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Kanttekeningen bij 
Gorbatsjov 

Het valt niet te ontkennen dat Gorbatsjov 
en Sjevardnadze met hun nieuwe aanpak 
succes hebben geboekt. Prof. Dittrich ty
peert de huidige ontwikkelingen in de 
Sovjet-Unie a/s een aanzet tot staatkun
dige en economische modernisering. De 
vigerende machtsverhoudingen blijven 
echter gehandhaafd. 

Op 1 0 maart 1987 zullen de eerste twee 
jaar van het politiek leiderschap van M.S. 
Gorbatsjov alweer verstreken zijn, een lan
g ere tijd dan die welke aan zijn beide voor
gangers Andropov en Tsjernenko be
schoren was. Het moet dus mogelijk zijn 
om de verwachtingen die de sympathiek 
ogende secretaris-generaal bij zijn ambts
aanvaarding heeft doen opkomen aan de 
realiteit van zijn tot nog toe gevoerde be
leid te toetsen. Wat waren zijn doelstellin
gen en wat heeft hij inmiddels al tot stand 
gebracht? En voorzover de resultaten te
genvallen, ligt dat aan de ongunstige om
standigheden, hardnekkigheid van 
weerstanden dan wei aan tekortschietend 
leiderschap? Hoe ver reikt eigenlijk de 
macht van de machtigste man in de 
Sovjet-U nie? 

Laten we met de laatste vraag begin
nen. De andere supermacht op deze pla
neet is in tal van opzichten een hoogst bui
tenissig staatkundig fenomeen. Als men 
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van de enorme territoriale uitgestrektheid 
(22.400.000 km2), aardrijkskundige ei
genaardigheden en ingewikkelde etno
grafische problematiek afziet, valt de com
plexe structuur in het oog die gegrondvest 
is op een schier onontwarbare verstrenge
ling van de staat en de partij. De staat is 
formeel gezien een federatie van 15 in be
ginsel soevereine republieken, elk met 
een eigen regering en parlement, die 
evenwel op een staatsrechtelijk nogal on
duidelijke wijze overkoepeld zijn door de 
centrale regering en een uit twee kamers 
bestaande Opperste Sovjet in Moskou. De 
communistische partij daarentegen, die 
de staat op aile niveaus door haar leden 
controleert, is een strak centralistisch en 
hierarchisch opgebouwde organisatie die 
de federalistische structuur van de Sovjet
Unie en de democratische aard van haar 
instellingen tot een schamele fac;:ade 
maakt. De partij, waarvan het machtsmo
nopolie in de Brezjnev-grondwet van 
1977 (§6) uitdrukkelijk is verankerd, blijft 
onvermijdelijkerwijs de draagster van de 
ideologisch scherp geprofileerd en daar
door onverdraagzaam, repressief en au
toritair regime, waarin het leiderschap 
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voorbehouden wordt aan een oligarchi
sche topgroep, die zichzelf naar behoefte 
bij wijze van cooptatie aanvult. Binnen 
deze leiderskring is de secretaris-gene
raal, in casu Gorbatsjov, de sleutelfiguur. 
Eens, ten tijde van Stalin, was deze ge
zagsdrager een oppermachtige dictator, 
die ook zijn naaste medewerkers als loop
jongens behandelde en naar zijn goed
dunken maltraiteerde. Die ontzagwek
kende machtsconcentratie in handen van 
een geweldenaar kon men dan ook gerust 
als totalitair kenschetsen. Sinds 1953 
vond er evenwel om verschillende rede
nen een vergaande afkalving plaats. 

De huidige secretaris-generaal is bin
nen het Sovjetbestel nog steeds de mach
tigste man, doch bepaald geen alleen
heerser. Bij aile belangrijke beslissingen 
die hii wil doorzetten moet hij de leidende 
instanties van de partij: het Politbureau, 
het Secretariaat van het Centrale Comite, 
de Centrale Revisiecommissie en het Cen
trale Comite mee zien te krijgen. Daar het 
besluitvormingsproces in de Sovjet-Unie 
ondanks de aanzet tot meer openheid nog 
steeds zorgvuldig versluierd blijft, kan 
men over de concrete gang van zaken 
hoogstens intelligente hypothesen vor
men. Vast staat dat de politieke Ieider zich 
soms door allerlei bochten wringen moet 
om de benodigde consensus te bereiken 
en dat daarbij wei eens ingewikkelde com
promissen gesloten moeten worden die 
het oorspronkelijke beleidsvoornemen tot 
onherkenbaar toe kunnen veranderen. En 
dan - in het rijk dat vanouds gekenmerkt 
is door enorme afstanden en gebrekkige 
infrastructuur - is het niet eenvoudig om 
de directieven van de centrale tot in de 
laatste uithoek adequaat uitgevoerd te krij
gen. Plaatselijke gezaghebbers kunnen 
wei degelijk de hun onwelgevallige op
drachten saboteren en hebben in het ver
leden geregeld van hun mogelijkheden in 
deze ruimschoots gebruik gemaakt. De 
thans gevoerde campagne tegen het bu
reaucratisme en voor meer openheid en 
kritiek is kennelijk bedoeld om hen te inti-
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mideren, doch de ervaring leert dat je op 
die manier weinig kunt bereiken. 

ldeologische bezieling 
Daarbij komt, dat de Sovjetsamenleving 
vergeleken met vroeger sterk veranderd 
is en in het algemeen complexer is gewor
den. De ideologische bezieling van de 
communistische revolutionairen is al lang 
verbruikt, de maatschappelijke utopie ver
zandde in het reele socialisme dat in toe
nemende mate beroep moet doen op het 
patriotisme, traditionele waarden en nor
men en, wat nog bedenkelijker is, op het 
'gezonde egoYsme' van de staatsburger. 
Met de verstedelijking en de industrialisa
tie, de technische vooruitgang en betere 
schoolopleiding is het vooral de deskun
digheid waar het op aankomt. De partij
functionarissen die vroeger als trouble 
shooters op elke willekeurige plaats inge
zet konden worden om er orde te schep
pen, kunnen aileen als zij grondig onder
legd zijn hun opdracht vervullen. De toe
nemende specialisering brengt echter 
met zich mee, dat zij zich steeds meer ver
eenzelvigen met de groepsbelangen van 
de branche waar zij werkzaam zijn, of het 
de krijgsmacht, het burgerlijk bestuur, de 
politie dan wei een bedrijfstak betreft. Met 
andere woorden, waar de partij eens door 
haar mensen diverse sectoren van het 
staats- en produktieapparaat contro
leerde, doet zich thans de omgekeerde 
trend voor: de afzonderlijke sectoren 
trachten bij wijze van lobbying invloed op 
de politiek van de partij uit te oefenen en 
zelfs liefst door dezelfde functionarissen 
die de partij er als waakhonden aan
gesteld had. Tijdens de era-Brezjnev, toen 
de zittende gezagsdragers waar dan ook 
tamelijk met rust gelaten werden, wisten 
met name de legerkringen, gesecon
deerd door de zware industrie, gevaarlijk 
veel speelruimte te krijgen op het gebied 
van defensie en buitenlandse politiek. Dit 
is inmiddels wat teruggedraaid, getuige 
het ontslag van de ambitieuze chef van de 
Generale Stat, maarschalk Ogarkov, en 
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de pensionering van maarschalk To
loebko (raketten) en admiraal Gorsjkov, 
doch het zal niet makkelijk vallen om de 
zelfbewuste militairen weer in het gareel te 
krijgen, vooral wanneer men in het kader 
van een ontspanningsbeleid de defensie
uitgaven zou gaan inperken. 

Het zal niet gemakkelijk zijn 
de militairen in het gareel te 
krijgen. 

lngrijpende hervormingen 
Geconfronteerd met de economische 
stagnatie na 1979, waardoor de kloof tus
sen de Sovjet-Unie en de Westerse wereld 
grater dreigt te worden en bovendien met 
de daling van de olieprijs, die de Sovjets 
als energie-exporteurs gevoelig treft, z1et 
Gorbatsjov zich voor de noodzaak gesteld 
om op korte termijn ingrijpende hervor
mingen door te zetten. Meestal worden 
hier de Hongaren als voorbeeld gesteld, 
maar de overname van dit model door de 
Sovjet-Unie zou vermoedelijk op een fias
co uitlopen, al omdat de prikkels, die in 
Hongarije wei degelijk werken, 1n de Sov
Jetsamenlevmg aanzienlijk minder effect 
zouden sorteren. Dit ge!dt mutatis mutan
dis ook voor het Ch1nese voorbeeld, terwijl 
Joegoslavie met zijn type van socialisti
sche volkshuishouding vandaag de dag 
door niemand meer als navolgenswaard 
zal worden beschouwd. Meer vrijheid be
tekent minder controle en dat wordt door 
de gezaghebbende kringen in de Sovjet
Unle nog steeds als een aanslag op het 
socialistische stelsel ondervonden. Bestrij
ding van het alcoholisme, van corruptie en 

98 

Bu1tenland 

van machtsmisbruik in het bedrijfsleven 
en aan de andere kant verbeteringen van 
het management, door Gorbatsjov en de 
zijnen gepropageerd, kunnen enig suc
ces opleveren, een echte en duurzame 
verbetering houden zij niet in. Men kan 
zich afvragen of een verder gaande libera
lisering bijvoorbeeld in de landbouw het 
wei zou doen, aangenomen dat de partij
kringen zulk een ketterij zouden gedogen. 
Om zo'n particulier initiatief te ontplooien 
zou de producent de zekerheid moeten 
hebben dat hij te gelegener tijd niet door 
de overheid weer van de vruchten van zijn 
inspanning zal worden beroofd en men 
kan het de Russische boer niet euvel dui
den dat hij op dit punt sceptisch blijft. En 
stel, dat het stimuleren van particulier ini
tiatief bij de kolchozeboeren, handwer
kers en reparateurs gunstig effect zou sor
teren, dan blijft dit, gemeten aan de totali
telt van de Sovjet-economie, toch een 
marginale zaak. 

Er zal dus heel wat meer moeten gaan 
gebeuren om de huidige malaise te over
winnen. Kleinschalige experimenten in de 
industrie zijn er al eerder geweest, doch ziJ 
strandden tel kens op het wantrouwen van 
de bu reaucratie. Kan GorbatSJOV dit 
obstakel overwinnen? Prof. Ellman in z1jn 
artikel 'The macro-economic Situation in 
the USSR in Soviet Studies'. oktober 1986, 
meent dat de secretaris-generaal biJ een 
inspirerend en competent beleid de eco
nomische groei kan opkrikken. doch ai
leen als ook andere factoren blijven mee
werken. Meevallers dus, die voor een be
langrijk deel buiten de sfeer van de econo
mie moeten worden gezocht. Dit brengt 
ons vooreerst tot de persoonlijke mutaties 
in de Sovjettop en op de leidende posities 
in de Nomenklatoera. Met de heerschap
pij van de oudjes, de gerontocratie, is het 
inmiddels afgelopen. De partijleiding 
heeft een verJongingskuur ondergaan, 
van de vroegere politbureauleden zijn ai
leen Gromyko en Sjtsjerbitskij overgeble
ven. Ook het Centrale Comite werd op het 
27ste partijcongres van februari 1985 
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voor de helft met nieuwkomers bemand. 
Men moet er zich echter voor hoeden om 
al die nieuwe benoemingen als een ver
sterktng van Gorbatsjov en zijn pol1tieke 
koers te interpreteren. Zajkov bijvoor
beeld, die als Politbureaulid de wapenin
dustrie beheert, is beschermeling van 
diens nvaal Romanov geweest en mensen 
als Vorotnikov en Ligatsjov staan niet be
paald als gretige vernieuwers te boek. 
Van wezenlijk belang voor het welslagen 
van hervormingen lijkt mij de medewer
king van het middenkader van de partij
hierarchie waar tot nog toe geen opval
lende mutaties hebben plaatsgevonden. 
Er zijn aanwijzingen genoeg dat de veelal 
behoudende nomenklatoeristen in de re
gio, die in de Brezjnev-tijd ongestoord van 
hun mach! hebben genoten, door het op
treden van Gorbatsjov, zijn roep naar 
meer kritiek, openbaarheid en efficiency, 
danig zijn ge"irriteerd. Zolang de secreta
ris-generaal de wind mee heeft hoeft hij 
ztch over de frustraties van middelbare en 
lagere partijbureaucraten geen al te grote 
zorgen te maken, tn een crisissituatie zou 
hem echter hun ontstemming duur komen 
te staan. 

Versoepeling 
Wei Iicht ook om de onwill1ge apparaattsjiki 
onder druk te zetten heeft Gorbatsjov in de 
cultuur- en mediapolitiek voor een voel
bare versoepeling gezorgd en door libe
rale gebaren de schrijvers en publicisten 
voor zijn koers gewonnen. Daar komt bij 
dat hij, zeker met zijn voorgangers verge
leken, een grote communicator mag he
ten, die de waarde van de hem gunstige 
publiciteit in zijn politiek van alledag weet 
in te calculeren. Zijn herhaaldelijk optre
den onder het volk of in gezelschap van 
vreemde staatslieden, door de televisie
camera's zorgvuldig geregistreerd, is een 
modernere en menselijkere vorm van per
soonsverheerlijking dan de metershoge 
ikoonachtige afbeeldingen en kruiperige 
krantenberichten van weleer. Met de ver
zachting van de censuur en vrijere 
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nieuwsgaring in de media zal met name 
het denkende (en lezende) deel van de 
natie ingenomen zijn Oat auteurs als Goe
miljov, in 1921 als contra-revolutionair 
doodgeschoten, gedrukt mogen worden 
en dat Pasternak's Dr. Zjivago eindelijk in 
de Sovjet-Unie verschijnen zal is ginds 
een gebeuren van grotere betekenis dan 
wij in het door de persvrijheid verwende 
Westen kunnen bevroeden. Hoe ver zal 
evenwel deze liberalisering gaan, mogen 
gaan? In het verleden werden de korte fa
sen van dooi geregeld opgevolgd door 
langdurig en hard vriesweer, om met me
teorologische termen te spreken, en tel
kens bleek dat de grenzen van de toe
gestane meningsvrijheid daar liggen waar 
althans naar de mening van de machtheb
bers de principiele kritiek van het systeem 
en van zijn ideologische grondslagen be
gin!. Wie beseft hoe onwaarachtig en ach
terhaald het wereldbeeld is waarop het 
Sovjet-regime zich baseert, zal zich hier
over niet kunnen verwonderen. 

Mensenrechten 
Aldus komen wij tot de problematiek van 
de mensenrechten, die de Sovjet-Unie 
ook in het jongste verleden telkens weer 
negatieve publiciteit heeft bezorgd. De 
balans van de eerste twee jaren van Gor
batsjov's bewind stem! misschien hoop
val, doch vertoont ook bedenkelijke pas
siva. Dat enkele bekende dissidenten be
ginnende met Sjtsjaransky, het land heb
ben mogen verlaten, dat Sacharov na een 
telefonisch gesprek met de secretaris
generaal naar Moskou terugkeerde en 
vervolgens enkele tientallen politieke ge
vangenen vrij kwamen zijn ontegenzeg
gelijk pluspunten voor het nieuwe leider
schap. De pijnlijke affaire-Danilov, die de 
werkwijze van de KGB in al haar verachte
lijkheid blootstelde en de tragische dood 
van de dissident Martsjenko, die hier te
genover staan, dient men te completeren 
met het leed van duizenden, die nog 
steeds tevergeefs op hun uitreisvergun
ning wachten (de zogenaamde refoezniki) 
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en voorts van de meestal onbekende ge
vangenen wegens politieke delicten dan 
wei godsdienstige levensovertuiging. 
Door een conferentie over de mensen
rechten in Moskou te Iaten bijeenroepen 
wil Gorbatsjov voor de wereld de indruk 
wekken dat het in dit opzicht in de Sovjet
Unie alles in orde is. Misschien gelooft hij 
zelf, dater niemand gevangen zit die niet 
rechtsgeldig tot de vrijheidsstraf is veroor
deeld. Aangenomen dat het zo is, de tij
den van Stalin's politie-terreur zijn wei de
gelijk voorbij, dan moet men deze opvat
ting loch drastisch relativeren. Om te be
ginnen is de rechtspraak niet onafhanke
lijk en wordt het doen en Iaten van de KGB 
en andere overheidsorganen niet extern, 
met name door pers en parlement, gecon
troleerd. Voorts moet men zich realiseren, 
dat de Sovjetwetgeving een aantal vaag 
omschreven delicten kent zoals de anti
sovjetpropaganda, straatschenderij, maat
schappelijk parasitisme of godsdienston
derwijs aan kinderen, die het mogelijk ma
ken mensen voor handelingen te vervol
gen, die bij ons tot vanzelfsprekende rech
ten van de burger behoren. En men be
denke dat de verzachtingen, die in het 
Westen de voorpagina's halen, bij het 
voortbestaan van dit rechtsstelsel, op elk 
gewenst moment weer ongedaan kunnen 
worden. In Ianden als Polen en Tsje
choslowakije zijn meermalen ontslagen 
gevangenen weer opgepakt en achter 
slot en grendel gezet. Een dissident die 
dissident blijft krijgt in onverminderde 
mate met de repressie te maken, een dis
sident die er mee ophoudt dan wei naar 
het buitenland vertrekt daar kan ook de 
KGB vrede mee hebben. 

Tenslotte zou ik een aspect naar voren 
willen brengen, dat men in het Westen, 
waar de aandacht vrij eenzijdig op de poli
tieke dissidentie gevestigd is, veelal over 
het hoofd ziet, namelijk de massieve so
ciale controle waaraan de eenling in de 
Sovjet-Unie is onderworpen. Behalve dat 
de KGB met behulp van talrijke informan
ten en verklikkers onbeschroomd inlichtin-
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gen over het prive-leven van de burgers 
verzamelt, zijn ook de partijleden en de 
vrijwillige hulpagenten, de zogenaamde 
droezJinniki, verplicht om de personen in 
hun omgeving nauwlettend in de galen te 
houden. Daarenboven komt dan de tradl
tionele bemoeizucht van de buren met het 
Ieven van hun naasten die veel verder 
gaat dan men in het individualistische 
Westen, en zeker in Nederland, voor oir
baar en zelfs mogelijk zou houden. Men
sen die in welk opzicht dan ook van de 
norm afwijken worden door de samenle
ving tot de orde geroepen, onder druk ge
zet, gepest en gestigmatiseerd, ook al 
komt het niet tot een gerechtelijke vervol
ging. De campagne tegen het alcoho
lisme, door Gorbatsjov op gang gebracht, 
en de bestrijding van het beginnende 
drugs-probleem wijzen er op, dat de 
maatschappelijke pressie in de naaste 
toekomst eerder zal toenemen. 

Mensen die van de norm 
afwijken worden onder 
druk gezet. 

Tegen deze achtergrond kan men zich 
inzake de achting van mensenrechten in 
de Sovjet-Unie beter geen illusies maken. 
De positie van de KGB binnen het bestel is 
behoorlijk sterk. Met Alijev en Tsjebrikov in 
het Politbureau is zij het centrum van de 
macht, veel sterker vertegenwoordigd 
dan de strijdkrachten met het kandidaatlid 
maarschalk Sokolov. Reeds omwille van 
politieke opportuniteit kan de secretaris
generaal het zich niet permitteren om de 
exponenten van de staatsveiligheid tegen 
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zich in te nemen. Nu zijn de methoden van 
de KGB - uitzonderingen daargelaten -
per saldo fijner en behoedzamer dan 
vroeger, men doet als het ware zijn best 
om zich aan de letter van de wet te hou
den. Het huidige politiebeleid geeft er de 
voorkeur aan om zich van lastige dissiden
ten te ontdoen door ze te expatrieren bo
ven een langdurig verblijf in gevangenis
sen, kampen of psychiatrische gestichten. 
Men kan zich ook voorstellen dat omwille 
van goede publiciteit grotere aantallen ge
vangenen bij wijze van amnestie vrijgela
ten worden of dat de uitreismogelijkheden 
voor belanghebbenden van Joodse of 
Duitse origine verruimd worden. Maar ook 
dan zal er aan het systeem van controle, 
intimidatie en repressie niet veel verande
ren, behalve dat de invoering van eigen
tijdse technieken van dataverzameling het 
toezicht op het doen en Iaten van de bur
gers fijnmaziger zal maken. Volgens het 
bekende dictum van prof. K. van het Reve 
zal de Sovjet-Unie tegen het jaar 2000 wat 
de liberaliteit betreft ongeveer hetzelfde 
peil bereiken als het Franco-regime in 
Spanje in de laatste fase van zijn bestaan. 
Persoonlijk vind ik deze voorspelling nag 
aan de optimistische kant, maar geef miJ 
gaarne gewonnen mocht het er zover ko
men. 

Opzienbarende stappen 
Wei Iicht de meest opzienbarende stappen 
heeft de partijleider Gorbatsjov, geflan
keerd door de nieuwe bewindsman van 
buitenlandse zaken E.A. Sjevardnadze op 
het gebied van internationale betrekkin
gen gedaan. Voordien was het buiten
landse beleid van de Sovjet-Unie door de 
onbuigzame en bewust polariserende 
koers van de oude Gromyko in een im
passe geraakt. Dit stelde de Reagan
administratie te Washington, die zich 
evenmin door vindingrijkheid en sou
plesse onderscheidt, in de gelegenheid 
om het Atlantisch bondgenootschap zon
der veel inspanning bijeen te houden en 
de op het herstel van de Amerikaanse 
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prest1ge gerichte politiek onbeschroomd 
voort te zetten. Voor Gorbatsjov, die met 
het oog op de interne toestand in zijn land 
een voortgezette bewapeningswedloop 
met het economisch en technisch sterkere 
Westen liefst zou willen vermijden, was het 
van meet af aan evident, dat de zaken an
ders aangepakt moesten worden. Her
haaldelijk werden van Sovjetzijde aan het 
Westen ontspannings- en ontwapenings
voorstellen gedaan, die bij aile propagan
distische verpakking ontegenzeggelijk 
meer inhielden dan wat men in Moskou 
gewend waste horen. Men kan stellen dat 
Gorbatsjov c.s. ernstig er naar streven om 
met het Westen tot een akkoord te komen, 
natuurlijk op voorwaarden die zij voor de 
machtsbelangen van hun land aanvaard
baar achten. Dit neemt niet weg dat men 
oak op andere eventualiteiten is bedacht. 
Macht een regeling niet houdbaar ziJn dan 
tracht men een wig te drijven tussen de 
Verenigde Staten en hun Europese bond
genoten en binnen Amerika zelf tussen de 
presidentiele raadgevers en de oppositio
nele elementen in het Congres. En natuur
lijk tracht men in te spelen op de publieke 
opinie wereldwijd en de niet-gebonden 
Ianden voor eigen standpunten te winnen. 
Tegelijkertijd is Moskou bezig de lang 
dichtgeslibde relatie tot Peking te verbete
ren en zodoende meer manoeuvreer
ruimte te verkrijgen. Zelfs inzake Afgha
nistan, waar men zich in 1979 in de nesten 
had gewerkt, valt er een nieuwe beweging 
te bespeuren. 

Het valt niet te ontkennen dat Gorbats
jov en Sjevardnadze met hun nieuwe aan
pak, zeker in tactisch opzicht, menig suc
ces hebben geboekt. De eerste ontmoe
ting met Reagan te Geneve in november 
1986 zorgde voor een feilloze presentatie 
van de secretaris-generaal als een ver
trouwenwekkende staatsman met wie 
men wei degelijk zaken kan doen. De 
mislukte v66rtop te Reykjavik (september 
1986), waar de in het nauw gebrachte pre
sident door zijn vasthouden aan het SDI
onderzoek als de schuldige partij bloat-
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gesteld werd en waarna vervolgens de 
tweeslachtige houding van de Europese 
regeringen inzake de nul-nul optie duide
lijk werd, bracht de Sovjet-Unie onderhan
deling-technisch zowel als publicitair in 
een voordelige positie. Waarbij ik sterk het 
vermoeden heb dat het Moskou vooral 
om dit laatste was te doen, daar men 
reeds daarvoor het geloof verloren had 
met de zittende republikeinse administra
tie een overeenkomst te kunnen bereiken. 
Het doet als een paradox aan, dat de Sov
jetregering zelfs van het pijnlijkste evene
ment dat haar in 1986 was overkomen, de 
ramp van Tsjernobyl, buitenlands-politiek 
voordeel heeft geplukt, doordat de veront
ruste publieke opinie in West-Europa nag 
meer door de nucleaire dreiging geobse
deerd raakte. De zogenaamde lrangate
affaire in de Verenigde Staten, die de uit
voerende macht aldaar dreigt te verzwak
ken en het ongelukkige vraaggesprek van 
de Duitse Bondskanselier zijn voorbeel
den van blunders van Westerse makelij, 
waarbij de Sovjet-Unie eveneens zijde kan 
spinnen. In de buitenlandse politiek gaat 
het echter niet om het scoren van punten, 
hoe belangrijk op zichzelf ook, maar om 
het behalen van beoogde doelstellingen 
en wat dat betreft zijn Gorbatsjov c.s. met 
Reykjavik en wat daarop volgde niets op
geschoten. Akkoorden die men nastreeft 
komen niet tot stand door spectaculaire 
summit's, maar door geduldig en discreet 
onderhandelen op de wijze van de klas
sieke diplomatie. 

Aanzet tot modernisering 
De huidige ontwikkeling in de Sovjet-Unie 
valt te typeren als de aanzet tot een staat
kundige en economische modernisering 
bij de handhaving van vigerende machts
verhoudingen, in het bijzonder de plaats 
die de communistische partij binnen de 
samenleving inneemt. lndien Gorbatsjov 
het lukt beide elementen evenmatig in 
acht te nemen en conflictsituaties te ver
mijden kan er geleidelijk vooruitgang wor
den geboekt met als bijwerking een ver-
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dere humanisering van maatschappelijke 
verhoudingen. Een al te voortvarende li
beralisering, hoe graag men die zou wen
sen, zou onvermijdelijk tot repercussies 
leiden metals gevolg een versterking van 
de autoritaire eigenschappen van het re
gime dan wei interne troebelen van onge
kende draagwijdte. Oat dit laatste, ook in
ternationaal gezien een ramp zou zijn be
hoeft geen betoog. In het belang van een 
mondiaal machtsevenwicht, dat aileen de 
vrede op aarde garandeert, IS het wense
lijk dat de andere supermacht langzaam, 
doch gestadig evolueert naar een bestel, 
waarin economisch-technische vernieu
wingen gepaard gaan met meer inachtne
ming van de menselijke waardigheid. 

Eind januari 1987 heeft het reeds een paar 
keer uitgestelde plenum van het Centrale 
Comite, het parlement als het ware van de 
CP plaats gehad. De secretaris-generaal 
heeft er in een toespraak de toestanden in 
het land bekritiseerd en op vergaande 
hervormingen aangedrongen. Waar het 
publiek in de Sovjet-Unie en de Sovjet
blok-landen het met een gekuisd uittreksel 
moesten doen, werd de toespraak in het 
Westen doorgaans positief gewaardeerd. 
Voor velen is Gorbatsjov opnieuw een 
dappere vernieuwer gebleken, die ap
plaus en liefst oak actieve ondersteuning 
verdient. Je hoort zelfs al de oak zo typi
sche vraag: wat kunnen wij doen om hem 
te helpen? Het antwoord moet luiden 
niets, gewoon afwachten, bedenk dat 
Westerse steun ginds als compromitte
rend overkomt. Hoe ongewoon Gorbats
jov's optreden ook mage zijn, het plenum 
van het Centrale Comite liet duidelijk zien 
dat zijn mogelijkheden nogal begrensd 
z1jn. Persoonlijke veranderingen aan de 
top heeft hij maar zeer ten dele kunnen 
doorzetten en de slotresolutie, die met al
gemene zinswendingen de instemming 
met de beleidsvoornemens betuigde ont
krachtte in feite de meest radicale voor
stellen. Wat van de geheime stemming en 
van de keuze van meerdere gegadigden 
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terecht komt, zal de toekomst leren. Even
als de hervormingsgezinde tsaren Alexan
der I (1801-1825) en Alexander II (1855-
1881) ziet zich oak Gorbatsjov voor een ty
pisch Russisch dilemma geplaatst. Om 
staat en maatschappij weer in beweging 
te krijgen is het wenselijk om de mensen 
die het voor het zeggen hebben meer vrij
held, verantwoordelijkheid en speelruimte 
te geven. Dit brengt echter een Ievens
groot ris1co met zich mee dat de boven
laag omwille van eigenbelang de hervor
mingen zal frustreren. En zo zal zich de lei
dmg genoodzaakt zien om de beoogde 
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veranderingen te beveiligen door meer 
controle en een strak centralistisch beleid, 
die de vrijheid en het iniatief-van-onderop 
weer tot een hersenschim zullen maken. lk 
geef toe dat dit pessimistisch klinkt, maar 
als historicus, die vergelijkbare situaties in 
het verleden ettelijke malen heeft kunnen 
waarnemen kan ik de lezer deze informa
tie niet onthouden. 
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