigen op het terrein van de bewapeningsproblematiek is geen uitzonder-

lijke zaak. Ook bij eerdere gelegenheden was al duidelijk geworden dat het

internationale communistische mantelwezen niet alleen gaarne gebruik maakt

van vroegere NATQ»-generaals en -admiraals, maar er ook prijs op stelt hun

uitspraken in een adem te noemen met die van ex-top-ambtenaren van minis-

teries van defensie, voormalige medewerkers van westerse inlichtingendiensten

en vergelijkbare personen.

De bijeenkomst in Rust was georganiseerd door het Internationale Instituut

voor de Vrede. Dit mede door zijn vestigingsplaats (Wenen) neutraal aandoen-

de instituut is niets anders dan een filiaal van de Wereldvredesraad (WVR).

Toen de WVR in 1957 wegens "activiteiten gericht tegen de belangen van de

Oostenrijkse staat" zijn Weense hoofdkantoor moest sluiten werd het be-

treffende pand aan de Mollwaldplatz omgedoopt tot kantoor van het Inter-

nationaal Instituut voor de Vrede (IIV). Onder die dekmantel bleef de

WVR vanuit Wenen opereren totdat in september 1968 een nieuw WVR-hoofd-

kwartier in Helsinki werd geopend.

Het IIV bleef ook na 1968 kantoor houden in het Weense pand en legt zich

sinds die tijd toe op "wetenschappelijk vredesonderzoek". De boekwerken

•n brochures die het instituut publiceert ondersteunen zonder uitzondering

de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Voorts Haakt de WVR van het

IIV gebruik om onder de cover van "wetenschappelijk instituut" jaarlijks

minstens een drietal symposia te organiseren.

') Neues Deutschland, 9 mei 1983
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Affiche-actic_«n_brochure_

Nog datzelfde weekeinde kon het Oostduitse partijdagblad Neues Deutschland

een nieuw initiatief van de ex-generaals melden. Een affiche net een op-

roep aan de burgers van de Verenigde Staten en ondertekend door elf van de

leden van de groep zou verspreü gaan worden ( in een oplage van tienduizen-

den) in Amerika zelf en bij Amerikaanse bases in West-Europa. De affiche-

tekst luidt :

"De Europeanen roepen uit : "Neenl"

Amerikaanse first-strike-wapens vlak

voor de deur van de Sovjet-Unie vormen

het ideale ontstekingsmechanisme voor

de ontketening van een nucleaire

wereldoorlog. Amerikanen, wij smeken

ut laat de Pershing-2's en kruisraketten

niet naar Europa komen.

Om der mensheid wille - doe het niet l".

Het gebruik van de term "first-strike-wapens" door de groep Generaals

voor de Vrede en Ontwapening is veelbetekenend. Zij geven daarmee te

kennen dat naar hun mening de nieuwe in West-Europa te stationeren

kernwapens de mogelijkheid bieden om de Sovjet-Unie een vernietigende

eerste slag toe te brengen, een redenering die geheel past in de Sovjet-

benadering ter zake *).

Onder de titel "Ten Questions Answered" zag op 12 mei j.l. in Londen een

brochure het daglicht waarin de leden van de ex-generaals-groep onder meer

stellen dat d.e stationering in West-Europa van nieuwe middellange afstands-

kernwapens het begin vormt van een nieuwe bewapeningsspiraal. Het Britse

lid van de groep, de brigade-generaal b.d. , overhandigde

op diezelfde dag een petitie van Britse ex-militairen aan premier

•n de minister van defensie . In de boodschap werd protest aange-

tekend tegen de "insinuaties van de Britse regering met betrekking tot

da vredesbeweging".

De publicatie van "Ten Questions Answered11 werd door het persbureau TASS in

een bericht van 13 mei omstandig toegejuicht. Toch was dat niet de eerste

keer dat de Oosteuropese pers melding maakte van het boekwerkje. Reeds in

de editie van 1? april kon Neues Deutschland de publicatie van de brochure

aankondigen en de inhoud beknopt weergeven. Deze voor-informatie is een nieui

*) Vgl."Whence the threat to peace", uitgegeven
door het "Military.Publishing House",
Moskou, 19«(2, p. 66 + 67.



aanwijzing voor de nauwe band die kennelijk tussen de generaals en het

Sovjet-belnvloedingsapparaat bestaat.

Speciale belangstelling voor

Opmerkelijk mag in dit kader de uitgebreide moeite genoemd worden die van

Tsjechoelowaakse zijde gedaan is om het Nederlandse lid van de groep, gene-

raal-majoor b.d. , over te halen om de door de Wereld-

vredesraad georganiseerde vredesassemblle (21-26 juni j.l. in Praag) bij

te wonen. reisde op aandringen van het Tsjechoslowaakse

voorbereidingscomité zelfs een keer (op Ut april) naar Brussel waar op dat

moment *), lid van dat voorbereidingscomité, verbleef.

Alle pogingen faalden overigens : de Nederlandse generaal b.d. ging niet naar

Praag.

Hij miste daarmee de kans om aldaar net als andere leden van de generaals-

groep een vooraanstaande rol te vervullen.

Zo was , het Italiaanse lid van de groep, een van de twee hoofd-

sprekers - naast de voorzitter van het Sovjetcomité voor de Verdediging van

de Vrede, - op de WR-persconferentie na afloop van de eerste

vergadering van de Wereldassemblee. De Portugese generaal b.d.

bleek op de daags na de afsluiting van de assemblee gehouden zitting

van de WVR een van de zeven uitverkoren sprekers te zijn die WVR-president

met lovende bewoordingen voor herverkiezing mochten voor-

dragen.

* ) is voorzitter van de Tsjechoslowaakse socialistische
partij (een partij die de leidende rol van de Tsjechoslowaakse
CP erkent) en vice-voorzitter van het Tsjcchoslowaakse parlement.
Hij is voorzitter van het Tsjechoslowaakse comité voor Europese
Veiligheid en Samenwerking en als zodanig lid van het ICEVS, het Inter-
nationale Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking, dat twee
keer per jaar in Brussel bijeenkomt.

was onlangs (6-9 februari j.l.) als discussieleider
betrokken bij een door het ICEVS georganiseerde conferentie. Op 14
april vond overigens geen ICEVS-vergadering plaats.
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Voortdurend propagandistisch nut

Het optreden van de generaals in Praag vormt overigens niet het enige

recente bewijs van het voortdurende propagandische nut dat de groep voor

de Sovjets oplevert. Op de van 1? tot 19 mei j.l. in Moskou gehouden confe-

rentie van Sovjet-vetenschappers "voor het behoeden van de mensheid voor

de dreiging van een kernoorlog" was eerdergenoemde een van de

gastsprekers. De CVC, de (Praagse) Christelijke Vredesconferentie, die

van 2k tot 28 oei j.l. in Budapest een congres over vrede en ontwapening

organiseerde, nodigde drie inleiders uit : de bekende directeur van het

Moskouse Amerika-instituut en de generaals b.d. '. (West-

Duitsland) en (Griekenland).

Het betreft hier slechts voorbeelden van de voorname rol die de generaals

op dergelijke manifestaties kennelijk toegewezen hebben gekregen. Zonder

overdrijving kan gesteld worden dat er tegenwoordig vrijwel geen bijeen-

komst van het internationale communistische mantelwezen meer voorbijgaat

of er is minstens een lid van de groep "Generaals voor de Vrede en Ont-

wapening"present.

Een andere indicatie voor het belang dat het Oostblok aan deze groep hecht

is de frequentie waarmee de Oosteuropese partijpers aandacht besteedt aan

uitspraken van de generaals en admiraals. Het SED-dagblad Neues Deutschland

bijvoorbeeld wijdt gemiddeld vijf maal per maand een artikel aan de

generaals *), een regelmaat die tekenend genoemd mag worden voor de wijze

waarop de groep bij de pro-Moskou-beinvloeding is ingeschakeld.

•) Zie BIJLAGE.



BIJLAGE

Artikelen in Neues Deutschland over de generaals

12-1 p.1 NATO-General a.D. : Ho f f mingen auf Erfolg in G en. f *}.

13-1 p.5 Bundeswehrgeneral a.D.: Bonn soll Raketen nicht stationieren.

24-1 p.6 Initiativen gegen Nuklearkriegsgefahr:£hemalige Generale der
NATO bereiten Aktionen.

25-1 p.1 Ehemalige NATO-Generale:Warnung vor neuen USA-Raketen.

25-1 p.5 Ehemalige NATO-Generale:Keine Rechtfertigung für Raketen-
station*ruug.

2-2 p.5 General a.D. : NATO muss auf Ersteinsatz von A-Waffen
verzichten.

4-2 **) p.5 , General a.D.,Italien : Europa ist kein "Wegwerf-
artikel".

4-2 p.5 « Bundeswehrgeneral a.D.: Ungleichgewicht ist nur
Phantasie.

4-2 p.5 t General a.D., Niederlande : Ewige
Vorreiter dee
Wettrüstens.

4-2 p.5 Marschall , fruherer Staatsprasident
Portugals :Nur Gefahren-keinerlei Vor-
teile für Vest-Europa.

7-2 p.5 :Pershing eind Erstschlagswaffen.

8-2 p.5 General a.D. bVon DDR-Bereitschaft geht grosse
Beispielwirkung ausD

16-2 p.1 Marschall :Stationierung von USA-Raketen bringt aus-
serste Gefahr.

17-2 p.2 Marschall rSchritt liegt im Interesse Europas.

21-2 p.5 Norwegischer General für Schwedische Initiative.

2-3 P*1 Norwegischer General:BRD soll Schwedeninitiative aufgreifen

4-3 p.5 Ehemaliger NATO-General:"Nullosung" ist auf USA-Vorteile
gerichtet •••).

8-3 P»5 Senator gegen Cruise Missiles.
16,17-4 p.16 ***•} Ehemalige NATO-Generale lehnen Aufrustung neuer Raketen in

West-Europa ab.

19-** p.5 General a.D. :US-amerikanische Raketen für Kern-
waf fenerstschlag bestimmt.

22-4 p.6 Hollandischer General a.D.:öffentlichkeit mobilisieren.

7«8-5 p.5 Mahnruf ehemaliger NATO-Generale an USA-Burger:Raketenstatio-
nierung verhindern !

9-5 P*5 Expertenforum : Pentagonplane in West-Europa verhindern.

*) Bet betrof hier gen.naj.b.d. , die de "recente Warschau-
pact-ontvapeningsvoorstellen" "zeer positief" noemde en zei "te hopen dat
het daarmee zou lukken om in Genève tot een succesvol resultaat te komen".

'*) Op 6 februari vonden in de Bondsrepubliek verkiezingen plaats.

**•) Het betrof hier

****) Op dat moment besteedde Neues Deutschland veel aandacht aan de Oost-
Berljjnse -conferentie, waardoor de berichten die normaal op pagina
5 (buitenland -nieuws) geplaatst worden naar p.16 verhuisden.


