
Vrede en veiligheid 

Impasse of wending 
in de betrekkingen 
tussen oost en west? 
prof. mr. P.J. Teunissen 

Eind augustus ).I. heeft een de/ega tie van het CDA een 
bezoek gebracht aan Moskou en Leningrad. Een verslag van 
en nabeschouwing op dit bezoek door een van de 
de/ega tie/eden. 

Dit artikel is een verslag van en nabeschou
wing op het bezoek dat een delegatie van 
het CDA eind augustus j.l. aan Moskou en 
Leningrad heeft gebracht. Leden van de de
legatie waren drs. P. Bukman, drs. M. Smits, 
drs. W.K.N. Schmelzer, vergezeld van zijn 
echtgenote, en schrijver dezes. 
Gastheer van de delegatie was het Sowjet
Comite voor Europese Veiligheid en Samen
werking. Gesprekken zijn voorts gevoerd 
met de Sowjet-onderhandelaars bij het INF
en START-overleg, de ambassadeurs Kwit
sinskij en Karpow; met de voorzitter van de 
Sowjet der Nationaliteiten van de Opperste 
Sowjet, de heer Woss; directeur Arbatow en 
staf van het lnstituut voor de VS en Canada; 
directeur Jakowlew en staf van het lnstituut 
voor Wereldeconomie en lnternationale Be
trekkingen; prof. N. Lebedew van het lnsti
tuut voor lnternationale Betrekkingen; de af
dellng voor internationale zaken van het 
Centraal Comite van de CPSU; de Russisch
Orthodoxe Kerk. De delegatie is ontvangen 
en bijgestaan door de Nederlandse ambas-
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Prof. mr. P.J. Teunissen is bijzonder 
hoogleraar in de sociologie van de in
ternationale betrekkingen aan de R. U. 
te Groningen; hij is o.m. lid van de 
sectie lnternationale Zaken van de 
Raad van Kerken in Nederland. 

sade te Moskou. 
Het bezoek was zeer goed georganiseerd. 
De gesprekken zijn vrij openhartig geweest. 
Terwille van de vertrouwelijkheid worden hier 
echter geen opmerkingen van afzonderlijke 
gesprekspartners vermeld. Dit artikel komt 
overigens aileen voor de verantwoordelijk
heid van de auteur 11. 

Land van tegenstellingen. 
De gesprekken die de delegatie gevoe~d 
heeft moeten geplaatst worden in het kader 

1) Zie voor een reisverslag van schriJver dezes: 'Moskous 
dagboek', in: maandblad Vredesopbouw, oktober 1984. 
In de CDA-krant van 15 september J.l. is een verslag van 
drs. P. Bukman opgenomen. 
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van een algemene analyse van de Sowjet
politiek en van de betrekkingen tussen Oost 
en West. Deze gaat hier vooraf. 
Het geijkte beeld van de Sowjet-Unie, dat de 
laatste jaren weer sterk opgeld heeft ge
daan, is dat van een expansieve, agressieve 
macht, geleid door een totalitaire ideologie, 
met wereldpretenties. Stellig zijn dit elemen
ten van de Sowjet-politiek, maar zij vormen 
slechts een deel ervan. De Sowjet-Unie is 
een land van tegenstellingen. Oat maakt 
haar voor velen in ons land zo moeilijk te 
begrijpen. 

Bedreiging of bedreigde staat? 
De Sowjet-Unie staat in de traditie van een 
machtsexpansie van het groot-Russische 
volk - thans een 140 miljoen mensen - in 
aile richtingen. De Russen, in ieder geval hun 
leiders, hebben zich daarbij weinig aan de 
belangen van anderen gelegen Iaten liggen. 
Maar deze expansie, die gepaard is gegaan 
met een slavisch zendingsbewustzijn en de 
wil een beslissende rol in de wereld te spe
len, heeft de veiligheidsproblemen van de 
Russen aanzienlijk bemoeilijkt. Intern zijn er 
de tegenstellingen tussen de nationaliteiten, 
alsrnede die tussen het Europese en het 
Aziatische gebied. Er zijn ideologische en 
politieke spanningen met de rneeste andere 
communistische Ianden en partijen. Met 
buurlanden en bondgenoten worden in het 
algerneen geen werkelijk vriendschappelijke 
betrekkingen onderhouden; vaak is er vij
andschap. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
kon de Sowjet-Unie haar machtsbereik aan
zienlijk vergroten. Dit bracht de VS er toe een 
stelsel van allianties rond het nieuwe Sowjet
blok op te bouwen. Het doorbreken daarvan 
werd een hoofddoelstelling van de Russi
sche politiek. Vooral sinds de jaren '60 is 
daarbij resultaat geboekt. De Sowjet-Unie 
was toen een nucleaire supermacht gewor
den en een maritieme macht in opkomst. 
Voor de VS was een periode van terugtocht 
aangebroken. De Sowjet-leiders streefden 
naar regionale veiligheidssystemen in Euro
pa, Azie en het Midden-Oosten, en wisten 
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militaire steunpunten te verwerven. In de 
jaren '70 konden zij hun invloed verder uit
breiden, over heel Indo-China, in Afghanis
tan, naar de Hoorn van Afrika, Zuidelijk Afrika 
en Centraai-Amerika. Zij zagen de krachts
verhoudingen in hun voordeel veranderen, al 
werd het conflict met China hierdoor wei 
verscherpt 21. Gezien deze omstandigheden 
beantwoordde een beleid van wapenbe
heersing, ontspanning en uitbreiding van de 
economische betrekkingen met het Westen 
aan hun be!angen. 
Deze feiten van de Russische geschiedenis 
spreken voor zich. En de ideologie staat aan 
de Sowjet-Unie een verdere machtsexpan
sie toe 31 . Toch is ditzelfde land aan de rand 
van de afgrond gebracht door Napoleon en 
in deze eeuw door twee wereldoorlogen, 
alsmede door de Westelijke interventies van 
na de revolutie van 1917. Thans voelen de 
Scwjets zich bedreigd door een overmacht 
aan volken om hen heen. Hun economisch 
potentieel is hooguit een kwart van dat van 
de OECD-Ianden, en nog beperkter als Chi
na en het Midden-Oosten meegerekend 
worden. Zij voelen zich nog steeds onder de 
druk van een Amerikaans streven naar mili
taire superioriteit en zijn uiterst bezorgd over 
de erosie van het 'socialistische gemene
best'. 
De Sowjet-leiders willen deze gevoelde be
dreigingen wegnemen, althans beperken. 
Oat kan naar hun mening aileen met een 
beleid dat gebaseerd is op voldoende militai
re kracht, voor het Euraziatisch continent en 
wereldwijd; dat daarnaast een beperking 
van de bewapening en de oorlogsgevaren in 

2) A. Haselkorn, The Evolution of Soviet Security Strategy. 
Crane, Russak and Cy, Inc .. New York 1978. 

3) N.l. Lebedew. Great October and Today's World. Per
gamon Press, Oxford 1981. 
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de kapitalistische wereld nastreeft; dat vast
houdt aan het perspectief van de overgang 
van het kapitalisme naar het socialisme, ook 
al kunnen zij niet meer voorspellen wanneer 
dat proces voltooid zal zijn. Wereldvrede is 
naar Sowjet-opvatting aileen mogelijk als het 
kapitalisme, met zijn interne tegenstellingen, 
verdwenen is. De conflicten in het Westen 
worden breed uitgemeten. Toen Helmut 
Schmidt na zijn aftreden de VS rondreisde 
om te waarschuwen tegen de gevaren van 
het beleid van Reagan, was dat voor de 
Sowjets een bevestiging van hun beoorde
ling van Reagan. Hoe meer Westelijke bron
nen kunnen worden aangevoerd, des te be
ter kan de eigen bevolking worden 
overtuigd. ldeologie en vaderlandsliefde 
gaan dan samen. Maar deze Sowjet-strijd 
voor vrede maakt van het probleem wei een 
vicieuze cirkel. 

ldeologie en werkelijkheid 
Hoewel Rusland in 1917 nog een achterge
bleven, overwegend agrarisch land was, 
kreeg het als nieuw credo een ideologie van 
de industriele, democratische sarnenleving. 
De klassenloze samenleving werd het eind
doel. Marx en Lenin hadden echter niet of 
nauwelijks aangegeven hoe dit zou moeten 
worden bereikt. Lenin beklemtoonde de ge
dachte van de revolutie en de dictatuur van 
het proletariaat. Stalin achtte de tijd niet rijp 
voor een wereldrevolutie; hij koos voor de 
opbouw van het socialisme in een land, via 
zuiveringen en dictatuur van de partij. 
Chroesjtsjow claimde dat de Sowjet-Unie in 
de jaren '80 de VS voorbij zou streven en 
dan het tijdperk van de klassenloze samen
leving in zou gaan. De ervaringen nadien 
noopten tot bescheidenheid. AI in begin 
1968 spraken de Sowjets van het 'reeel 
bestaande socialisme' als de enig begaan
bare weg. Volgens de grondwet van 1977 
kenmerkt de Sowjet-Unie zich door een 
'ontwikkeld socialisme', een voor veel uitleg 
vatbare term. 
Deze Sowjet-staat vertoont nog steeds ern
stige gebreken. Corruptie en gebrek aan 
arbeidsdiscipline zijn niet rninder hardnekkig 
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dan de perscampagnes die ertegen gevoerd 
worden. En er is veel continuiteit met het 
verleden. Zie de werkwijze van het staatsap
paraat, het politieregime en de verbannin
gen, de diplomatie, de zorg voor het cultuur
bezit van voor 1917. Paleizen en kerken 
worden op grate schaal gerestaureerd. De 
adel is afgeschaft, maar er is nu een quasi
feodaal stelsel van de nomenklatura: van de 
partij-elite, die zichzelf co-opteert, erfelijke 
trekken heeft gekregen en voorrechten ge
niet 41 . 

De meest vergaande tegenstelling is wei Iicht, 
dat het marxisme uitgaat van kameraad
schap, gelijkheid en emancipatie van de 
mens, terwijl het Sowjet-systeem gebaseerd 
is op strakke hierarchie en een vergaand 
wantrouwen jegens de mens. Bijons wordt 
goede trouw verondersteld en moet kwade 
trouw bewezen worden. In de Sowjet-Unie is 
het vaak andersom. Wat socialisme heet is 
in feite planning, wet en orde. De staat wil 
beheersen en regelen, met een perfectionis
me dat garandeert dat er zaken tout gaan. 
De Russische politiek is gevormd door tradi
ties van harde en sluwe strijd om de 
macht 51 . 

Thans, bijna 70 jaar na de revolutie, maken 
de godsdiensten in de Sowjet-Unie ondanks 
onderdrukking een grate opbloei door. Ons 
werd gezegd dat eenderde van de Mosko
vieten praktizerend christen is. Het regime 
voert een actieve propaganda, maar het ef
fect daarvan is beperkt, zoals de Tsjechische 
communist Zdenek Mlynar al in de jaren '50 
opmerkte 61. De ziel van het Russische volk 
wordt nog steeds het best beschreven door 

4) Michael S. Voslensky, Nomenklatura. Molden Verlag, 
Wien 1980. 

5) L. Kochan and R. Abraham, The Making of Modern 
Russia. Penguin Books, 1983. 

6) Zdenek Mlynar, Nachtfrost. Europa1sche Verlagsan
stalt, Kbln 1978. Hedrick Smith, The Russians. Sphere 
Books, Ltd. London 1976. 
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de grate schrijvers uit de 19e eeuw: Dostoy
evsky, Tolstoi, enz .. Oat het regime zich toch 
kan handhaven komt omdat het hard op
treedt tegen verzet en de Russische bevol
king conservatief en voorzichtig is. Sinds de 
18e eeuw is er een traditie van dissidenten, 
maar deze komen vooral uit de hogere lagen 
van de bevolking. Wat dit betreft is het ver
schil met Oost-Europa groot. 

Techniek en samenleving 
Aan het begin van de jaren '70 trokken de 
Sowjets na een intern debat de conclusie uit 
wat zij de moderne wetenschappelijke en 
technologische revolutie noemden, een ver
schijnsel dat door hen niet was voorzien en 
waarvan zij onderkenden dat het zich zowel 
in de kapitalistische als in de socialistische 
wereld afspeelde. Zij concludeerden dat de 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de 
volken op kwalitatief nieuwe wijze toenam; 
dat internationale samenwerking nodig was 
tot beheersing van de bewapening en ter 
bescherming van het menselijk leefmilieu. 
Vooral de meer liberaal ingestelde theoretici 
achtten uitbreiding van de handel en weten
schappelijke contacten met het Westen lo
gisch. Het socialisme met zijn planning zou 
het best van wetenschap en techniek ge
bruik weten te maken. In de kapitalistische 
wereld zouden de spanningen tussen kapi
taal en arbeid ,en de economische crises 
steeds ernstiger worden 71. 
lnderdaad heeft zich sindsdien een zware 
economische crisis in het Westen voorge
daan. Maar inmiddels heeft het herstel inge
zet, vooral in de VS. Amerika heeft belang
rijke technologische innovaties doorgemaakt 
en laat de Sowjet-economie ver achter zich. 
Voor de Sowjets is het een raadsel hoe de 
minst geordende samenleving de technolo
gie het meest dynamisch kan benutten. Zij 
hameren op de armoede in de VS, het be
grotingstekort en de hoge rente. Maar zij 
onderkennen hun eigen economische pro
blemen en zijn daar verdeeld over. 
Als hoofd van de KGB was Andropow goed 
van de ontwikkelingen in het Westen op de 
hoogte. Op 22 november 1982, direct nadat 

26 

Vrede en veiligheid 

hij Brezhnew was opgevolgd, wees hij op de 
tekorten van de Sowjet-economie. Teveel 
middelen gingen naar de te weinig efficiente 
landbouw en mijnbouw. In een rede op 13 
juni 1983 wees hij op de contradicties tus
sen de techniek en de Sowjet-samenleving, 
die aan groei in de weg stonden. Een ge
durfde oprnerking voor een marxist! Op 15 
augustus 1983 zei hij dat de inzichten van de 
oudere garde niet meer maatgevend waren, 
ook al had deze de successen van de grote 
waterwerken en de ruimtevaart bewerkt. Het 
was nu tijd voor verandering van de plan
ning, de bedrijfsvoering en het economisch 
mechanisme, d.w.z. de marktverhoudingen; 
ervaringen uit het buitenland moesten mede 
worden beproefd 81 . Het tekent de contra
verse dat Nikolai Baibakow, hoofd van het 
nationale planbureau, het aandurfde enkele 
dagen later een persconferentie te houden 
en te verklaren dat de Sowjet-economie 
evenwichtig was en goed geleid werd 91. An
dropow overleed in februari j.l. en werd op
gevolgd door Tsjernenko. Van hem werd 
aangenornen dat hij hervorrningen die de 
macht van partij en staat konden aantasten, 
wilde vermijden, en de oplossing zocht in 
meer discipline. Onder de druk der ornstan
digheden is het Politburo echter doorgegaan 
met economische experirnenten. Het blijft 
evenwel bij deelmaatregelen en het is de 
vraag of die voldoende effectief zijn. Volgens 
veel waarnemers niet. 

Onderhandelen en propaganda 
De Sowjets achten in het atoorntijdperk wa
penbeheersing en vreedzame coexistentie 

7) E.P. Hoffmann, F.J. Fleron, Jr., The Conduct of Soviet 
Foreign Policy. Aldine Publishing Company, New York 
1980, hoofdstukken 21 en 24. 

8) Hans-Hermann Hohmann, Sowjetische Wirtschaftsre
formen zwischen Mark1 und Macht, in: Europa-Arch1v 
1983/24, pp. 757-765 en pp. D 702 e.v. 

9) Boris Rumer. Soviet Economy- Structural Imbalance, in: 
Problems of Communism, July-August 1984, pp. 24-33. 
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nodig. Maar dit raakt volgens hen aileen de 
betrekkingen tussen de staten. Tussen de 
politieke systemen en de ideologieen blijft de 
rivaliteit bestaan. Wapenbeheersing en 
vreedzame coexistentie moeten gunstiger 
voorwaarden scheppen voor de overgang 
van het kapitalisme naar het socialisme. 
Maar dan rijst de vraag, hoe men zich voor
stelt dat het Westen daar aan meewerkt. 
Het officiele Sowjet-standpunt, neergelegd 
1n vele verklaringen en documenten, is, dat 
wapenbeheersing tot stand komt niet aileen 
door onderhandelen, maar ook door samen
werking met en steun aan anti-militairisti
sche en progressieve krachten in het Wes
ten 101

. Tegelijk moet een militaire kracht ge
handhaafd worden die de Westelijke regerin
gen geen uitweg laat. Vandaar de combina
tie van een sterke bewapening en een n1et 
aflatende stroom voorstellen voor wapenbe
heersing, met een sterk propagandistische 
~nslag. lets van deze betrekkelijkheid heeft 
de delegatie in Moskou ervaren. In juni 1982 
heeft de Russische regering verklaard niet 
als eerste kernwapens in te zetten. Toch 
heeft de delegatie in de gevoerde gesprek
ken vernomen dat de Sowjet-leiding moge
lijk als eerste nucleair toeslaat, wanneer zij 
de overtuiging krijgt dat het Westen op het 
punt staat een overrnacht te bereiken en 
daarmee de Sowjet-Unie uit zou willen scha
kelen. Een riskant dreigement, dat Westelijke 
twijfels over de Sowjet-verklaring bevestigt. 
Elke mogendheid Ievert zelf het liefst zo wei
nig mogelijk in. Maar de Sowjets weten ook, 
dat een impasse in het wapenbeheersingso
verleg in hun nadeel kan werken. Dit niet 
aileen vanwege de Arnerikaanse politiek, 
maar ook vanwege het gevaar van de ver
spreiding van kernwapens naar het Midden
Oosten en Pakistan, vlak voor de deur van 
de Sowjet-Unie. De wens het non-prolifera
tleverdrag in stand te houden, heeft de Sow
jets er nu toe gebracht ook op eigen nucleai
re installaties voor vreedzaam gebruik in
spectie door het Atoombureau te Wenen toe 
te staan. AI met al is de Sowjet-politiek op 
het gebied van wapenbeheersing ten prooi 
aan tegengestelde overweqinqen en waar-
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schijnlijk een bron van interne verdeeldheid. 

Samenwerking en afscherming 
De Sowjets bepleiten vriendschap tussen de 
volken, maar hebben er moeite rnee interna
tionale contacten vrije ruirnte te geven. Zij 
ondervinden dat de ontwikkeling van de in
ternationale verhoudingen en van de corn
rnunicatierniddelen de werelden van Oost en 
West steeds nauwer op elkaar drukt en dat 
mede als gevolg daarvan de strijd voor het 
socialisme weer naar hun eigen grondge
bied is terugverlegd. Ook vredesbewegin
gen en bewegingen voor de mensenrechten 
hebben aanhang gekregen in de Sowjet
Unie. Het mag overigens niet onvermeld blij
ven, dat ook in de afgelopen jaren culturele 
uitwisselingen door zijn gegaan, en dat o.m. 
veel Amerikaanse studenten de Sowjet-Unie 
hebben kunnen bezoeken. 

Rechten van de mens 
De meeste VN-verdragen over de rechten 
van de mens zijn door de Oostelijke Ianden 
aanvaard. Toch is daar vee! onderdrukking 
en worden mensen uitgeroeid. De VN-ver
dragen zelf staan vaak uitzonderingen toe, 
met een beroep op de wet en de openbare 
orde. Die worden juist toegepast op die 
Sowjet-burgers, die voor de mensenrechten 
opkomen. Amerika heeft de meeste men
senrechtenverdragen van de VN niet aan
vaard. Voor de Sowjets is dit weer een reden 
de betrouwbaarheid van de VS inzake de 
mensenrechten te betwisten en vast te hou
den aan hun eigen beleid, dat de nadruk legt 
op de economische rechten. De controver-

10) N.l. Lebedew, o.c., met name hoofdstuk 7 over Politieke 
en militaire ontspanning en hoofdstuk 10 over De her
vorming van de internationale betrekkingen en de 
ideeenstrijd. 
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ses zijn hier zeer groot. Tegenover de prak
tijken aan Oostelijke zijde staan die in de 
invloedssferen van het Westen, zoals Chili, 
de Philippijnen en Zuid-Afrika. 

Tegenslagen 
De jaren '70 zijn voor de Sowjets een perio
de van voorspoed geweest, die de proble
men met China compenseerde. SALT II was 
voor hen aanvaardbaar en bevestigde hun 
positie als supermacht. Wei nam de groei 
van de economie af, maar de economische 
betrekkingen met het Westen maakten het 
mogelijk veel tekorten op te vangen. Vooral 
de Bondsrepubliek van Helmut Schmidt en 
Japan genoten waardering van de Russi
sche planners. 
Sinds het eind van de jaren '70 is het tij 
echter veranderd. SALT II is door de VS niet 
geratificeerd en Reagan is er aan de macht. 
De oorlog in Afghanistan wordt een grate 
last; de spanningen met de wereld van de 
Islam nemen er door toe. De betrekkingen 
met China zijn nog steeds in een impasse. 
De campagne tegen de kernwapens in 
West-Europa is per saldo mislukt. De eco
nomische wereldcrisis en de beperking van 
de Westelijke export van technologie doen 
zich gevoelen. In Polen kan het politieke 
systeem aileen met de uiterste middelen 
worden gehandhaafd. De Oosteuropese 
Ianden hebben ~teun van de VS, China en 
West-Europa bij hun streven naar een eigen 
identiteit. In Afrika wordt de Sowjet-invloed 
zwakker. Pluspunten zijn er weinig: de ban
den met Vietnam en Syrie; de mogelijkheden 
voor steun aan revolutie in Midden-Amerika. 
Het is verieidelijk daar compensatie te zoe
ken voor falen elders. Maar de risico's zijn 
groot. 'De neergang van een wereldmacht', 
zo vat een geinformeerd Duits commenta
tor de jaren '80 voor de Sowjet-Unie 
samen 11 l. 

Richtingenstrijd 
De CPSU blijft het communistisch ideaal 
trouw. De gedachte van de klassenloze sa
menleving, van de vreedzame geordende en 
geemancipeerde samenleving, behoudt haar 
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logische aantrekkingskracht. Zij vormt bo
vendien het cement van een immense 
machtsstructuur. Maar grote theoretici van 
het marxisme zijn er in de Sowjet-Unie niet 
meer. En wat de praktische politiek betreft is 
er sinds de dood van Brezhnew een richtin
genstrijd geweest. Naar buiten leek de 
macht zich in de afgelopen jaren vooral in 
handen van minister Gromyko en de militai
ren te bevinden, maar juist zij zijn het meest 
direct betrokken bij de impasse waarin het 
land zich internationaal bevindt. In een uit
voerig artikel, geschreven in 1983, heeft Gro
myko een tip van de sluier rond de contra
verses opgelicht 12l. Hij verdedigt zijn beleid 
met een beroep op Lenin en vergelijkt de 
huidige toestand met de eerste jaren na de 
revolutie, toen de Sowjet-Unie van aile kan
ten belaagd werd. Hij erkent het bestaan van 
defaitisme in de partij en van problemen met 
de bondgenoten. Hij erkent onzekerheid 
rand het verloop van de historische ontwik
kelingen, maar houdt vast aan het socialis-

' Maar grote theoretici van 
het marxisme zijn er in de 
Sowjet-Unie niet meer. ' 

11) Fritjof Meyer, VVeltmacht im Abstieg- Der Niedergang 
der Sowjet-Union. C. Bertelsmann. Munchen 1984. 

12) A.A. Gromyko. V.I. Lenin and the Foreign Policy of the 
Soviet State, in: Coexistence, nr. 21, pp. 59-82. Nijhoff, 
The Haque 1984. 
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me. Alles moet ondergeschikt gemaakt wor
den aan de verdediging van het socialisme in 
de Sowjet-Unie. Het optreden in Azie en het 
Midden-Oosten noemt hij nodig voor de be
scherming van het socialisme in Europa. De 
volken moeten ingeschakeld worden in de 
strijd voor vrede, maar met een beroep op 
Lenin wijst Gromyko voor de Sowjet-Unie 
'het goedkope pacifisme' af. lnzake de wa
penbeheersing verdedigt hij een strakke lijn; 
de Sowjet-Unie houdt zich aan overeenge
komen akkoorden; de VS willen op gedane 
zaken terugkomen, de Sowjet-Unie hoeft 
daar niet aan mee te werken. Ronduit stelt 
hij dat de buitenlandse politiek een vak apart 
is, waarin vele zaken onvoorspelbaar zijn; het 
moet, evenals in de burgerlijke Ianden, aan 
beroepsdiplomaten over worden gelaten. 
Niet minder onthullend was de analyse in het 
Westduitse weekblad Die Zeit van 1 0 augus
tus 1984, van de controverses over het voor
genomen bezoek van Honecker aan de 
Bondsrepubliek 131

. Honecker bleek steun te 
hebben van diverse Oosteuropese leiders en 
in de top van de Russische Ieiding. 
Van het debat over de economische hervor
mlngen was in het Westen al wei veel be
kend, o.m. door de uitspraken van Andro
pow en diens rivaliteit met Tsjernenko; in het 
Westen bekend geworden pleidooien voor 
hervorming, van de Siberische Academie 
van Wetenschappen; berichten over de 
machtsstrijd rond Andropows favoriet Gor
batsjov. 

Gesprekken CDA-delegatie 
Eind 1983 hadden de Sowjets zich terugge
trokken van het INF- en het START-overleg. 
Voor de ruimtewapens deden zij een schijn
baar eenvoudig voorstel: een volledig ver
bod. Amerikaanse pogingen, rnedio '84, orn 
het wapenbeheersingsoverleg weer op gang 
te krijgen met een nieuwe, alomvattende 
formule, werden door de Sowjets afgewe
zen. In de VS was het verkiezingsstrijd. De 
onzekerheid in de Oost-West-betrekkingen 
was op een hoogtepunt. De CDA-delegatie 
was niet in een positie orn te onderhandelen. 
Zij heeft een aantal thema's aan de orde 
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gesteld, voor een open gesprek. Hieronder 
volgt een sarnenvatting van de gesprekken, 
op hoofdpunten. 

Wapenbeheersing 
De delegatie heeft gewezen op de noodzaak 
van hervatting van het wapenbeheersings
overleg en op de ongewenstheid van het 
denken in termen van superioriteit. Zij heeft 
erkend dat er Amerikaanse uitingen van 
streven naar strategische superioriteit zijn 
geweest, zoals de Defence Guidance van 
mei 1982 141

, maar er op gewezen dat de 
Amerikanen zich bewust zijn van de gevaren 
van een kernoorlog. Zij hebben het meeste 
onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan, 
met name de 'nucleaire winter', en willen een 
conventionele versterking van de NAVO. 
Ook heeft zij opgemerkt dat Reagans plan
nen voor een strategische defensie 151 in ho
ge mate zijn uitgelokt door de Russische 
inspanningen op dit gebied en de kritiek op 
de nucleaire afschrikking. Vooralsnog is het 
de Sowjet-Unie die over de sterkste often
sieve en defensieve capaciteiten beschikt. 
Dit heeft twijfels opgeroepen of de Sowjets 
het zelf logisch achten volledig van een stra
tegische defensie af te zien. Als men deze 
wapens wil beperken is dat een reden te 
meer voor een strak wapenbeheersingsregi
me. De delegatie heeft er aan herinnerd dat 
de Sowjet-Unie ruimtewapens heeft opge
steld op intercontinentale raketten, nl. op de 
SS-9. De Amerikanen kunnen hun Minute
manraketten voor ruimteverdediging ge
schikt maken. Een verbod van aileen 'ruim
tewapens' lost dus niets op. De Amerikaan-

13) Der Papierkrieg der roten Bruder. Die Zeit, 10. August 
1984, pp. 3-4. 

14) Volgens deze richtlijn moeten de VS in een kernoorlog 
een overwicht behalen ('prevail'). 

15) SALT i (1972) staat voor strategische defensie aileen de 
zgn. ABM-wapens toe. De SU heeft er 100, de VS geen. 
Toch is de SU nieuwe afweerwapens gaan maken. 
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se wens tot herziening van de plafonds voor 
de strategische kernbewapening en tot 
meer verificatie rnoet mede in dit Iicht wor
den bezien; een integrale benadering van de 
strategische krachtsverhouding is logisch, 
aldus de delegatie. De veronderstelling dat 
de Amerikanen eigenlijk niet willen onder
handelen is niet juist, want zij weten dat zij 
geen blijvende dorninantie in de ruimte kun
nen verwerven. De delegatie heeft voorts 
nieuwe beleidselementen ter sprake ge
bracht, neergelegd in het rapport van de 
commissie-Scowcroft. Dit wil een zekere 
asymmetrie in de wapenbeheersing aan
vaarden, met een wederzijdse afruil van 
voordelen (trade offs). Dit kan zo ge
schieden, dat rekening gehouden wordt met 
verschillen in wapenopbouw en strategische 
positie tussen de VS en de Sowjet-Unie. 
Ook is opgemerkt, dat een denuclearisering 
van Europa een geweldige wedloop in niet
nucleaire wapens zou uitlokken. De NAVO 
houdt een behoefte aan kernwapens, met 
inbegrip van een INF-component, maar zij is 
bereid tot een compromis. 
De gesprekspartners waren vooral gelnte
resseerd in de ruimtewapens en het Scow
croft-rapport, maar konden geen scherp 
omlijnde antwoorden geven. De Nederland
se beslissing van j.l. juni over de kruisraket
ten vonden zij getuigen van onafhankelijk
heid en van besef van de gevaren van de 
bewapeningswedloop. Zij onderkenden ook 
dat het geen definitief afstel van modernise
ring betekende. Nadere vragen hebben zij er 
niet over gesteld. Wei gaven zij te kennen 
dat voor de Sowjet-Unie de ontwikkelingen 
bij de NAVO als geheel beslissend waren. 

De systemen 
Uitvoerig is gesproken over de mensenrech
ten. De delegatie heeft beklemtoond dat de 
volken van Europa op hun eigen manier 
reageren op de slotacte van Helsinki en het 
streven naar veiligheid en samenwerking in 
Europa. Zij vergelijken de samenlevingen van 
Oost en West en ontwikkelen hun eigen 
opvattingen en verwachtingen. Dit is een niet 
meer ongedaan te maken proces, dat on-
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derdeel wordt van de politieke verhoudin
gen. Solidarnosc, zo stelde de delegatie, kijkt 
naar het Westen, de Engelse mijnwerkers 
krijgen steun van de Sowjet-Unie. 
De delegatie heeft naar voren kunnen bren
gen dat de Sowjet-Unie voort zou moeten 
gaan op de weg van economische hervor
mingen. Groei en innovatie vereisen in de 
huidige tijd een spreiding van initiatief en 
macht, een nieuw type samenleving. De 
Sowjet-Unie dreigt zozeer achter te raken, 
aldus de delegatie, dat zij minder interessant 
wordt voor de VS, behalve als strategische 
factor. Dit zou echter grote politieke en psy
chologische problemen tussen Oost en 
West op kunnen roepen. Tussen het Westen 
en de socialistische Ianden zijn betere be
trekkingen mogelijk, gezien de Westelijke re
laties met de meeste Oosteuropese Ianden 
en met China. Als het China lukt door mo
dernisering zijn grote bevolkingsaanwas op 
te vangen, is dat belangrijk voor de stabilisa
tie van de economische verhoudingen in de 
wereld. Het Westen, zo is opgemerkt, wil 
daar graag aan bijdragen. 

De delegatie heeft het belang beklerntoond 
van erkenning van interdependentie, van de 
bereidheid om tot openheid en wederzijds 
vertrouwen te komen. In ieder geval rnoet 
voorkomen worden dat wantrouwen een on
derdeel wordt van de ideologie. De ge
sprekspartners hebben daar hun opvatting 
van interdependentie tegenover gesteld. 
Centraal staat daarin het veilig stellen van de 
ontwikkeling naar het socialisme en van een 
voldoende mate van econornische zelfvoor
ziening; dit laatste mede gelet op de Weste
lijke handelsbeperkingen. De gesprekspart
ners erkenden overigens wei dat zich in de 
Sowjet-economie problemen voordeden; er 
worden bij de planning fouten gernaakt. 
Sowjet-uitlatingen nadien geven een wisse
lend beeld. In september verklaarde partijlei
der Tsjernenko dat de Sowjet-Unie bereid 
was mee te werken aan contact tussen de 
volken, maar dat dit niet tot psychologische 
oorlogsvoering moest leiden. Hij eiste een 
herstel van het socialistische realisme in de 
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kunst 161
. Begin oktober sprak hij zich uit 

voor economische hervormingen in de geest 
van Andropow, maar omvang en effecten 
van de tot nu toe genomen maatregelen 
geven reden tot scepsis 17

) 

Dreiging 
Tegenover de Russische bezorgdheid over 
de VS heeft de delegatie de Westeuropese 
bezorgdheid over de superieure macht van 
de Sowjet-Unie gesteld. Dit mede gezien het 
optreden van de Sowjet-Unie in Afghanistan. 
West-Europa voelt druk. Als recent voor
beeld is de kwestie van het bezoek van 
Honecker aan de Bondsrepubliek ter sprake 
gebracht. De gesprekspartners zetten 
vraagtekens bij 'de basis' van de Duits-Duit
se contacten, mede gelet op het enthousias
me van Kohl en Strauss. Dit impliceerde 
twijfel ten aanzien van Honecker. Deze heeft 
zijn bezoek af moeten zeggen en bij het 35-
jarig bestaan van de DDR in aanwezigheid 
van Gromyko de onherroepelijkheid van de 
Duitse deling bevestigd. Daarna heeft hij af
gereageerd met een bezoek aan Finland. 
Van Russische zijde werd de Westeuropese 
bezorgdheid niet tegengesproken. Gezegd 
werd dat nog veel dialoog nodig was. 
De delegatie heeft met overtuiging de bood
schap meegenornen en overgebracht, dat 
de Amerikaanse regering er goed aan zou 
doen niet Ianger te denken in termen van 
strategische superioriteit. Oat jaagt aileen de 
wedijver op en rnaakt het de Sowjet-leiding 
gemakkelijker een hard beleid te legitirneren. 
Bij gevaar voor het land kan de regering een 
aanzienlijk beroep op de bevolking doen. 
Het eigen oorlogsleed telt voor de Russen 
zwaarder dan dat van andere volken. De 
stad Warschau heeft dat in 1944 ondervon
den, Afghanistan ondervindt het thans. 
Tijdens het verkennend bezoek van Gromy
ko aan het Witte Huis, eind september j.l., 
zijn onder meer twee kwesties aan de orde 
geweest. De vraag, of de VS nog naar supe
rioriteit streven, en of zij gefnteresseerd zijn 
in goede betrekkingen met de Sowjet-Unie. 
Voor zover bekend heeft Reagan gezegd dat 
h1j bereid is tot evenwichtige militaire verhou-
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dingen te komen, en tot een continue, zake
lijke dialoog. Het Politburo heeft dit in een 
ongebruikelijk snelle reactie een open en 
nuttig contact genoemd. Maar Gromyko 
heeft beklemtoond dat de Amerikaanse 
goede wil moet blijken uit concrete daden. 

Vooruitzichten 
Na de herverkiezing van Reagan is vrij snel 
overeenstemming bereikt over een hervat
ting van het wapenbeheersingsoverleg, op 
basis van zijn voorstel voor een alomvattend 
onderhandelingskader, dat betrekking heeft 
op de ruimtewapens, aile strategische kern
wapens, de chemische wapens, MBFR en 
de vertrouwenwekkende maatregelen. De 
Sowjets zijn vooral ge·l·nteresseerd in de 
uitgangspunten van het Amerikaanse beleid. 
Eenvoudig geredeneerd zou men kunnen 
stellen dat er tussen de VS en de Sowjet
Unie een gelijkheidsverhouding moet zijn, 
zowel in de intercontinentaal-strategische 
wapens als in de regionaal-strategische wa
pens. Maar dan bevindt de Sowjet-Unie zich 
in zoverre in het nadeel, dat juist zij omringd 
wordt door zgn. derde kernmachten: Enge
land, Frankrijk, China, Israel. Bovendien heeft 
Amerika strategische bommenwerpers en 
raketten te land in West-Europa staan, terwijl 
de Sowjet-Unie geen vergelijkbare wapens 
op het Westelijk Halfrond heeft, vanwege 
Amerikaans verzet daartegen. De Sowjet
Unie heeft zich moeten beperken tot de 
voorwaartse opstelling van enkele kernwa
penduikboten. 
In de kern gaat het hier om problemen die zo 
oud zijn als het SALT-overleg. Nixon (Kissin-

16) NRC, 26 september 1984, p. 5. 
17) URSS: 1e PC examine Ia reforme de l'agriculture, in: Le 

Monde. 24 Octobre 1984, pp. 1 en 4. Raymond van den 
Boogaard: Groei of totale controle? in: NRC 5 septem
ber 1984, supplement. 
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ger) en Carter hebben getracht de Sowjet
Unie indirect enige compensatie voor deze 
nadelen te Iaten, vooral in de vorm van een 
hogere megatonnage en draagvermogen 
van haar raketten. Maar dat is door de Sow
jets benut voor het opstellen van een sterke
re offensieve capaciteit en van ruimtewa
pens op raketten. Reagan heeft het beleid 
van Carter afgewezen. Hij wil meer gelijk
heid, maar heeft zich wei bereid verklaard 
flexibel te onderhandelen. Het Scowcroft
rapport biedt daartoe een weg en het is nu 
de vraag in hoeverre Reagan dit aanvaardt 
en hoe hij het wil invullen. Eenvoudig zijn de 
problemen niet. De VS willen in ieder geval 
gelijkwaard'lg aan de Sowjet-Unie blijven en 
kunnen zelf op den duur te maken krijgen 
met kernmachten van Brazilie of Argentinie, 
of weer in een conflict met China raken, bijv. 
vanwege Taiwan. 
Belangrijk is ook de vraag, of Reagan alsnog 
wil afzien van een strategische defensie. Zo 
niet, welke middelen wil hij dan hebben? Is 
zijn aanbod, deze technologie met de Sow
jets te delen serieus? Als Reagan middelen 
wil die ook vijandelijke raketten in de start
rase kunnen uitschakelen, komt het gevaar 
van een ontwapenende klap (disarming first 
strike) weer naderbij, tenzij partijen meer 
kernwapens aanschaffen. Ook kan de wed
loop om afweerwapens tot allerlei onvoor
ziene ontwikkelingen leiden. Daarom zijn de 
Sowjets tot het uiterste op hun hoede en 
gaan zein een dergelijke wedloop mee, hoe
wei ze geweldig opzien tegen de kosten. 

Goede Amerikaanse voorstellen garanderen 
nog geen succes. Beslissend is of ook de 
politieke betrekkingen tussen de VS en de 
Sowjet-Unie verbeteren. In West-Europa 
wordt niet altijd voldoende onderkend dat 
dat ook van de Sowjet-Unie afhangt: of zij 
zich ontwikkelt tot een moderne staat, die 
mee kan doen in het internationale verkeer, 
dan wei een dictatuur blijft die veiligheids
problemen oplost door aangrenzende ge
bieden in te kapselen en spanningen elders 
uit te buiten. Als de Westeuropeanen dit niet 
doorzien is de kans groot, dat zij met hun 
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kritiek op de VS meer ruimte scheppen voor 
Russische machtspolitiek. De Sowjet-leiding 
toont weliswaar een nieuwe, positieve be
langstelling voor de VS, maar er is in de 
Sowjet-Unie ook een herstel van Stalinisti
sche tendensen en de Sowjet-militairen vra
gen meer geld. 
De Sowjets zijn verdeeld over de vraag, hoe 
belangrijk West-Europa inmiddels is, maar zij 
zijn wei steeds meer geneigd duidelijkheid te 
vragen waar het wil staan. De VS doen 
hetzelfde. Reagan wil een geheim wapenbe
heersingsoverleg; aileen wat informatie naar 
de NAVO-raad. Maar als West-Europa hem 
onvoldoende steunt kan hij de informa
tiekraan naar lastige bondgenoten afsluiten. 
Dan krijgt de NAVO een nieuwe deuk. Wei 
krijgen Engeland en Frankrijk dan eindelijk 
een belang bij het inbrengen van hun kern
machten in het wapenbeheersingsoverleg, al 
ware het slechts ter afbakening van toekom
stige versterkingen. Maar ook deze Ianden 
kunnen informatie aan kleinere bondgenoten 
weigeren. 
Het beste beleid zou zijn een versterking van 
de Westeuropese eenheid in Atlantisch ka
der. Oat geeft West-Europa meer invloed op 
de VS en een bet ere positie in de Oost
Westverhouding. Ook kan het dan rneer 
doen voor het ontscherpen van de Oost
Westtegenstelling buiten Europa. 

De delegatie is zich bewust geweest van de 
beperkte invloed van Nederland en het CDA. 
Zij heeft willen helpen de Oost-West
gesprekken in gang te houden. Mochten die 
over enige tijd tot positief resultaat leiden, 
dan is dat in ieder geval niet buiten Neder
land omgegaan. 
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