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J.R. SOETENHORST 

Impressies van een bezoek 

De Europese bezoeker aan de Verenigde Staten, 
speciaal aan het machtscentrum Washington, 
moeten wel enkele dingen opvallen. In dit tijds
gewricht heeft de tweede administratie van pre
sident Reagan weinig op met West-Eur.opeanen 
en de aandacht voor het regeringsprogramma 
concentreert zich vooral op binnenlandse, vaak 
meer economische dan politieke vraagstukken. 
Voor wie ook een kijkje neemt buiten Washing
ton aan de oostkust van de Verenigde Staten, 
komt daar nog iets bij: de bijkans hysterische 
aandacht voor de 'pest van de 20ste eeuw', de 
ziekte Aids. 

Regeringsfunctionarissen in Washington, we
tenschappelijke waarnemers, die vaak in vorige 
regeringen hebben gezeten en de media, maken 
dag-in-dag-uit duidelijk dat de lijn in de Ameri
kaanse politiek nu en in de komende jaren zal 
zijn gericht op de binnenlands-economische pro
blemen. Daarin zit wel een duidelijk buitenlandse 
component. De taken waarvoor de regering van 
president Reagan zich in deze tweede termijn ziet 
gesteld, liggen vooral op het punt van het begro
tingstekort en het handelstekort. Die tekorten zijn 
voor Amerikaanse begrippen enorm, hoewel bij
voorbeeld een regelmatig vs-bezoeker als staats
secretaris Bolkestein er herhaaldelijk op heeft ge
wezen, dat Nederland procentueel zou tekenen 
voor het Amerikaanse begrotingstekort. Vooral 
bij het handelstekort komt het buitenland om de 

hoek kijken. Om niet te zeggen, dat hierbij het 
buitenland als vijand opdoemt. 

Middle America 

Waar wij in Europa er voortdurend vanuit gaan 
dat 'Middle America' van de buitengewoon po
pulaire president Reagan vooral bestaat uit com
munistenvreters, is de zorg om de bewapening 
van de Sovjet-Unie niet het eerste, waar dat 
'Middle America' om maalt. Het Congres, de 
volksvertegenwoordiging, roept al enige tijd en 
dat steeds krachtiger, om protectie om de eigen 
industrie en de eigen produkten te beschermen. 
Weliswaar lijkt op dit moment de crisis van de 
Amerikaanse boeren het meest urgent, maar het 
is vooral de Amerikaanse industrie die de afge
lopen jaren te lijden heeft gehad van de buiten
gewoon hoge dollars tand en daardoor in toene
mende mate ook voor de eigen produkten afhan
kelijk is geworden van goedkopere, met name 
Oostaziatische onderdelen. Dit heeft geleid tot 
een bijna-on-Amerikaanse roep om protectie, 
waartegen de president, wiens economische denk
beelden soms van voor de industriële revolutie 
lijken te stammen, zich krachtig verweert. 

In vele redevoeringen heeft de 'great commun
icator' die de oud-acteur Ronaid Reagan is, zich 
verzet tegen protectionisme als systeem en zich 
uitgesproken voor vrijhandel. Maar voorlopig 
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lijkt het Congres andere meningen te zijn toege- bondgenoten daar moeilijk peil kan worden ge

daan. De geluiden uit de thuisbases zijn te ver- trokken. Vandaar 'de steeds meer gedesillusio-
ontrustend . Voor volgend jaar staan verkiezingen 
voor het honderdste congres voor de deur en in 

die situatie staat de president, die bovendien al 
in zijn laatste termijn zit, niet al te sterk. Zelf 
verzet Reagan zich nijdig tegen de uitdrukking 
'lame duck', die wel gebruikt wordt om zijn 

huidige positie aan te duiden. Dat lijkt ook rij 
kelijk overdreven, gezien de betrekkelijk riante 
positie waarin de Republikeinse partij zich - en 
dan toch vooral dankzij deze president - bevindt. 
Maar het feit blijft, dat het zeer waarschijnlijk is 
dat de president nederlagen zal lijden op het punt 
van de vrijhandel met alle gevolgen van de we
reldhandel van dien. 

Japan 

Een punt in Europees voordeel is daarbij, dat er 
wel enige handelsconflicten liggen met de Euro
pese Gemeenschap, maar dat die geschilpunten 
duidelijk omlijnd zijn en als gevolg daarvan stap 
voor stap wellicht kunnen worden beslecht. 

Heel anders ligt het met Oost-Azië, met name 
ten opzichte van de japanners, die tegelijk toch 
veelal de laatste jaren worden gefêteerd als bond
genoten, waarop beter kan worden gerekend dan 
op de Europeanen, mevrouw Thatcher uitgezon
derd. 

Zowel regeringswoordvoerders als vertegen
woordigers van het Congres maken voortdurend 
duidelijk dat er met de japanse binnenmarkten 
werkelijk iets moet veranderen en dat de japan
ners moeten ophouden met hun economische oor
logsvoering tegen de veel opener economieën van 
het Westen. Hier ligt een conflictpunt dat de ver
houdingen drastisch zou kunnen veranderen en 
dat nog allerminst is uitgekristalliseerd. 

Wat West-Europa betreft, heeft de Ameri
kaanse regering heel sterk het gevoel dat op de 

neerde gevoelens ten opzichte van het oude Eu
ropa. De invloed van het oude continent laat zich 

nog vooral in traditioneel culturele en cultuur-so
ciologische sectoren voelen, maar de indruk dat 
Europa enigermate kan worden afgeschreven, 
wordt steeds sterker. 

Supermacht 

Dan is er de verhouding tot de andere super
macht, de Sovjet-Unie van partijleider Gorbats
jov. Daar doet zich een wonderlijk fenomeen 
voor. Het land waar de public relations zijn uit
gevonden, waar de huidige president geldt als een 
van de meest onberispelijke uitvoerders van de 
kunst van public relations, loopt een steeds dui
delijker achterstand op in de publiciteitsslag met 
de nieuwe leiding van de Sovjet-Unie. 

Dat gold bijvoorbeeld voor het Time-interview 
dat Gorbatsjov eind augustus toestond aan de lei
ding van dit blad. Daarin nam hij onvervaard de 
leiding in de slag om het wereldgeweten als het 
gaat om de bewapeningsrace. Het heeft weken 
geduurd voordat de Amerikaanse regering eni
germate adequaat kon reageren en toen was het 
Kremlin al weer duidelijk verder. 

Op dit gebied hebben zowel Moskou als Was
hington de nodige omwentelingen gemaakt. Niet 
voor niets is de afgelopen tijd de dynamische di
plomatie van de Sovjet-Unie - met name ten op
zichte van Europese staten - vergeleken met het 
weliswaar goed-geïnformeerde, maar tot immo
bilisme geneigde gemanoeuvreer van de nieuwe 
president Gromiko. Die zag bijvoorbeeld geen 
kans ten opzichte van de Nederlandse regering 
iets te doen na het lubberiaanse I juni-besluit van 
1984, Gorbatsjov grijpt, op visitie in Parijs, zelf 
in en zet daarmee de Westerse diplomatie op het 
verkeerde been. 
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Voor de Amerikanen is er ook veel veranderd. 

Het beeld van het 'evil empire' koestert president 
Reagan weliswaar nog steeds, maar hij past er 
wel voor op hier in het openbaar op terug te ko
men. Nadat de Amerikanen in de loop van de 

eerste termijn naar Genève zijn gegaan voor ont
wapeningsbesprekingen, is er ook heel wat ge
beurd. 

Die eerste rondes werden vooral bepaald door 
het afwachtende 'na U' van de specialisten uit 
Moskou. Er volgde een 'walk-in-the-woods' , 
waarvan het resultaat zowel voor Washington als 
Moskou op dat moment onaanvaardbaar was. 
De plaatsing van middellange afstandsraketten in 
West-Europa was voor Moskou het sein om op 
te stappen. 

Veranderde sfeer 

Maar nu wordt er opnieuw gesproken in Genève 
en ook hier moeten de Amerikanen de verander
de machtssfeer in Moskou ondervinden. Nu is er 
sprake van Sovjet-initiatieven, waarvan de Ame
rikanen in eerste instantie niet meer weten te zeg
gen dan dat die initiatieven niet serieus zijn. Al
weer, in de slag om publieke opinies in vele lan
den, maakt dat geen overtuigende indruk. 

Gevolg daarvan is dat Washington bijstuurt en 
president Reagan bijvoorbeeld buitengewoon ge
matigd, om niet te zeggen sympathiserend, rea
geerde op Gorbatsjovs voorstellen, zoals de Sov
jet-leider die in Parijs heeft gedaan. Sympathi
serender in ieder geval dan de Nederlandse mi
nister Van den Broek, die een dag later moest 
worden bijgestuurd door premier Lubbers. 

Daarmee zijn we toch weer bij de 'ontspan
ning' tussen de beide supermachten aangeland. 
Kenners van het Rusland van nu in de Verenigde 
Staten zijn er van overtuigd dat de twee mach
tigste staten ter wereld in de komende tijd een 
minder scherpe koers ten opzichte van elkaar zul
len varen. 

~----~=-- - ----

Een voorbeeld van die categorie is dr. Marshall 

Shulman, directeur van het AvereIl Harriman 
Institute for Advanced Study ofthe Soviet Union 
in N ew Y ork. Shulman was staattssecretaris van 
buitenlandse zaken tijdens president Carter, 

maar had de grootste moeite met diens mensen
rechtenpolitiek. Nu verwacht hij dat beide rege
ringen zich zullen concentreren op hun binnen

landse economie en vooral uiteraard op de zwak
ke plekken daarin. Dat zal bijvoorbeeld beteke
nen dat Moskou zich grotere inspanningen gaat 
getroosten voor een radicale verbetering van de 
positie van de consument en concentratie op 
meer eigen initiatieven in de economie. De Ame
rikaanse zwakke punten in een overigens oerster
ke economie zijn genoegzaam bekend. Dat zal 
volgens Shulman ook betekenen dat de wapen
budgetten zullen worden bijgesteld in neer
waartse richting, omdat binnenlandse program
mapunten anders bij gebrek aan middelen niet 
kunnen worden verwezenlijkt. 

De uitwerking op de buitenlandse politiek van 
de twee supermachten ten opzichte van elkaar, 
zal zich kenmerken door een zekere behoedzaam
heid. Om met Shulman te spreken: 'East-West
relations will rock along'. Dat betekent dat Ame
rika eerder achter de schermen dan in het open
baar zal aandringen op een beëindiging van de 
Sovjet-inmenging in Afghanistan. Op zichzelf 
voelt Gorbatsjov daar voor, gezien de kosten - in 
mensen en materieel opzicht - die de oorlog met 
zich mee brengt. Het zal verder betekenen dat 
Moskou de junta in Managua duidelijk zal ma
ken, dat zij niet hoeft te rekenen op snel toene
mende Russische steun tegenover de Verenigde 
Staten. Wat het Kremlin betreft wordt Nigara
gua geen tweede Cuba. 

Complicerend in de verhouding tussen de bei
de supermachten is natuurlijk wel, dat de wapen
race op nucleair gebied steeds ingewikkelder 
wordt en dat beide partijen zich op andere sec-
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'.all toren in dit reusachtige terrein hebben geconcen- gen. Maar dat de dialoog na zoveel jaren op dit 

an treerd. Gevolg daarvan is weer dat beide partijen niveau is hervat, is op zichzelf bemoedigend ge-
Ion andere concessies op het oog hebben als het om noeg. 
:an de opponent gaat. De top Reagan-Gorbatsjov zal 
Ier, daar natuurlijk niet direct verandering in bren- oktober 1985 
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