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IV - Twintig .laar Warschaupakt
(Theorie en prak tijk)
1•

Op 14 en 15 mei jl. werd in Warschau op opmerkelijk bescheide

schaal het twintigjarig bestaan van het Warschaupakt gevierd met plech
tigheden, waaraan slechts werd deelgenomen.door de voorzitters van de
parlementen van de WP-landen. Op de slotzitting richtte de vergadering
een "Oproep" aan alle Europese parlementen, waarin eraan herinnerd wor
dat de ondertekenaars van het Verdrag van Warschau destijds hun bereid
heid uitspraken om te komen tot de oprichting vari een collectief veili
heidssysteem in Europa met deelname van alle Europese staten ongeacht
maatschappelijk stelsel of staatsvorm. In de oproep wordt gepleit voor
spoedige beëindiging van de Europese Veiligheidsconferentie. Eveneens
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Pakt van Warschau von
van 19 tot 21 mei jl. in de Poolse hoofdstad een bijeenkomst plaats Va
de Militaire Raad van de Verenigde Strijdkrachten van het Verdrag van
Warschau. Kennelijk vormde het jubileum geen aanleiding voor een bijee:
komst van het Politiek Consultatief Comité als hoogste politieke orgaa.
en het Comité van Ministers van Defensie, hoogste militaire orgaan.
2.

.

Als multilateraal "verdrag van vriendschap, samenwerking en wi

derzijdse hulpverlening" werd het Verdrag van Warschau op 14 mei 1955 i
tekend, nadat voordien reeds (vóór 1949) een compleet net van bilaterai
verdragen tussen de Oostblokstaten tot stand gekomen was. Door de opric
tang van het WP werd aan het complex van reeds bestaande bilaterale bir
dingen van de Oost-Europese Staten aan de SD (en tussen de satellieten
onderling), op een nieuwe verdragsmatige basis, een bondgenootschappeld

aanzien gegeven. In ideologisch en politiek opzicht zou men tegenwoordj
als belangrijkste interne ontwikkelingen kunnen signaleren: de verdere

opwaardering van het bondgenootschap als "school van het international!

en naast deze meer ideologische de verdere politieke opwaardering van l
bondgenootschap als "voornaamste coördinatiecentrum

van de buitenlandse

politiek van de socialistische broederstaten".
3-

In de Russische visie op het bondgenootschap vormt het WP - en

in die zin wordt het WP ook gepresenteerd als de def e,nsiegemeenschap va

een maatschappelijk s-telsel - een incarnatie van Lenins denkbeelden omtrent het "proletarisch internationalisme" en het hechte samengaan van

landen waarin het proletariaat heeft gezegevierd. Blijken zou dat eerst

de overwinning op Hitler-Duitsland (tien jaar daarna) de historische situatie was gerijpt om aan dit idee gestalte te geven. Iri Lenins leer van
de militaire verdediging van de "socialistische verworvenheden" wordt op
de objectieve noodzaak en het internationaal karakter van deze verdedigir.
gewezen. Het is Lenins leer van de militaire verdediging der "socialistische verworvenheden" welke als de theoretische en praktische basis van hè
bondgenootschap geldt. Verhelderend aan deze nadruk op Lenins leer van de
militaire verdediging van de "socialistische verworvenheden" en de link
naar het WP is het f e i t , dat de organisatie in beginsel (ook zonder de NA
aan een "objectieve noodzaak" beantwoordt. Verhelderend ook het feit dat
nog eens bij implicatie duidelijk wordt gemaakt dat een inval als die in
Tsjechoslowakije (1968) geen incidenteel, maar een. fundamenteel karakter
had, waarvoor men derhalve ook in een periode van détente altijd gewaarschuwd dient te zijn. Het zou een misvatting z i j n te menen dat van een
"afzwering" door de SU van de zgn. Breznjew-doetrine, waarvoor in het kad
van de Europese Veiligheidsconferentie zich o.a. Nederland heeft beijverd
ook maar enigszins serieus sprake kon, kan of zal zijn. De leninistische
ideeën van het "proletarisch internationalisme", die aan de defensiegemee
schap ten grondslag heten te liggen, dienen verder vooral in de- militaire
praktijk van het bondgenootschap bepalend te z i j n voor de geest waarin de
militairen van de verbonden legers worden opgeleid. In ideologisch - educatieve zin vormt het WP daarom wat genoemd wordt een oefenschool van
"internationale proletarische solidariteit". In de militaire samenwerking
van de lidstaten van het WP en hun legers komt dit

internationaal karakte

(woorden die hier behalve de gebruikelijke ook een specifieke ("leninistische") begripsinhoud hebben) duidelijk tot uitdrukking. In dit internationaal karakter heten de nationale belangen van ieder land zich op harmonieuse wijze te verenigen met de internationale belangen van geheel de
"socialistische gemeenschap" (slogan voor Sowjetblok). Dat juist deze in-r
ternationale belangen in de politieke praktijk puur Russische belangen zi
of anders gezegd dat puur Russische belangen zich fraai laten formuleren
als internationale, vloeit alleen al voort uit de machtspositie die Mosko
in het verd;.ragssysteem bekleedt. Hoe nadrukkelijker van Moskouse zijde
op de grote betekenis van dit

"internationale" aspect werden gewezen,hoed

delijker dat veelal bleek te geschieden om Moskou's eigen belangen veilig
te stellen.
4-

Naar de definitie van "socialistisch internationalisme" is het

verlenen van broederlijke en wederzijdse hulp (tussen socialistische staten) een morele plicht. In het beg-rip ligt verankerd zowel de erkenning

van. vrijheid,

ona.fha.nkelijjcheid

van vrijheid, onafhankelijkheid en gelijkheid van de socialistische
staten, maar anderzijds ook de verdediging van de eenheid, vriendschap en wederzijdse hulp voor de zaak van het communisme. Wanneer éé
van deze elementen en uiteraard vooral het tweede element (waar o.m.
Sowjet-geopolitieke belang, versluierd, het sterkst aanwezig- is) drei
opgeofferd te worden, is interventie niet alleen geen inbreuk maar ze
norm van het (socialistische) volkerenrecht. Beperkt tot Kuropa en ge
richt tegen externe militaire agressie tegen, een of meer lidstaten is
u
echter vooral in dit opzicht de functie van het WP als veilig schild
het

socialisme" gebleken. Een van de argumenten van de opperbevelheb

(jvan de WP-strijdkrachten Iwan Jakubo.wski om wezenlijke verschillen tu
sen het WP en de NATO aan te tonen formuleerde hij

aldus: "Anders dan

NATO vormt het WP geen gesloten, eng militaire organisatie. Het verdr
staat open voor andere - mits vredelievende - naties ongeacht hun maa
schappeli.lk stelsel of hun regeringsvorm". Hoewel Jakubowski hier getrouw de inhoud van Art. 9 van het Verdrag van Warschau weergeeft, Ie
de praktijk op zijn argument toch een andere kijk krijgen ( C f r . Maars
I.

Jakubowski, "Bastion van vrede en nationale veiligheid", Voenno -

istoritsjeskie zjurnal, No 3 (1971). Wanneer, zoals onder Alexander D
alleen al het afwijken van de Sowjet-definitie van socialisme zo niet

meel dan feitelijk het WP in Tsjechoslowakije deed interveniëren (m.u
Roemenië), dan doet het schermen met het open karakter van dit

bondge

schap wat onwezenlijk aan.
5.

Hoewel het WP zonder enige twijfel de meest belangrijke "mul

laterale" organisatie van de Oost-Europese communistische staten vorm

trad het. politieke mechanisme van het WP eerst vrij laat in multilate
zin in werking. Het is deze versterking van het multilateraal karakte
weest die enerzijds tot wat meer differentiatie en zelfs tot enige vr
heid van "dissidentie" (Roemenië) aanleiding gaf, maar die anderzijds

de gelegenheid verschaft het WP meer dan voorheen als belangrijkste c
dinatiecentrum van de buitenlandse politiek van dé lidstaten te prese
Inderdaad kon aan de inhoud van resoluties meer dan eens vastgesteld
den, dat zij tot op zekere hoogte het resultaat waren van een .comprom
dat moest worden gesloten. In bepaalde resoluties indiceert b.v. de w
van formuleren kennelijk de aanwezigheid van Roemeense pressie. In de
druk op coördinatie van de buitenlandse politiek van.de lidstaten is
tendens waarneembaar om het WP als instrument

ter

bevordering van de

lieke integratie-van de Oostbloklanden aan betekenis te doen winn©n a ,

rd
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belangrijkste coördinatiecentrum van de buitenlandse politiek van de
WP-staten wordt de WP-organisatie door de SU ook intensiever gebruikt
voor raadpleging en crisisbeheersing. Voor zover bij de verwezenlijking
van de coördinatie-gedachte de belangrijke rol van coördinator feitelij]
voor de SU blijft weggelegd, kan natuurlijk hoogstens gesproken worden meer flexibele en moderne aanpak om de Sowjet-suprematie in Oost-Europa
te bestendigen en het traditionele ideaal van hechte aaneengeslotenheid
dominerend te houden. Geruchten over de oprichting of aanstaande oprichting van een permanent comité van ministers van BZ en een WP-secretaria:
(onder een Sowjet secretaris-generaal) lijken om hun weinig gefundeerd
karakter ook weinig aannemelijk

en tenminste voorbarig. De opwaardering

• van de politieke rol van het WP geschiedde niet alleen om taktische. redenen, zij had zeker eveneens plaats uit hoofde van Breznjews détentepolitiek jegens het Westen, welke - zoals minister Gromyko in zijn feesrede t.g.v. het WP-jubileum opmerkt - "noodzaakt tot. een steeds .breder
scala van politieke middelen". Behalve verdediging van de "socialistiscl
verworvenheden" kreeg het WP immers de taak toegewezen een actieve bijdrage aan het internationale ontspanningsproces" te leveren, met name
aan de normalisering van de Europese situatie.
6.

In dit opzicht is de "Oproep" van de voorzitters van de Oost-

Europese parlementen i.v.m. de viering van het twintigjarig bestaan van
het WP door de nadruk op "Europese veiligheid" veelbetekenend. Immers m
het Verdrag van Warschau van 14 mei 1955 vormden de acht contracterende
partijen (Albanië was nog Moskou getrouw) een bondgenootschap tussen at.
ten, dat door de SU altijd nog als e.en soort tussenstadium op de weg na;
een Europees systeem van collectieve veiligheid werd beschouwd. Hoewel
het Verdrag van Warschau in eerste instantie bedoeld was om te komen to
een gemeenschappelijke militaire organisatie van de Oostbloklanden en
niet als een stap in' de richting van een al-Europees veiligheidsstelsel
verdween deze totdien voornaamste doelstelling van de naoorlogse Sowjet
politiek ook bij de totstandkoming van het Verdrag van Warschau niet
naar de- achtergrond. In februari 1954 had de Sowjet-minister van BZ
Molotow een ontwerp voor een al-Europees verdrag van collectieve veilig
heid in Europa ingediend. Het waren de bepalingen van dit verdragsontwo
dié ook het model voor de regeling van het Verdrag van Warschau in 195',
zouden leveren. Zo bleef het een karakteristieke bijzonderheid van het
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Verdrag van Warschau, dat in dit

verdrag, althans formeel, het kader

voor een nog op te richten systeem van collectieve veiligheid in Kurop
verschaft wilde zijn en dat deze doelstelling in de preambule van het
verdrag ook wordt genoemd. Ook. in A r t . 11 wordt dit

punt, waarmee in d

loop der jaren immer politiek en propaganda werd bedreven, opgebracht:
"Ingeval van de oprichting van oen stelsel van collectieve veiligheid
in Europa en dé totstandkoming van een daartoe strekkend al~Euro.pees
verdrag over collectieve veiligheid, een doel waarnaar de contracteren
partijen zullen blijven streven, verliest dit verdrag (het WP-verdrag)
op de dag van inwerkingtreding- van het al-Europese verdrag zijn geldig
heid". Zoals bekend heeft de SU intussen ook een voorstel gelanceerd
voor een collectieve Aziatische veiligheidsgarantie. Zowel in het voor
.stel voor een collectief Europees als collectief Aziatisch veiligheids
systeem dient men allereerst M o s k o u ' s machtspolitieke bedoelingen te o
derkennen en te analyseren (terugdringing van de VS en haar invloed),
dat de vraag of deze stelsels in Europa en in Azië ook de vrede zouden
bevorderen slechts voor de SU en haar veiligheid in bevestigende zin b
antwoord kan worden. Met de aanstaande beëindiging van de Europese Vei
ligheidsconferentie zal de SU dey,e conferentie ongetwijfeld als

een mi

paal presenteren op de. weg naar een collectief veiligheidsstelsel in E
pa. Wat haar overigens in het huidige tijdsbestek wezenlijk belang inb
zemt is een al-Europese plechtige erkenning van de status-quo en daarm
ook in feite de santionering van het WP als machtsinstrument om de sta
quo in Oost Europa te handhaven.
7-

Relevant is in dit opzicht dat zelfs de Sowjet-interventie in

Hongarije (1956) - samen met Roemeense O ) en Tsjechoslowaakse troepen
achteraf o.m. met een beroep op Art. 5 van het Verdrag van Warschau we
gerechtvaardigd, waar het heet dat partijen behalve de oprichting van
Verenigd Commando ook andere ove.reengekoftien maatregelen zullen treffen
de vreedzame arbeid van hun volken te beschermen, de onaantastbaarheid
hun grenzen en territoir te garanderen en eventuele agressie tegen te
Zoals ook in de politieke praktijk zou blijken werd hier aan het begri
agressie in theorie al een uitgebreidere zin gegeven. Het artikel is c
de Sowjet-regering zelfs de grondslag genoemd van de onderlinge verhou
van de Oostblokstaten, op grond waarvan deze daartoe strekkende politi
en militaire verplichtingen aangingen. Op een plechtige b i j e e n k o m s t t,
het

l,win t i f.-;j a r.-1,",- beu 1,,-uui v n, n h o l , WP l, o H rul. i n lavn, (Ta j e c ; h o « l o wak i , j o ) w

door de secretaris
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door de secretaris van het CC va.n de Slowaakse OP Miloslav llruskovic
opgemerkt: "Zolang het imperialisme bJee.f voortbestaan moesten de socialistische revolutie en haar verworvenheden collectief verdedigd worden. De Tsjechoslowaakse ervaringen In 1968/1969 hebben aangetoond, dal
telkens wanneer er een reëel Bevaar van contra-revolutie bestond, het
lot van het socialisme andere nocialistische staten niet onverschillig
kon blijven. De westgrens van Tajechoslowakije vormde tevens de grens''
van de gehele socialistische gemeenschap", liet feit daf deze zaken openlijk gereleveerd worden in het kader van de viering van het twintigjarig bestaan van het WP geeft een goed inzicht in de belangrijkste
"nevenfunctie" van deze defensiegemeenschap. Tegelijkertijd wordt de
anelytische waarde van het bekende dokument "Lessen -uit de crisis-ontwxkkeling" (1971) wat minder overtuigend. Daarin werd de stelling ontwikkeld dat de. inval in T s jechosl owaki je een gerechtvaardigd antwoord
was op verzoeken om Sowjet-interventie door "duizenden eerzame communisten" in Tsjechoslowakije en dat deze interventie de enige manier was
waarop het socialisme in Tsjechoslowakije kon worden gered en de contra
revolutie kon worden vermeden. De uitnodigingthese werd in de volgende
bewoordingen gesteld: "Duizenden communisten, individuele burgers en ge
hele arbeiderscollectieven, vertegenwoordigers van alle lagen van de be
volking en van verschillende organisaties, met inbegrip van leden van h
Centraal Comité van de CP van Tsjechoslowakije en het CC van de Slowaai
CP, leden van de Slowaakse regering en afgevaardigden van de nationale
vergadering en de Slowaakse Nationale .Raad, bewust van hun klasse-, . nat
nale en internationale verantwoordelijkheid van het lot van het socialisme in Tsjechoslowakije, zochten steeds nadrukkelijker naar een uitwe
uit deze ernstige crisissituatie. Gezien, het feit dat de rechtse vleug?
m de partijleiding afkerig was van het treffen van enigerlei maatregel
om een contrarevolutionaire coup en een burgeroorlog te voorkomen begor
nen zij zich tot de leiding van de broederpartijen en de regeringen var
onze bondgenoten te richten met het verzoek om het TsjechoSlowaakse vo]
internationale hulp te bieden teneinde het socialisme op dit historiscl
kritieke moment te verdedigen". - Waar de militaire interventie in
Tsjeohoslowakije in eerste instantie ingegeven werd geacht door de begi
selen van het "internationalisme", heette de hulp die geboden werd (al£
een soort gelukkige omstandigheid) slechts in overeenstemming met de re
plichtingen van het WP te zijn. Thans echter lijkt de theorie nog veel

sterker aan de
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sterker aan de praktijk aangepast te worden: WP en "internationalisme"
zijn wezenlijk geen twee afzonderlijke dingen meer. Door het openlijk
aanbrengen van een nagenoeg directe link naar het WP lijkt het WP, nu
ook frank en vrij, krachtens dit "internationalisme" te kunnen functioneren. Nog afgezien van.de versterkte nadruk op ideologische samenwerking tussen de WP-landen, staat derhalve eerder' het tegendeel van
zoiets als het begin van een "afzwering" van de Brezrijew-doc trine voor
de deur. Niet voor niets ook wordt d.e atrijd van de maoiatische leiders tegen de organisatie van het WP regelrecht verraad aan de zaak va
het socialisme genoemd. Tussen de zaak van het socialisme en het WP is
het onderscheid tot nul gereduceerd.

(ANJV.)

Inleiding,
1*

°P zonda,g 18 mei j. l, werd in de nabijheid van ei e vliegba-

sis Soesterberg door ongeveer 2^0 ANJV- j ongeren gedemonstreerd tegen
de aanwezigheid van atoomwapens in Nederland,

2*

A1

eerder dit jaar had het ANJV, do jongerenorganisatie van

de CPN, geprotesteerd tegen de vervanging van de F- 104 Starfighter,
(Vide ISAM 3/75 Hfdst VI). In dit hoofdstuk zal wat nader op de manifestatie te Soesterberg- worden ingegaan. Voor het werkterrein en de
doelstellingen van het ANJV wordt verwezen naar de bijlage,
Manifestatie tijdens het Pinkster-kamp.
3»

Teneinde het lidmaatschap van het ANJV voor jongeren aantre

kelijk te maken organiseert de vereniging jaarlijks een. aantal kamper
waar activiteiten als sport, muziek, toneel en spel plaats vinden.
Daarnaast worden sprekers uitgenodigd, films vertoond en discussies
gehouden,
4-

Dit jaar werd door het. ANJV tijdens het Pinksterweekend (r,

t/m 19 mei) een 3-daags kamp gehouden op de camping "Kings Home" te
Soest. Als belangrijk evenement stond voor de eerste Pinkaterdag de
demonstratie nabij Soeaterberg op het programma. Het overige doel v ai
het programma werd gevuld mat sport, spel, lezingen en discussie).
5« Pg

demon3^%MgJre__JSar|L-r

Nadat de demonstranten te Soesterberg bij.

een waren gekomen vertrok men via het dorp Soesterberg in demonstratieve optocht in de richting van Kamp Nieuw Amsterdam.
k"

Tijdens de betoging werden spandoeken meegevoerd met de vo^

gende opschriften s
a. "Geen aanschaf van atoomstraal jagers '!„
b» "Geen opslag van Amerikaanse atoomkoppen op Soesterberg",
c» "Geen atoorntaken voor Nederland"»

d« "Verlaging- van de defensieuitgaven".
ee

is¥oor

de belangen van de jeugd,, Nederland neutraal ®n atoom v

Ook werd. er een leuze in de Friese taal tegen atoomwapens op Soeete
berg meegevoerd,,

?«

De politie, die de demonstratie begeleidde, stond niet te

dat de demonstranten hun betoging in de onmiddellijke omgeving van
ingang van Kamp Nieuw Amsterdam beëindigd.

Om "verkeerstechnische

nen" werd, d® stoet naar het weggedeelte tegenover d© ingang gedirig
waar de jongeren werden toegesproken door de huidige voorzitter var
het ANJV,
ontbonden.

flHHHI^t

waarna de stoet te + 15.15 uur ter plaatse u

8. Toespraak voorzitter» In een korte toespraak eiste
van de Amerikaanse troepen uit Nederland. Met het verdwijnen van d«
Amerikanen zouden tevens de atoomwapens uit Nederland verdwenen zi;
en kon de jeugd van Nederland een onbezorgd leven leiden. Hij spooi
de jeugd aan om meer activiteiten te ontplooien voor vrede en veilj
heid i.v.m. de toekomst van de jongeren in Nederland.
9» "Picket-line". Vanaf 10.00 werd door een achttal AHJV-leden met
borden en spandoeken ook een zgn. "Picket-line" gevormd. Dit poste!
duurde tot + 15.00 uur waarbij de posters nabij de ingang van Kamp
Nieuw Amsterdam regelmatig werden afgelost.
10. Verloop van de demonstratie. Zoals gebruikelijk voor het ANJV liep de demonstratie ordelijk en zeer gedisciplineerd. Er werd gee;
enkele poging ondernomen om Kamp Nieuw Amsterdam te betreden of om
dichter bij de ingang te komen dan door de politie werd toegestaan
11. Publieke belanggtalllng. Van de zijde van het publiek werd wei:
belangstelling voor de demonstratie getoond»
12.

Tijdens d© mars sloten ssieh geen nieuwe betogers aan, ho

dat wel via een meerijdende geluidswagen werd
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