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door C. ter Maat 

C. ter Maat is oud-secretaris van Pax Christi lnter
nationalis en van de Nederlandse sectie; thans adviseur 
van de internationale beweging voor contacten met 
Oost-Europa. 

Zijn Oost-West contacten zinvol? 

Vraag: Hebben de contacten, zoals Pax Christi die heeft met Oosteuropese ge
sprekspartners, enig nut? Kunnen deze effectief worden geacht, ook gelet op de 
geheel eigen politiek structurele situatie in de Oostblok-landen, waar elke kritische 
discussie over interne ontwikkelingen als bedreiging van het systeem kan worden 
ervaren? 

Deze vraag kan inderdaad van fundamen
tele betekenis worden geacht bij de be
oordeling van de contacten met personen 
en groeperingen uit Oostblok-landen. Het 
gesignaleerde risico zal overigens sterker 
waarneembaar zijn bij ontmoetingen met 
min of meer officiele vertegenwoordigers 
van de Oosteuropese regimes, dan met 
christenen uit Oosteuropese Ianden. Ik 
zou mij tot deze laatste categorie gespreks
partners willen beperken, omdat de con
tacten vanuit Pax Christi vooral daarop 
gericht zijn. Ook dan onderga je uiteraard 
- soms wat sterker en soms minder merk
baar- de invloed van het verabsoluterend 
karakter van het systeem. Maar de marge 
voor een vermogen tot een geleidelijk 
betere verstandhouding en begrip voor 
elkaars achtergrond, benadering en stand
punten lijkt grater. Ret zal duidelijk zijn, 
dat hierbij weer onderscheid moet worden 
gemaakt tussen contacten met meer ver-
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tegenwoordigende 'delegaties' (zoals het 
geval is bij gesprekken met de Russisch
Orthodoxe Kerk of met organisaties als 
de Berliner Konferenz en de Christelijke 
Vredesconferentie) enerzijds, en met meer 
bevriende personen of groeperingen (zoals 
de Znak, Polen) anderzijds. 

Beweegredenen 
Terugkomend op de vraag zou ik willen 
vooropstellen dat een tweeledig beginsel 
ten grondslag ligt aan de motivering waar
om deze contacten worden gelegd en ont
wikkeld. In de eerste plaats is het een 
kwestie van geloofwaardigheid voor het 
werk van een internationale vredesbe
weging als Pax Christi om te trachten juist 
door contacten met christenen in Oost
europese Ianden meer zicht en meer greep 
te krijgen op de hele problematiek van 
vrede, veiligheid en gerechtigheid. De be
trekkingen tussen Oost en West spelen een 
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belangrijke rol bij de onder- en achter
liggende oorzaken voor de bewapenings
wedloop en de daarmee samenhangende 
spanningen in de hele wereld. Voorwaar
den tot ontspanning en wapenbeheersing 
of -vermindering zijn nauw verbonden met 
de ontwikkeling van deze betrekkingen. 
Vanuit de gemeenschappelijke zorg en 
verantwoordelijkheid als christenen in 
West en Oost moet in onderling overleg 
worden bezien welke de mogelijkheden 
zijn om zich in te zetten voor betere voor
uitzichten op meer vrede in onze wereld. 
Dat geldt zowel voor de vraag hoe deze 
mogelijkheden kunnen worden benut in de 
cigen situatie, in West en Oost, als voor 
de opgave te onderzoeken welke gezamen
lijke initiatieven hiertoe kunnen worden 
genomen. 
Naast deze gezamenlijke opdracht te wer
ken aan de vrede en het besef dat we allen 
betrokken zijn bij dezelfde vraagstukken 
van oorlog en vrede, gaat het er om dat 
wij van onze kant ons solidair tonen met 
onze broeders en zusters in de Oostblok
landen. Wij moeten beschikbaar zijn daar 
waar dit dienstig kan zijn voor hun situa
tie, om uitdrukking te geven aan onze ver
bondenhcid in het geloof, die ook ge
stalte kan krijgen door een beter begrip 
van de positie van de kerken in deze Ian
den. Daarmee gaat gepaard de overtuiging 
dat wij van hieruit moeten trachten steun 
te bieden aan tendenties in Oost Europa 
die liberaliserende perspectieven openen, 
zowel voor de kerkelijke als maatschap
pelijke verhoudingen. Dat betekent niet 
cen inmenging in de interne situatie in die 
Ianden, noch een opleggen van onze nor
men aan de christenen achter het IJzeren 
Gordijn. Niet zelden kunnen we van hen 
leren als het gaat om de mecst wezenlijke 
beleving van het christen-zijn in de wereld. 
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Als regel wordt het initiatief tot deze con
tacten ook niet van ons uit genomen, maar 
komen de uitnodigingen daartoe, soms 
meer in de vorm van signalen, juist uit 
Oost-Europa.l 

Andere normen 
Sprekend over 'effectief' zullen we ons 
moeten realiseren dat het niet goed moge
lijk is westerse maatstaven aan te leggen 
als een soort graadmeter. Dat is zowel 
van toepassing op de ervaring van de zin 
van de betrekkingen als zodanig, als op 
een beoordeling van de uitkomsten van de 
contacten door een waarde-oordeel. Bo
vendien is een belangrijke factor hierbij 
de vraag hoe zichtbaar resultaten bij der
gelijke relaties kunnen zijn en welke tijds
normen gehanteerd moeten worden voor 
zulke waarnemingen. Niet zelden blijkt 
uit reacties van bezoekers aan Oosteuro
pese Ianden, dat ze teleurgesteld zijn terug
gekeerd omdat geen merkbare verande
ringen ten goede zijn bereikt en dikwijls bij 
de gevoerde gesprekken gestuit is op een 
harde onverzettelijke houding van de 
Oosteuropese partner. Die komt ook wel 
tot uitdrukking door een onwrikbaar han
teren van ideologische normen, die als een 
gramofoonplaat herhaald kunnen worden. 
Dat zijn bekende verschijnselen, ook voor 
de meer ervaren deelnemer aan deze ont
moetingen. 

Eigen gebru~scode 
Maar de ervaring leert ook dat elke partij 
- van Oost en West - haar eigen stijl, 
achtergrond, benaderingswijze en tijdsbe
sef heeft. Ret vermogen zich in te Ieven in 
de andere wereld is niet altijd even sterk. 
Dat vraagt soms ook een grote dosis ge
duld en uithoudingsvermogen. Daarbij 
komt dan nog een uiterste prudentie bij de 

1 Voorbeelden voor het ontstaan van de contacten zijn de voorgeschiedenis bij de betrekkingen 
van Pax Christi Internationalis met de Russisch-Orthodoxe Kerk, met een periode van verken
ning en ook persoonlijke sondering, waarbij bleek dat men juist op onze uitnodiging wachtte, 
en ontmoetingen met partners uit Ianden als Polen, Hongarije, DDR en Tsjechoslowakije, die 
veelal uit bezoeken over en weer zijn ontstaan. 
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Gesprek tussen de delegaties van het Patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk en Pax 
Christi Internationalis, in 1976 in Leningrad gehouden. Links aan tafel: Mgr. Bettazzi, Kardi
naal Alfrink, H. Th. Risse, C. ter Maat; aan de rechterzijde: Aartspriester W. Stoikow, Bisschop 
Kyrill, Metropoliet Nikodim, prof. A. Ossipow. Niet goed zichtbaar zijn Pater W. Rood 
(vooraan, op de kruin gezien) en A. Buevsky (achter Nikodim). Prof. J. Raes ontbreekt op deze 
opname; hij was links van Mgr. Bettazzi gezeten en is daarom weggcvallen in het beeld. 

Oosteuropese gesprekspartner als het gaat 
om meer principiele zaken, of de leerstel
lige ideologische beginselen meespelen in 
de beredenering van de inbreng in de 
discussie. Die moeten in elk geval een 
duidelijke plaats in de standpuntbepaling 
hebben, ook al kan later in het gesprek een 
zekere relativering ervan worden waarge
nomen. Het hele veld van de Oost-West 
contacten wordt gekenmerkt door een 
procesmatig gebeuren, met vallen en op
staan, met positieve en negatieve erva
ringen. Het vraagt om een geheel eigen 
'gebruiks-code', om zeer speciale 'spelre
gels', die geleerd moeten worden en tussen
tijds ook weer bijgesteld dienen te worden. 
Soms zijn reacties van de Oosteuropese 
zijde tamelijk grillig of ondoorgrondelijk. 
Het is zeker niet altijd mogelijk de wer
kelijke motivering of achtergrond van be
paalde houdingen of opmerkingen te be
grijpen. Dat geldt ook voor het uitblijven 
van reacties, al zijn tevoren afspraken ge
maakt. Later komt soms de eigenlijke 
oorzaak wat duidelijker in zicht, maar niet 
zelden blijft die vaag of onvolledig. Deze 
factor in de onderlinge betrekkingen heeft 
weer een ander karakter dan de ideologi-
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sche invloed, waarover hierboven al is 
gesproken. Geleidelijk leer je in de loop 
van de gesprekken wei die ideologische 
verpakking onderscheiden van de eigen
lijke inhoud of kun je door die bolster 
heenprikken en zo een opening vinden 
voor een wending in het gesprek, waardoor 
echte discussie mogelijk wordt. 

Grote diversiteit 
Dikwijls vragen deze ontmoetingen van 
onze kant een eindeloos geduld en ook een 
groot doorzettingsvermogen, met veel in
ventiviteit bij het zoeken van nieuwe in
gangen en nieuwe perspectieven tot ge
meenschappelijke inzichten en conclusies. 
Van essentiele betekenis bij dit hele proces 
is een vertrouwensrelatie, die heel gelei
delijk kan worden opgebouwd. Dan denk 
ik vooral aan de meer 'officiele' contacten, 
zoals met de Russisch-Orthodoxe Kerk. 
In verband met de betekenis van de 'ideo
logische inbouw' in de gesprekken heb ik 
a! eerder gewezen op het verschil in de 
relaties met dergelijke partners en met be
paalde bevriende christelijke groeperingen 
in het Oosten. 
Bij dit alles moet, ook als het gaat om de 
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aanpak en voorbereiding van ontmoe
tingen, nog onderscheid worden gemaakt 
tussen verschillende categorieen gespreks
partners en verschillende Ianden. Ook bin
nen hetzelfde land kan een grote ver
scheidenheid worden gezien. Ik sprak al 
over de Znak-groep in Polen. Maar die 
is sinds enkele jaren opgesplitst in de zgn. 
authentieke Znak (in het algemeen de pre
ferente partner voor Pax Christi), en de 
zg. 'neo'-Znak (die de plaats in het Poolse 
parlement heeft overgenomen, na een 
politieke manoeuvre). Weer verschillend 
hiervan zijn andere groeperingen met een 
R.K. signatuur, een politieke of semi-poli
tieke betekenis en een vertegenwoordiging 
in het parlement, nl. de Pax organisatie 
(heeft niets gemeen met Pax Christi) en 
de Christelijk-sociale Associatie. Dan is 
er nog ontstaan het Warschau-forum, als 
een samenspel van enkele groepen (zonder 
de authentieke Znak) en zijn enkele uit
gevers van tijdschriften e.d. verwant met 
sommige groeperingen. Verder kunnen 
contacten ontstaan met basisgroepen, of 
door deelname aan de jaarlijkse bedevaart 
naar Czestochowa, waaraan tienduizenden 
deelnemen uit Polen en andere Oosteuro
pese Ianden. Pax Christi is sinds de laatste 
jaren ook hierbij betrokken, o.m. door 
deelnemers uit Nederland. 2 

Oecumenische aspecten 
Het zou te ver voeren hier meer gedetail
leerd in te gaan op aile variaties en kleu
ren van contacten die zoal zijn ontwikkeld 
en verder kunnen worden gelegd. lk heb 
iets over Polen gezegd om duidelijk te 
maken dat ook de aanpak van de relaties 
en de keuze van de partner plus de daar
bij te hanteren gedragsregels onderling 
sterk kunnen verschillen en daarbij niet 
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met vaste patronen of schablonen kan 
worden gewerkt. Van grote betekenis, ook 
gelet op het nut van de contacten en de 
mogelijke 'effectiviteit' ervan is uiteraard 
een zorgvuldige voorbereiding en verken
ning, waarbij vee] informatie van diverse 
kanten in Oost en West moet worden inge
wonnen. Zo is Pax Christi, alvorens de 
(eerst informele) contacten met de Rus
sisch-Orthodoxe Kerk te leggen, o.m. te 
rade gegaan bij Oosteuropese kerkelijke 
bronnen. In dat verband had ik ook ge
legenheid met de toenmalige bisschop van 
Krakau kardinaal Wojtyla uitvoerig over 
dit initiatief te spreken, waarbij kon wor
den vastgesteld dat deze relatie, gezien 
vanuit zijn positie in de kerkelijke en 
maatschappelijke verhoudingen, zeker een 
bijzonder goede zaak zou zijn. Ook later 
is gebleken dat men vanuit het Patriar
chaat, juist op het gebied van de vredes
vraagstukken en de rol van de kerken, 
behoefte had aan een andere lijn, naast 
de betrokkenheid in de Wereldraad en de 
betrekkingen met het Vatikaan. Pax 
Christi Internationalis werd een goede ge
sprekspartner geacht wegens de daardoor 
geboden grotere flexibiliteit en de toch 
aanwezige (zij het minder expliciete) ver
bindingen met bisschoppenconferenties. 
Deze achtergrond is ook meermalen tot 
uitdrukking gekomen bij de contacten met 
de R.O.K., die daardoor naast het eigen
lijke vredeswerk ook een eigen bijdrage 
kunnen betekenen voor de oecumene. a 

Strategie en gedragsregels 
Ret zal goed zijn nog een enkel voorbeeld 
te geven van het verband tussen voorbe
reiding en strategie enerzijds en te ver
wachten resultaten anderzijds. AI eerder 
heb ik erop gewezen dat elke partner 

2 Interessant is ook de betekenis van een groepering als de (neo)Znak voor de ontwikkeling van 
de vrije vakbeweging Solidariteit, waarvan het denkkader grotendeels door deskundigen uit de 
Znak wordt gevorrnd of gevoed. 
3 Meer over ontstaan en betekenis van de contacten van Pax Christi Internationalis met de 
R.O.K. in Het Christelijk Oosten, april '81, ook verkrijgbaar bij Pax Christi Nederland, postbus 
85627, 2508 CH Den Haag. 
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eigen gebruiksregels vraagt. Dat geldt ze
ker niet minder voor de sterker georgani
seerde en internationaal vertakte bewe
gingen als de Berliner Konferenz en de 
Christelijke Vredesconferentie, ook be
kend als de 'Praagse conferentie'; de eerst
genoemde heeft van huis uit een R.K. 
signatuur, de eve een reformatorische. 
Op internationaal niveau is door Pax 
Christi, na diverse ronden van meer per
soonlijk overleg, met vertegenwoordigers 
van deze groeperingen bezien hoe in beider 
belang criteria kunnen worden toegepast 
voor gedragsregels. Hierbij speelt vanuit 
Pax Christi vooral het streven naar bevor
dering van een geleidelijk liberalisatie
proces. Daartoe kan worden bijgedragen 
door voorwaarden te stellen aan de B.K. 
en de eve wat betreft de relatie als zo
danig, het niveau van de betrekkingen 
(internationaal of op het vlak van de lan
delijke secties van Pax Christi), de keuze 
en kwaliteit van deelnemers van Pax 
Christi-zijde aan bijeenkomsten van de 
conferenties, de ruimte voor hun kritische 
inbreng daarbij, het karakter van de dis
cussies in een meer open stijl, de voorbe
reiding en formulering van communiques 
(die de werkelijke weergave van de discus
sic moeten bevatten in plaats van een 
pre-fab verhaal met veel vaagheden en 
concessies aan de gangbare ideologische 
invulling), alsook van de publiciteit rond 
de conferenties en daarna. Wat dit laatste 
betreft is het geen uitzondering dat nogal 
gemanipuleerd wordt met termen, tenden
ties en 'inkleuring'. 
J uist omdat bekend is dat Pax Christi 
door de B.K. en eve als een uiterst wel
kome partner wordt gezien, kan van onze 
kant gewerkt worden met tamelijk harde 
condities. Onder de druk daarvan kan men 
binnen deze conferenties tegenover de 
eigen clubgenoten verklaren waarom een 
grotere soepelheid en tekenen van libera
lisatie vereist zijn, wil de lijn naar Pax 
Christi worden opengehouden en zelfs ver
sterkt worden. De hieraan ten grondslag 
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liggende strategische benadering wordt 
ook, binnen de mogelijkheden van per
soonlijke contacten, afgestemd met dege
nen die juist vanuit deze conferenties wil
len toewerken naar liberaliserende ont
wikkelingen. In feite dient Pax Christi 
door de condities tc formuleren ook het 
belang van de conferenties, al zal dat 
uiteraard als zodanig naar buiten niet ken
baar worden gemaakt. 
In overeenstemming met de grondgedach
ten van deze strategic zijn tot dusverre 
geen officiele afspraken gemaakt voor 
deelname van Pax Christi-vertegenwoor
digers op intcrnationaal niveau aan de 
plenaire bijeenkomsten van deze conferen
ties. De eigenlijke participatie blijft dus 
nog beperkt tot ]eden van landelijke sec
ties. Krachtens de overeengekomen spel
regels kunnen deze declnemers door de 
secties worden aangewezen, met het oog 
op de kwaliteit en ervaring van betrok
kenen, die garant zal staan voor de ge
wenste kritische inbreng en zo kan bijdra
gen tot bevordering van het liberalisatie
proces. Zodra dit zich duidelijker gaat 
aftekenen kan worden overwogen het ni
veau op te trekken tot de internationale 
beweging. lntussen zijn wcl waarnemers 
namens Pax Christi lnternationalis aan
wezig bij bepaalde internationale bijeen
komsten van de conferenties. Daardoor 
wordt gelegenheid geboden tot het maken 
van interventies, ook in kritische zin, o.m. 
in verband met de problematiek rond de 
dissidenten, in de context van de Rechten 
van de Mens. Dit laatste geldt ook voor 
andere fora die geboden worden in Oost
Europa, zoals de wereldconferenties op 
vredesgebied die in Moskou worden ge
houden en o.m. door het Patriarchaat van 
de R.O.K. worden georganiseerd. 

Tekenen liberalisatie 
Door de bovengeschetste strategic zijn we 
erin geslaagd daadwerkelijk een bijdrage 
te leveren in het doorbreken van verstar
ring en strikte partij-discipline. Als be-
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oogd, is meer openheid voor een werke
lijke en kritische discussie ontstaan. De 
kwaliteit van vee] deelnemers is duidelijk 
verbeterd. Zelfs is het gelukt door Pax 
Christi uitgenodigde deelnemers uit Oost
europese Ianden te betrekken bij consul
taties, die samen met vertegenwoordigers 
van de twee genoemde conferenties in een 
Oostblok-land zijn gehouden. We hadden 
dezc deelname als voorwaarde gesteld 
voor onze bereidheid de consultatie samen 
te realiseren en bovendien de conditie ge
koppeld aan de aanwezigheid van onze 
waarnemer bij een plenaire bijeenkomst 
van de conferentie. Zo hebben we, met 
enige druk en taktiek, terzake de begin
selen van de Slotakte van Helsinki kunnen 
toetsen. Meestal worden die vooral ge
hanteerd om kritisch te reageren op 
schending van de Rechten van de Mens. 
Dat is op zichzelf ook een uiterst belang
rijke zaak, die zeker ook door Pax Christi 
vcclvuldig in praktijk wordt gebracht. 
Maar Helsinki biedt meer mogelijkheden 
in positieve zin, en die blijven veel onbe
nut. 

Ik ben op deze eerste vraag uitvoeriger 
ingegaan, met de bedoeling wat duidelijker 
te zijn, met name wat betreft de samen
hang van de diverse factoren die bepalend 
zijn voor het nut van deze contacten. Een 
typerend voorbeeld is nog de constatering 
dat de laatste vergadering van de B.K. is 
afgesloten zonder het altijd onvermijde
lijke communique, en dat is door insiders 
als een wezenlijke stap vooruit ervaren. 
Het is allemaal meer een klimaatsveran
dering dan spectaculaire of schokkende 
gebeurtenissen die het aanzien van de we
reid in een slag wijzigen. Dat laatste is 
ook niet te verwachten, althans niet zonder 
een verband tot dramatische gebeurtenis
sen als in Boedapest en in Praag. De situa
tie in Polen laat zien dat er wei nog een 
marge bestaat tot meer procesmatige ont
wikkeling, hoewel niemand weet hoe die 
precies gemeten kan worden. Soms lijkt 
de grens bijna overschreden en kun je je 
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afvragen of het niet wijzer is het tempo 
wat af te remmen, met het doel het be
reikte veilig te stellen. Overigens kan het 
van grote betekenis worden geacht dat het 
tot dusverre mogelijk was de gebeurtenis
sen in Polen, en niet aileen daar, in onze 
huiskamers op het scherm te kunnen vol
gen. Het merkwaardige is dat zo weinigen 
blijkbaar beseffen hoe snel deze vorm van 
liberalisatie in de communicatie zich heeft 
doorgezet. Een dergelijke actuele infor
matie door reportage vanuit de eigen 
(vroeger totaal afgesloten) vergaderingen 
was nog maar voor een paar jaar ondenk
baar. Dat is zeker niet de verdienste van 
Pax Christi, maar het aandeel van dit 
vredeswerk in het gehele proces is toch 
wei van enige waarde. 

Andere begrippen 
V raag: Op welke manier komt de in de 
Oostblok-landen bestaande partijpolitieke 
structuur tot uitdrukking bij de contacten 
die Pax Christi met die Ianden heeft en 
werkt deze invloed belemmerend op de 
gesprekken? 

We hebben al gesproken over het totaal 
eigen klimaat van deze ontmoetingen en 
over de daarbij toegepaste spelregels. 
Kenmerkend voor deze ontmoeting met de 
'andere wereld', die zich manifesteert bij 
de probleemstelling en de discussie, is de 
verschillende betekenis die wordt toege
kend aan begrippen als 'vrede', 'detente', 
e.d., de andere benadering van principiele 
zaken als de Rechten van de Mens, de 
vragen naar verantwoordelijkheden en 
taken van de kerken bij de strijd voor 
vrede en gerechtigheid - ook als het gaat 
om de gevallen van dissidenten -, welke 
rol de publiciteitsmedia in West en in 
Oost hebben, hoe de overwegend negatieve 
beeldvorming over en weer wordt gevoed, 
en vooroordelen resp. mispercepties wor
den versterkt. Dat zijn dan tegelijk thema's 
voor de discussie, die van beide zijden 
worden gepresenteerd in gesprekspapieren 
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en die ook in afzonderlijke consultaties 
met medewerking van speciale deskundi
gen op bepaalde deelgebieden (o.m. theo
logie en vrede, Rechten van de Mens) 
worden doorgesproken. 
Behalve de letterlijke vertaling via tolken 
moet je proberen gespreksthema's en be
grippen - naast de eigen invulling ervan -
te vertalen in de denktrant van de ander. 
Dat is ook van toepassing voor gesprek
ken over 'veiligheid', wapenbeheersing en 
-vermindering e.d., die evenzeer onder
werp van discussie uitmaken, zelfs in 
steeds veelvuldiger en intensiever mate. 
Door de verschillende vormen van bena
dering scherp te formuleren kunnen de 
gesprekken worden verhelderd. Zo ont
staat heel geleidelijk beter zicht op elkaars 
standpunten. Dat leidt ook wei tot de be
reidheid om je in te Ieven in de benadering 
van de partner en tot een nieuwe en min
der gefixeerde zienswijze. Zo kunnen op 
bepaalde punten gemeenschappelijke con
clusies worden geformuleerd als resultaat 
van veel en diepgaand overleg. Dan wordt 
een stap gezet in de richting van een 
opener en kritischer houding ten aanzien 
van onze gezamenlijke vragen. Vanzelf
sprekend is van essentiele betekenis bij de 
onderlinge verstandhouding of een ver
trouwensrelatie kan worden opgebouwd. 
Dat proces vraagt om tijd en wederzijdse 
erkenning van de plaats van de ander in 
diens eigen situatie, met het besef van een 
lotsverbondenheid en een identieke opgave 
als christen in onze wereld. 

Vrede als opdracht 
Een enkel voorbeeld, ontleend aan de in 
dit opzicht meest typerende contacten met 
de Russisch-Orthodoxe Kerk. Vanuit een 
overwegend spiritueel bepaald vredesbe
grip met een statisch karakter, is in de 
loop van de ontmoetingen door de R.O.K.
partners een dynamisch en procesmatig op 
verandering gericht vredesbegrip aan
vaard. Daaraan is verbonden, en dat is 
ook duidelijk uitgesproken, de noodzaak 
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als christelijke opdracht tot actieve inzet 
voor de vrede, door deze te manifesteren 
in vredesopvoeding, in verspreiding van 
objectieve informatie en door mobilisering 
van de publieke opinie. Ook al blijft nog 
een wezenlijk verschil tussen Oost en 
West bij zaken als mobilisatie van de pu
blieke opinie (waarover uiteraard het 
Iaatste woord nog niet is gesproken), moet 
toch een dergelijke conclusie als een we
zenlijke herziening van eerdere en onher
roepelijk lijkende opvattingen worden aan
gemerkt. In de laatste plenaire vergadering 
van Pax Christi en de R.O.K. is, na al 
eerdere gemeenschappelijke stellingname 
tegen de bewapeningswedloop, uitdrukke
lijk de toename van aile nucleaire wapens 
op Europese bodem - dus Oost en West -
afgewezen. Een onderwerp als de Rech
ten van de Mens is meermalen aan de 
orde gesteld. Dan wordt diepgaand ge
sproken over individuele en collectieve of 
maatschappelijke rechten. Wij zijn van 
onze kant lang gewend geweest vrijwel uit
sluitend aandacht te geven aan schen
dingen van de rechten in de individuele 
betekenis (op zichzelf terecht), maar kun
nen door deze gesprekken beter begrijpen 
waarom ook de collectieve rechten als 
wezenlijk worden ervaren en verdedigd. 
Van hun kant hebben de vertegenwoordi
gers van de R.O.K. ingestemd met een 
accentuering van de individuele rechten 
en met de plicht van de kerken ook kritiek 
te leveren op bepaalde aspecten van het 
politieke en sociaal-economische systeem, 
waarin men zich bevindt. 

ldeologische invloed 
Dergelijke resultaten tonen aan dat, on
clanks de invloed van de partijpolitieke 
structuur, toch enige ruimte kan worden 
bespeeld om tot verdieping en ontwikke
ling van de zienswijzen te komen, en ook 
om die concreet uit te spreken. Deze ont
wikkeling kan gezien worden tegen de 
achtergrond van de gegevenheid die prof. 
Feldbrugge onlangs in dit blad heeft ge-
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schetst.4 Veel van wat hij in zijn artikel 
weergeeft over de interne ontwikkelingen 
in de Sowjet-Unie als factor in de Oost
West verhoudingen herken ik als mede
bepalend bij het hele klimaat van veel ge
sprekken met partners uit het Oostblok. 
Al eerder hebben we de verschillen tussen 
de soorten ontmoetingen en onderling 
sterk afwijkende categoric gesprekspart
ners aangeroerd. Dat verschil is o.m. 
merkbaar naar gelang de gesprekken in 
groepsverband worden gevoerd of meer in 
persoonlijk verband. Ook in hct tweede 
geval kan de invloed van de ideologisch 
bepaalde houding merkbaar zijn. Dat heeft 
zeker niet altijd betrekking op een dog
matisch onderbouwde en met ideologische 
beginselen doortrokken opstelling in de 
discussie, maar kan ook precies de omge
keerde gestalte aannemen. J uist omdat be
grippen als 'vrede' en 'detente' steeds er
varen zijn als onderdeel van de politieke 
lijn van het Kremlin, is bij veel Oost
europeanen een soort allergic ontstaan 
voor vredeswerk, zoals dat via media en 
andere vormen van communicatie bij hen 
overkomt als verwant aan de Sowjet-poli
tiek of parallel aan de daarmee beoogde 
bestendiging van de status quo. Ervaringen 
bij contacten met kritische christenen in 
het Oostblok tonen aan dat eerst een dui
delijke plaatsbepaling vereist is als het 
gaat om de doelstellingen van de vredes
beweging en -initiatieven vanuit het Wes
ten. Ret is dan zeker niet eenvoudig door 
de barriere van het gevestigde denken en 
de daardoor ontstane reserves ten opzichte 
van samenwerking met westerse activitei
ten tot wapenvermindering heen te bre
ken. Dat vereist veel ervaring en vermogen 
tot het hanteren van gelijke en gemeen
schappelijke termen, begrippen en bedoe
lingen. 

Doorbreking verstarring 
Zoals prof. Feldbrugge aan het slot van 

4 Christen Democratische Vcrkenningen 3/81. 
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zijn artikel constateert zal overigens ook 
een geleidelijke versoepeling en beweging 
kunnen worden verwacht in de grond
patronen van de Sowjet-politiek. De vraag 
is hoe vanuit het Westen hierop kan wor
den ingespeeld. Daarbij zullen ongetwijfeld 
verschillende vormen van contacten, be
trekkingen en dialoog denkbaar zijn, 
zoals die trouwens ook in feite bestaan en 
in ontwikkeling zijn. Terecht wijst prof. 
Feldbrugge op de twee centrale gegevens 
die bepalend zijn voor de gemeenschappe
lijke belangen van Oost en West: de be
dreiging van de mensheid in haar geheel 
door het kernwapen en de onbetaalbare 
bewapeningswedloop, die bovendien een 
absurde verpilling is. De ervaringen bij 
contacten met Oosteuropese partners be
vestigen deze ontwikkeling in de politieke 
lijnen, die gepaard gaat met een evidente 
sterk groeiende zorg. 
In de onderlinge relatie tussen het Patriar
chaat van de R.O.K. en het Kremlin kan 
dit verschijnsel ook worden waargenomen. 
Bij een gesprek dat ik eind 1979 in Mos
kou had, met de bedoeling de toen wat 
verstarde betrekkingen tussen de R.O.K. 
en Pax Christi Internationalis weer op 
gang te brengen (die vertoonden sinds de 
dood van Metropoliet Nikodim tekenen 
van verkoeling en van beduchtheid 
voor spanningen met het Kremlin), bleek 
een hernieuwde bereidheid tot hervatting 
en zelfs versterking van deze contacten. 
De oorzaak van deze wending in gunstige 
richting zal vooral gezocht kunnen worden 
in een erkenning door het Kremlin van de 
eigen rol die de R.O.K. in een ontspan
ningsproces kan spelen, door de ontmoe
ting met representatieve groepen christe
nen uit het Westen. Een kritische houding 
van de westerse gespreksgenoten blijkt 
dan geen wezenlijke bezwaren op te roe
pen. Uit persoonlijke informatie kan wor
den begrepen dat de niet zelden door wes
terse deelnemers uitgesproken kritiek 
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naar aanleiding van gevallen van dissi
denten e.d. - hoewel op zichzelf zeker niet 
welkom - tach oak positief is ervaren als 
teken van een meer algemene kritische 
benadering van problemen die over de 
grenzen heenreiken en in het wederzijdse 
belang om aanpak vragen. Men heeft mij 
oak verzekerd dat de inbreng van Neder
landse zijde bij deze meer geprofileerde 
houding zeker de aandacht heeft getrok
ken. Dat heeft zowel betrekking op ont
moetingen in het kader van een Wereld
raad als in ander verband, zoals met Pax 
Christi Internationalis. 
Bij bedoeld gesprek in Moskou werd ken
baar gemaakt dat men uit reacties van het 
Kremlin al een soort klimaatsverandering 
had verwacht, wat betreft een meer posi
tieve houding ten aanzien van de relaties 
van de R.O.K. met het Westen. Deze 
ontwikkeling werd bevestigd door een 
artikel in de Prawda, dat juist was gepu
bliceerd en mij werd getoond. Voor het 
eerst werd de R.O.K. als zodanig genoemd 
in dit officiele orgaan, hetgeen op zichzelf 
al opmerkelijk werd geacht. Bij zorgvul
dige lezing blijkt oak, dat afgezien van een 
stevige ideologische verpakking en onder
bouw (die bekend mag worden geacht en 
een vast gegeven is als vanzelfsprekend bij 
dit soort verhandelingen) hierin interes
sante passages voorkomen waarin de inzet 
van christenen en andere religieuze 'krach
ten' voor de vrede positief wordt beoor
deeld. Het zal zeker nuttig zijn deze teke
nen te onderkennen bij het totale beeld 
van de Oost-West betrekkingen.s 

Ruimte voor kritiek 
Ik zou hierbij nag willen opmerken dat de 
benaderingswijze vanuit de vertegenwoor
digers van Pax Christi bij deze contacten, 
zonder provocerend te zijn, een eerlijk en 
concreet karakter heeft. Dat geldt zowel 
voor de voorbereidende discussiepapieren 

als voor de eigenlijke gesprekken. Uiter
aard wordt rekening gehouden met het 
hierboven al gesignaleerde geheel eigen 
klimaat van de besprekingen en met de 
positie van de gesprekspartners. Oak al 
wordt de speelruimte daardoor wat be
perkt, worden zeker geen principiele con
cessies gedaan. Pax Christi wordt door 
deze contacten oak in geen enkel opzicht 
gehinderd in stellingname, uitspraken of 
statements ten aanzien van bepaalde ge
beurtenissen of ontwikkelingen in het 
Oostblok. Dat kan betrekking hebben op 
meer politieke zaken, zoals Afghanistan of 
Polen, dan wel op steunverlening aan 
dissidenten of initiatieven tot erkenning 
van de Rechten van de Mens. Als regel 
worden de Oosteuropese relaties juist 
ingelicht over dergelijke stappen en ver
klaringen. Bij verbindingen met groepe
ringen als de B.K. en de CVC wordt daar
aan oak wei de wenselijkheid gekoppeld 
in de eigen situatie te reageren op evidente 
schendingen van de Rechten van de Mens, 
als teken van geloofwaardigheid. In meer 
persoonlijk verband worden de relaties 
met de Oosteuropese christenen oak niet 
zelden gebruikt om bepaalde zaken van 
dissidenten aan de orde te stellen. Meer
malen is oak gebleken, uit verkregen infor
matie, dat deze vorm van bemiddeling 
kan bijdragen tot gunstige ontwikkeling en 
uitkomsten. De vertrouwelijke aard van 
deze vorm van contacten maakt het van
zelfsprekend moeilijk hier voorbeelden te 
geven. Dan zouden deze kanalen versperd 
worden en daarmee is niemand gediend. 

Vraag: Geeft het totaal-beeld van ruim 15 
jaar ervaring met deze Oost-West contac
ten een overwegend positieve indruk? 
Kan daaruit voldoende optimisme blijken 
om, ondanks het moeizaam proces en 
oak teleurstellende resultaten, tach daar
mee door te gaan? 

5 Het artikel in de Prawda van 16 november 1979 is getiteld 'De godsdienst in de huidige 
wereld' en van de hand van prof. M. Mchedlov, Ph.D. Het is, met enig commentaar, verkrijg
baar bij Pax Christi Nederland (zie onder noot "). 
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Inderdaad moet gesproken worden over 
een moeizaam proces en over ook frustre
rende ervaringen. Ik heb getracht in de 
beantwoording van de vorige vragen dui
delijk te maken dat niet gerekend moet 
worden op spektaculaire successen. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat op deze wijze 
wezenlijk kan worden bijgedragen tot het 
scheppen van de voorwaarden om de kan
sen op ontspanning en betere verstandhou
ding over en weer te verbeteren. Daartoe 
kan ook in vee! bredere kringen worden 
bijgedragen. Zo kunnen de in de Slotakte 
van Helsinki vastgelegde beginselen aan 
de praktijk worden getoetst. Dat zal ook 
geen vanzelfsprekend positief effect heb
ben. Er bestaan nog vee! obstakels van 
allerlei aard. Maar het is de moeite waard 
door steeds weer nieuwe initiatieven te 
proberen de verbindingen in de Oost-West 
betrekkingen op aile niveaus en terreinen 
uit te bouwen. 
Van groot belang hierbij zijn de keuze van 
partner, de goede voorbereiding van con
tacten, evaluatie en onderlinge uitwisse
ling van positieve en negatieve ervaringen, 
verdieping in de problemen van oorlog en 
vrede, gerechtigheid en ontspanning, zoals 
die in Oost en West worden gezien: waar 
liggen de eigenlijke verschillen (ook binnen 
de eigen wereld) en waar de gemeenschap
pelijke doelstelling, hoe kunnen processen 
worden bevorderd, op welke wijze kan 

worden ingespeeld op positieve kansen, 
hoe kunnen we elkaar helpen? Het is een 
heel nieuw terrein dat we gemeenschap
pelijk moeten verkennen en exploiteren. 
Daarvoor zijn geen beproefde en aanvaar
de verkeersregels voorhanden. We zullen 
bepaalde risico's moeten durven nemen. 
Wei is het bijzonder welkom reeds ver
kregen ervaringen te benutten. Dat vraagt 
ook om een vollediger en beter functio
nerend contact-orgaan dat een coordine
rende rol kan vervullen bij de bestaande 
en te ondernemen ontmoetingen in Oost
West verband.6 
In onze tijd worden we geconfronteerd 
met totaal nieuwe problemen, die enorme 
mogelijkheden inhouden in positieve en 
in negatieve betekenis. We zullen de hier
door geboden uitdaging moeten aanvaar
den en nieuwe wegen moeten zoeken die 
ons allen als bewoners van deze wereld 
nieuwe perspectieven zullen openen. Ik 
denk dat opbouw en versterking van 
Oost-West contacten, zeker tussen chris
tenen, daarbij een allereerste opgave is 
en blijft. 

Oosterbeek, 4 december 1981. 

6 Pax Christi heeft op nationaal en internationaal niveau contact-organen voor planning, 
evaluatie en uitwisseling van Oost-West contacten. Ook worden seminars e.d. georganiseerd 
over bepaalde thema's als Rechten van de Mens. In Nederland kan ook de Europa Commissie 
van de Reformatorische Kerken als aanzet tot coordinatie worden gezien. In de R.K. Kerk zijn 
plannen in ontwikkeling bij de K.R.K.S. 
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