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Deze ISAM is een nationaal inlichtingendocument.
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de Luchtmachtstaf mag de inhoud niet

a. ter inzage worden gegeven aan buitenlanders;

b. ten overstaan van buitenlanders in discussie
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VERZENDLIJST, behorende bij Inlichtingensamenvatting nr. 7-8/77,
d.d. 25 augustus 1977.

Aan:

Chef Staf (Luchtmacht) van de Inspecteur Generaal
der Krijgsmacht

Chef Defensiestaf t.a.v. Hoofd SIDS
C- CTL
C- Vlb Soesterberg
C- Vlb Leeuwarden
C- GPLV/Vlb Deelen
C- Vlb Volkel
C- Vlb Eindhoven
C- Vlb Twenthe
C- Vlb Gilze-Rijen
C- 12GGW
C- 3GGW
C- 5GGW
C- CRC/MilATCC
C- LVM Groep
C- 1LK t.a.v. C- ASOC

C- CLO

C- LIMOS
C- LgTS )
C- KKSL )
C- KLS tevens Vlb Ypenburg
DirecteurLuchtmacht Stafschool
Lumat ̂•n̂ ""—̂
LuLaMarat
LuLaMaraj
MaLumat
Lumat
LaLuMara
LaLumat
LuLamat ̂
LaLuMarat
LaLi

I.a.a.;

Voorzitter van het Comité Verenigde Inlichtingen-
diensten Nederland

Hoofd MARID
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DMKLu
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Ex.nr.

NMR-Meth. SHAPE t.a.v. Maj
NMR-Neth. AFCENT t.a.v. Maj
NAK-2ATAF t.a.v. Lt-Kol. _
Neth. Support Unit AAFCE t.a.v. Lt
C- 1LVG

Intern aan:

BDL - PCLS - SCO - SCP1

H- AOD )
H- ALBV ) ter circulatie
H- AV )
H- AÜB

H- AP1

DEBKLu - SCFin - SCAut - SCOrg
H- Sectie Contra Inlichtingen
Archief AIV

49

50

51
52
53
54
55

1) ter info, daarna retour aan het Hoofd van de Afdeling
Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmachtstaf.

2) ex. 19 en 20 ter info, daarna retour aan het Hoofd van
de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Lucht-
machtstaf.
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HOOFDSTUK IV - "KLEIN GEWELD" IN NEDERLAND

Inleiding.

1. Sinds het laatste kwartaal van 1976 werden op ver-

schillende plaatsen in Nederland aanslagen gepleegd met Mo-

lotov-cocktails, (al dan niet opzettelijk weigerende)brand-

bommen en " pesterijen" als telefonades en ongevraagde leve-

ranties.

3» Joost van
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HOOFDSTUK V. - DE NEDERLANDSE VOLKSUNIE (NVU)

1. Onderstaande samenvatting is met toestemming van BVD zijde

overgenomen uit recente BVD maandoverzichten.

De organisatie van de NVU

2. De NVU heeft eind 1976 afdelingen opgericht, te weten in

Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht. Tegelijkertijd is de funktie van

"contactman" in het leven geroepen, teneinde het contact tussen de

Raad van Bestuur en de Afdelingsbesturen en/of kaderleden te waar-

borgen. Als contactman treden opMHBHHfllHHHBI voor Amsterdam,

J. In de tweede helft van 1976 is het Nederlands Volksnationa-

listisch Jeugdverbond (NVJ) opgericht, als jeugdorganisatie van de NVU.

Tot "Verbondsleider van het NVJ" en "Jeugdleider van de NVU" werd be-

noemd de 18-jarige student 4J|̂ HHĤ  Deze riep in oktober 1976

de leden van de door hem opgerichte Nationale Partij Nederland (NPN)

op om lid te worden van de NVU. In het KVJ is sinds enige tijd ook

actief de studeniflflJiHHJjJiHm} ̂ e vooral probeert contacten te leg-

gen met gelijkgerichte personen en organisaties in het buitenland

(België, Duitsland).

De verkiezingen

4. Op 25 mei zou de NVU voor de eerste maal sinds haar op-

richting in 1971 deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

.De NVU kreeg lijstnummer 16 en zou in alle 18 kiesdistricten uitkomen.

Als gevolg hiervan zou radio- en televisiezendtijd ter beschikking

worden gesteld van de NVU.

c Ondermeer via deze media en door middel van pamfletten en

affiches zou de NVU haar verkiezingspropaganda voeren. Bovenaan de

lijst van NVU-eisen staat het "terugsturen van ondermeer gastarbeiders

Surinamers, Antillianen en zigeuners naar hun land van herkomst", e.e.;

in het kader
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in het kader van het "Volksnationalisme". Verder streeft de NVU naar

"vernietiging van communisme, anarchisme, liberalisme en materialisme"

en streeft zij naar omvorming van het parlement in corporatieve rich-

ting. De "straatactiviteiten" zouden geleid worden door de activist

mHHIBIHiHĤ ' °̂ e begin van dit Jaar werd uitgeroepen tot

"actieleider van de NVU".

6. In eerste instantie zijn pamfletten verspreid waarvan de

inhoud beledigend was voor bepaalde bevolkingsgroepen. Eind maart 1977

werd als gevolg hiervan 7 leden van de NVU, waaronder de bestuursleden

•••••••••^•PMMVMVHHHttHflH^H^^FMiHBBBfti11 Rotterdam^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ •̂ •M̂ BB̂ ^

veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Zij hadden in augustus 1976

in Schiedam pamfletten verspreid met een inhoud die beledigend was

voor Surinaamse en Turkse bevolkingsgroepen.

7» Het lag in de bedoeling in tweede instantie gebruik te maken

van pamfletten die juridisch wél door de beugel kunnen en die gericht

zijn op bepaalde categorieën van de bevolking, bijv. PTT-ambtenaren

(spreiding Rijksdiensten i).

Congres

8. Op 27 maart j.l. hield de NVU te Zeist haar jaarlijkse con-

gres, waar ongeveer 35 personen aanwezig waren. Er heerste een op-

timistische stemming ten aanzien van de komende verkiezingen. In zijn

jaarrede verklaarde voorzitter ttAHHHHIHBBB dat'hij zeker 3 Kamer-

zetels verwacht. Voorts stelde hij, dat de NVU erin geslaagd is om mei

weinig middelen bekendheid te krijgen en in de publiciteit te blijven.

9» Het congres nam een voorstel aan tot wijziging van de sta-

tuten van de NVU. Door deze wijziging zal de NVU veranderen van een

vereniging in een "beweging". Volgens de nieuwe artikelen in het Bur-

gerlijk Wetboek heeft iedere vereniging rechtspersoonlijkheid en is

derhalve juridisch aanspreekbaar. Door zich "beweging" te noemen hoop-

de NVU eventueel ingrijpen van justitiële zijde te bemoeilijken.

Het verkiezingsresultaat
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Het verkiezingsresultaat

10. De NVU is er op 25 mei j.l. niet in geslaagd een Tweede

Kamerzetel te bemachtigen. Gezien de verwachtingen die voorzitter

en lijstaanvoerder ̂ jj^fffff^^oesterde ten aanzien van de ver-

kiezingsuitslag, moet het resultaat een hevige teleurstelling voor

de NVU zijn.

11. Van de bijna 55«500 benodigde stemmen kreeg de NVU er

33*268, wat neerkomt op 0,4/£ van de uitgebrachte stemmen. Bij een

nadere beschouwing blijkt, dat de stemmen vooral afkomstig zijn uit

de grote steden. De NVU kwam boven de 1% uit in 's-Gravenhage (l,3/0,

Amsterdam (l,2$) en Rotterdam (l,l$). Hierbij kan worden aangetekend,

dat over het algemeen in wijken waar veel (voormalige) rijksgenoten,

buitenlandse werknemers of woonwagenbewoners wonen óók opvallend veel

NVU-stemmers bleken te zijn. In 's-Gravenhage sloeg de NVU het meest

aan in de Stationsbuurt, de Binckhorst en de Schilderswijk (ruim ~yfö],

in Amsterdam in Buiksloot (2,1$) en in Rotterdam rond de Kruiskade

(2,1$). In 's-Gravenhage bleek het aantal stemmen (3985) vrijwel ge-

lijk te zijn aan dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1974» toen

de NVU niet kon doordringen tot de gemeenteraad. Dit zou wellicht op

een "vaste" Haagse aanhang kunnen wijzen.

12. Het heeft de NVU overigens niet aan belangstelling en publi-

citeit ontbroken in de weken vóór de verkiezingen. Allereerst werden

de uitzendingen in de zendtijd voor politieke partijen op 4 en 5 raei

afgelast, nadat van diverse zijden was gereageerd tegen een radio-

uitzending die de NVU op Bevrijdingsdag zou verzorgen. Voor de televis

uitzending op 8 mei had de NVU een film laten vervaardigen, die op hei

laatste moment echter niet werd afgeleverd. Er is toen maar een op de

band opgenomen redevoering van de heer ••HHHBHPuitgezonden, waarbj

op het beeldscherm het verkiezingsaffiche van de NVU werd getoond, mei

o.a. de Odalrune en de tekst "flB̂ HHMMMP voor een blank Nederland".

Na deze uitzending kwamen er (opnieuw) van verschillende kanten pro-

testen en vragen om een verbod van de NVU.

13. Ook in de twee
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15» Ook in de twee radio-uitzendingen en bij de tweede TV-

uitzending (die in België opgenomen werd) hekelde de heer

op niet mis te verstane manier zijn politieke tegenstanders en sprak

hij zich onomwonden uit tegen de aanwezigheid in ons land van ge-

kleurde bevolkingsgroepen en gastarbeiders.

14» Be NYU was van plan acht verkiezingsbijeenkomsten te houden

in den lande. Zeven hiervan werden al van te voren afgelast. De bijeen-

komst in Arnhem op 13 mei werd al na tien minuten door de aanwezige

politie ontbonden, nadat een vechtpartij was ontstaan tussen tegen-

standers van de NVU en met wapenstokken uitgeruste leden van de orde-

dienst van de NVU. Hierbij werden twee NVU-leden gearresteerd wegens

bedreiging en verboden wapenbezit.

15- Naar aanleiding van alle rumoer rondom de NVU en haar wijze

van optreden wordt momenteel een onderzoek ingesteld, om te bezien of

justitieel ingrijpen gerechtvaardigd is.



HOOFDSTUK VI. - MOSKOU EN HET EUROCOMMUN.ISME

1 • Na de "Communistische Eurotop"in Oost-Berlijn in juni 1976 (top-

conferentie van 29 Europese communistische partijen), waar zij enkele van

haar posities moest prijsgeven, heeft de CPSU er in het afgelopen jaar naar

gestreefd op het gebied van haar partijbetrekkingen weer terrein terug te

winnen. Het slotdocument van Oost-Berlijn, tot stand gekomen op de basis van

het beginsel van consensus, werd niet formeel ondertekend of door de con-

ferentie aangenomen. Het draagt een vrijblijvend, niet-verplichtend karakter.

In het document werden plechtig de absolute onafhankelijkheid van iedere par-

tij erkend, het beginsel van niet-inmenging en het recht om voor een eigen

weg naar het socialisme te kiezen. Al heel markant was het ontbreken van een

Sowjetrussisch signatuur, omdat zelfs het begrip marxisme-leninisme in het

document niet genoemd wordt, de term "proletarisch internationalisme", waar-

achter de aanspraak van Moskou op een leidende rol in de communistische be-

weging schuilgaat, niet voorkomt en evenmin wordt gesproken van de strijd

tegen het anti-Sowjetisme. In de afgelopen periode evenwel heeft de CPSU weer

die doctrinaire posities trachten te betrekken, in welke de claim op een

voorrangspositie van de CPSU (veelal met een beroep op haar "rijke ervaring")

is vervat. In het partijblad "Prawda" verschenen artikelen, die Westeuropese

zusterpartijen min of meer als lessen in revolutionaire strategie werden ge-

presenteerd. Over het geheel genomen lijkt Moskou op de prijs, die de CPSU

ervoor heeft moeten betalen dat de Oostberlijnse conferentie met een zo breed

mogelijke.deelname (iricl. de Joegoslavische Bond van Communisten, vertegen-

woordigd door Tito) tot stand kon komen, alsnog af te dingen.

2. Onlangs schreef de "Frankfurter Allgemeine", dat de dogmatici in

Moskou en in het Oostblok weer werken met het begrip van het"werkelijke" of

"reële" socialisme (i.e. het alleenzaligmakende socialisme van;.de WP landen),

©en begrip dat men bij de voorbereidingen voor de conferentie van Berlijn

had laten vallen. Vooral de Tsjechoslowaakse communisten vertegenwoordigen

deze tendens. Nationale ("nationalistische") richtingen in het communisme

worden daarbij vergeleken met Hitlers nationaal-socialisme. Daartegenover

stellen de Westeuropese communisten hun eigen politieke belang op de voor-

grond, streven naar regionale samenwerking en baseren zich daarbij op de

slotconclusies van Oost-Berlijn. Met een beró'ep op hun "zelfstandigheid"

proberen zij hun beleid te voeren zonder Moskou voor het hoofd te stoten,

hoewel ook dat



hoewel ook dat voorkomt: voorpaginanieuws was bv. het geval van partijleider

Santiago CarriüLo van de Spaanse CP, naar aanleiding van wiens boek "Euro-

coramunisme en de Staat" Moskou de tegenaanval inzette teneinde de anti-Sowjet

houding van Carrillo aan de kaak te stellen. Maar hoewel de onafhankelijke

opstelling van de Eurocommunisten meer ruimte biedt voor het oefenen van

openlijke kritiek, lijkt het onjuist om te suggereren dat de vroegere be-

langengemeenschap sedert de Communistische Eurotop nagenoeg in een belangen-

tegenstelling is verkeerd. Op een in juni jl. in Brussel bijeengeroepen

conferentie van CP-en uit de "kapitalistische landen" van West-Europa is

het eigen Eurocommunistisch profiel nauwelijks benadrukt. Met de kwestie

van de mensenrechten in Oost-Europa hield men zich daar niet bezig en ook

was er geen sprake van, dat de Westeuropese CP-en hun samenwerking demon-

stratief zouden gaan institutionaliseren.

3. Ondanks de accommodatie-tendenzen waaraan de CPSU op de "Commu-

nistische Eurotop" in 1976 toegaf, blijkt Moskou in het afgelopen jaar toch

vooral te hebben vastgehouden aan de eigen richtlijn, nl. die van het XXVe

Congres van de CPSU (febr.1976). Daar werd al bij voorbaat gewaarschuwd

tegen opvattingen als zouden in de "communistische wereldbeweging" de poor-

ten nu open zijn voor allerlei "compromissen in principiële aangelegen-

heden" (van het marxisme-leninisme) of concessies aan "tijdelijk opportu-

nisme". Vandaar dat de CPSU in elk opzicht toch weer de elementen van meer

dogmatische aard, met inbegrip van de uitdrukking "proletarisch internatio-

nalisme", in ere trachtte te herstellen. Stappen werden eveneens ondernomen

om de ideologische cohesie in WP-verband te versterken: daarmee moest klaar-

blijkelijk worden voorkomen, dat de communistische Eurotop onorthodoxe in-

vloeden op Oost-Europa zou hebben. Zelfs de Roemenen spreken weer van "prole-

tarisch internationalisme", eerst alleen ten overstaan van de SU, maar later

ook t.o.v. de andere communistische partijen. Van enige "liberaliserende"

invloed van de Oostberlijnse topconferentie op de verhoudingen in het Sowjet-

blok kan niet gesproken worden.

4. Hoewel Moskou in principe de autonomie van de afzonderlijke partij

erkent, bewijst de affaire-Carrillo dat in de praktijk elke afwijking ver-

doemd wordt, alsof Moskou nog steeds het leidinggevend centrum zou zijn.

Naar mate de terra "Eurocommunisme" , juist ten tijde van de moeizame voor-

bereiding van de communistische Eurotop geïntroduceerd, in de Westerse media

inburgerde om daarmee een nieuw soort revisionisme aan te duiden verhardde

ook Moskou's opstelling. In het afgelopen jaar heeft een groeiend aantal

Wes teuro£ese_C£-_en



Westeuropese CP-en bepaalde kenmerken van het Sowjet- en Oosteuropese model

bovendien zo openlijk veroordeeld (m.n . op het gebied van de mensenrechten

en op doctrinair terrein), dat men hier en daar hun opstelling al "revisio-

nistisch" heeft genoemd. Moskou zelf vertoont overigens niet de neiging om

van een regelrecht schisma te spreken of kwalificaties als "revisionistisch"

ook zelf te hanteren. Men stelt, omgekeerd, dat "burgerlijke ideologen" de

term Eurocommunisme hanteren als een wapen van de "klassenstrijd", om daar-

mee nl. te trachten een wig te drijven tussen een aantal Westeuropese CP-en

en Moskou. Men erkent hooguit het bestaan van "enkele meningsverschillen".

Dat men zich duidelijk geen schisma wenst te laten aanpraten blijkt ook

hieruit, dat Moskou na de felle aanval op de Spaanse CP-leider Carrillo

bakzeil haalde en te kennen gaf dat deze aanval niet gezien moest worden als

een aanval op de Eurocommunistische partijen in het algemeen. Het weekblad

"Nowoje Wremia" noemde (na de affaire-Carrillo) het ontbreken van vertrouwen

van de kant van Moskou in de Westeuropese zusterpartijen een "verzinsel .van

de burgerlijke propaganda om verdeeldheid te zaaien".

5. Heeft men dus kennelijk geen behoefte aan een openlijke confron^

tatie met de Westeuropese zusterpartijen, anderzijds nam -de neiging toe de

conclusies van Oost-Berlijn veeleer te "herschrijven" dan daadwerkelijk te

onderschrijven. De tendens om prijsgegeven posities te heroveren kan ten

dele hieruit verklaard worden, dat met name lagere partij-echelons in de

CPSU moeilijk de steun van de hoogste partij-instantie, het Politburo, kun-

nen bevatten voor een internationaal communistisch document, dat geen mel-

ding maakt van in de SU zo opgehemelde koncepten als "proletarisch inter-

nationalisme" en "marxisme-leninisme". De afwezigheid van deze terminolo-

gie in de slotverklaring van Oost-Berlijn impliceert voor hen, dat de CPSU

in Oost-Berlijn een nederlaag moest incasseren. In de Sowjet-media is men

sedert de conferentie het "proletarisch internationalisme" als de enige

basis voor betrekkingen met buitenlandse partijen blijven aanduiden. In het

Oostberlijnse document werd i.p.v. deze formule de omschrijving "internatio-

nalistische, kameraadschappelijke, vrijwillige samenwerking en solidariteit'

opgenomen. In de Sowjet-media werd ook de betekenis van de "dictatuur van

het proletariaat" voor moderne revolutionaire situaties (óók in het Westen)

nogeens extra onderstreept om de Eurocommunisten eraan te herinneren, dat

het niet mogelijk is orn het socialisme te verwezenlijken- in het kader van

een "burgerlijke staat" of "burgerlijke democratie". De keuze van de Euro-

communisten voor de parlementaire weg naar het socialisme mag hen in electo-

raal opzicht voorthelpen, maar uiteindelijk zijn ook zij geroepen om op het

beslissende moment
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beslissende moment met de "burgerlijke democratie"af te rekenen ten gunste

van de vorming van de "socialistische staat". Polemische geluiden, maar

meer ook niet.

6- Veelal is, en wordt, op de resultaten van de Oostberlijnse con-

ferentie van juni 1976 gewezen om de juistheid van de zienswijze omtrent

een verdere desintegratie van de communistische beweging te illustreren.

Tijdens de tweejarige voorbereiding van de conferentie is vaak naar voren

gebracht, dat de Westeuropese CP-en (+• Joegoslavië en Roemenië) niet veel

anders deden dan de rol van dwarsliggers spelen. Uiteindelijk zou de SU

hebben ingezien, dat de CPSU niet in staat was om haar leidende rol op-

nieuw vast te leggen en - om de conferentie te redden - met een voor haar

hoogst onbevredigend slotdocument genoegen nam. De erkenning van de (ook

voordien reeds beleden)"beginselen van gelijkheid en soevereine onafhanke-

lijkheid" van elke partij, niet-inmenging in interne aangelegenheden en

eerbiediging van de vrije keuze van verschillende wegen naar het socialis-

me betekende het eind van de Sowjet--overheersing van de Westeuropese CP-en:

het Oostberlijnse "open debat" (Berlinguer van de Italiaanse CP) had aan-

getoond, dat de Westeuropese CP-en waarlijk onafhankelijk van Moskou waren.

Inderdaad maakten de Eurocommunistische leiders, wellicht juist uit elec-

torale overwegingen, van de Oostberlijnse conferentie een demonstratie van

onafhankelijkheid. Dat betekent evenwel niet dat de conferentie ook een

soort schisma tussen Eurocommunisten en Moskougetrouwen markeert. Daarvoor

zijn immers de ideologische en politieke terreinen waarop het Eurocommu-

nisme met Moskou vriendschap en "internationale solidariteit" cultiveert

te talrijk. Evenmin als Moskou de Eurocommunisten de rug wenst toe te keren,

is de "onafhankelijkheid" van de Eurocommunistische partijen een kwestie

van Moskou de rug toekeren.


