
Penscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

'I edere generatie he eft 
haar eigen weg naar 
Lenin' 

In het brave Sovjet weekblad 'New Times' 
is de uitspraak te vinden: 'ledere genera
tie heeft haar eigen weg naar huis' 1. De 
hoofdredactie voegt daaraan toe: 'Na 
ruim 6 decennia sinds de treurige dag in 
Januari 1924 (de sterfdag van Lenin; 
AMO) is de behoefte om Lenin te vragen 
hoe we verder moeten om ons handelen 
en onze plannen in overeenstemming te 
brengen met zijn normen en erfenis, ai
leen maar sterker geworden'. 

Oat teruggrijpen op Lenin, valt ons op 
als we de huidige veranderingen en de 
begeleidende uitspraken zien en lezen. 
Enerz1jds komt dit over als een legitime
ring van een nieuwe politiek; hard nodig 
om de kritiek van de oude garde te weer
leggen. Anderzijds is het wellicht ook echt 
gemeend. Voor een Westerling die in 
deze dagen de Sovjet-Unie bezoekt is dat 
moeilijk te begrijpen. Zeker als gesteld 
wordt: 'Lenin's voorbeeld is de belicha
ming van de zin van het Ieven zelf, van de 
opperste principes die de menselijke soort 
van z1jn begin tot de huidige dag heeft 
voortgebracht.' en 'Zijn priveleven was 
zodanig dat Lenin in een tijd waarin gods-
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dienstige gevoelens de overhand had
den, als een heilige beschouwd zou zijn'. 
En tegelijkertijd zijn er in een zelfde artikel 
nuchtere constateringen te vinden: 'Onze 
ontwikkeling gaat van geloof naar kennis 
... dat geldt voor alles, ook voor onze be
nadering van Lenin - hier is het een be
weging van blinde verering naar het be
zien van de man en van wat hij bereikte'. 

De schrijver kan zich aan dit type artike
len geen buil vallen. Als Gorbatsjov het 
wint met de grote schoonmaak die hij 
heeft aangekondigd, dan kan de auteur al 
op z' n nuchtere benadering wijzen. Zou 
Gorbatsjov het afleggen tegen de conser
vatieve partijbazen en baasjes, dan kan 
de auteur geen gebrek aan dogmatische 
verering ten opzichte van de vaderen ver
weten worden. Dit is de situatie die men 
momenteel in de Sovjet-Unie aantreft. 

Bij velen is hoop op vernieuwingen, op 
wat meer ruimte om te ademen en een wat 
hogere levensstandaard. Bij veel ande
ren, die zich prima aan de bestaande orde 
hebben aangepast en daarvan weten te 

1 nr 4, februan 1987 
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protiteren, is er terughoudendheid, pas
sieve en actieve tegenwerking tegen de 
nieuwe leiders. De grote massa wacht at; 
zij wil eerst zien, en dan geloven. 

Wat democratisering wei en niet bete
kent 
In Sovjet-kringen wordt sinds enige tljd Ult
drukkelijk over 'socialistisch zeltbestuur 
van de bevolk~ng' geschreven2 . De ter
men d1e bijvoorbeeld prot. Wolkov daarbij 
hanteert klinken leerlingen van Kuyper, 
Lohman en Schaepman vertrouwd in de 
oren. Zulk zeltbestuur ligt in de lijn van een 
ontwikkeling die wetenschappelijk 1s vast
gesteld, aldus wordt parmantig gesteld. 
Wij knikken daar begrijpend bij. Weten
schap kan helpen bij het doorgronden van 
de schepping en haar ontplooiingsmoge
lijkheden. Maatschappelijk zeltbestuur uit
geoetend op aile niveaus en in aile sferen. 
Oat klinkt als subsidiariteit en soevereini
teit in eigen kring (sphere sovereignty 
noemt men dat in het Engels). Direct zelt
bestuur dat zoals Lenin het uitdrukte, 
'geen ander bewind erkent behalve het 
bewind van de eigen aaneengesloten
heid'. Men kan z'n ogen bijna niet gelo
ven. 

En dat moet men ook zeker niet doen 
want Sovjet-auteurs bedoelen dat anders. 
Voor hen hebben die begrippen een an
dere inhoud dan voor ons. 

Democratisering is een slagwoord dat 
een rijkdom aan positieve betekenissen bij 
ons oproept3. 
Bijvoorbeeld: 
1 het beset van normen, spelregels, die 

boven de mens uitgaan, waar ieder 
zich aan moet houden ongeacht positie 
ot status. 

2 respect voor de zeltstandigheid van 
maatschappelijke organisaties; ieder 
met hun eigen mandaat. Oat wil zeg
gen organisatorisch pluralisme. 

3 ruimte voor verscheidenheid van op
vattingen en van partij-politieke con
currentie; politiek pluralisme, meer
partijen-democratie. 
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4 de gedachte dat ieder mens meetelt, 
een gelijke stem heett. Daarom is een 
optimaal-democratische beslissing 
een meerderheidsbeslissing. 

5 ontzien van minderheden zodat die 
zich zo goed mogelijk 1n het beleid kun
nen v1nden en respect voor eigen 
diepste overtu1gingen ervaren. 

Toetsing van deze ideeen aan de recente 
Sovjet-literatuur Ievert een wisselend 
beeld op. 

Ad 1: GorbatsJOV w1l het onwettig ge
drag van elites uitroeien. De hooggezeten 
protiteurs, de ratten zoals ziJ in een Sovjet 
protestsong heten, worden aangepakt. 
De hele benadering is doortrokken van 
morele appels tot hoog en laag. Bestrij
dlng van zwartwerken, van alcoholisme 
(het is goed te merken dat Moskou in ze
kere mate is drooggelegd) en van laks
heid. Deze aanpak schept hoop bij de jon
geren die zich nog niet bij het traditioneel 
grote verschil tussen woord en daad, 
besluit en praktische uitvoering, hebben 
neergelegd. Het wekt scepsis bij de oude
ren die weten dat sinds de Tsaren 'de 
meeste hervormingen in Rusland aileen 
op papier plaatsvinden'4 Maar toch: er 
wordt gepleit voor een staat die de 
grondslagen van het recht respecteert. 

Ad 2: Van maatschappelijk, organisato
risch pluralisme, in de zin van respect voor 
het onvervreemdbaar eigen mandaat van 
samenlevingsorganisaties zal geen spra
ke zijn. Wie rept van zeltstandige culturele 
at onderwijsinstellingen stuit op verba
zing. 'Men moet niet Lenin citeren maar 
z'n verstand gebruiken', aldus de lzwestia 
en televisie-commentator Bovin5 over de 

2 Prof Wolkov. lnformat1e Bullet1n. weekblad van de am
bassade van de USSR, nr. 12-4-1986 

3. A.M. Oostlander. Dorpsdespoten. Wever 1985. 
4 Dr. M J Broekmeyer, 'Gorbatsjovs hervormlngsplan

nen. act1e en reactie', lnternatlonale Spectator (Januan 
1987) 1-9. 

5 D1t art1kel is gebaseerd op een reeks gesprekken d1e de 
schn1ver van d1t artikel gedurende de laatste week van ja
nuan 1987 persoonlijk of als lid van een Nederlandse de
legatle 1n Moskou voerde. Het gesprek met Bov1n vond 
plaats op 28 Januan 1987. 
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Pen scoop 

eerder geciteerde professor Wolkov. Wat 
moet Je nu met verschillen in leerboeken, 
dat is toch absurd? Politieke contr61e op 
ziJn werk kwelt hem niet. 'lk schrijf en mijn 
chef bepaalt wat naar buiten kan', de chef 
gl1mlacht bevestigend. Zelfstandige vak
bonden zoals in Polen? Zeker niet, dat is 
een door en door zieke maatschappij. 

Uit Gorbatsjov's rede6 blijkt dat ge
dacht wordt aan meer zelfstandigheid 
voor oud-strijders en oud-arbeiders orga
nisaties, alsmede voor vrouwenverenigin
gen en voor een Sovjet cultureel fonds. 
Verder gaat het buiten partijorganen en 
economie niet. Trouwens, zelfs in Honga
riJe wordt een te zelfstandige schrijvers
bond al snel de mond gesnoerd. Het zelf
beheer blijkt veel meer uitgewerkt te zijn in 
de steer van de ondernemingen: meer be
le1dsru1mte voor de managers ten op
zichte van prijzen en lonen, meer vrijheid 
in aan- en verkoopbeleid; rechtstreekse 
handelsbetrekkingen tussen bedrijven, 
ook met die in de COMECON-landen en 
met andere buitenlanden. Zelfs de moge
IIJkheid om grote risico's te aanvaarden 
staat open, inclusief de kans op faillisse
ment en werkloosheid. Vooral dat laatste 
is opmerkelijk omdat dit een vast Sovjet
taboe scheen. De centrale economische 
stur1ng verwijdert zich van de traditionele 
oorlogseconomie. Gosplan, het centraal 
economisch commando centrum, zal min
der gedetailleerd te werk gaan. Bovin ant
kent dat dit een dramatische verandering 
is. 'Gosplan is al meer van karakter veran
derd'. In Gorbatsjov's toespraak tot het 
Centraal Comite krijgt d1t desondanks 
toch veel nadruk. Het gaat om het vergro
ten van de creativiteit, nodig voor techno
logische ontwikkeling van de USSR. 

Het niet-principiele karakter van het 
voorgestelde socialistisch zelfbestuur 
blijkt uit de stelling dat dit zelfbestuur in 
een dialectische verhouding tot het demo
cratisch centralisme dient te staan. In Gor
batsjov's volkse termen: 'een organische 
combinatie van een bevelvoerende per
soon met een collectieve krachtsinspan-
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ning'. Oat democratisch centralisme wil 
Gorbatsjov vasthouden op aile bestuur
lijke niveaus. Zijn rede klinkt op menige 
plaats ook als een bevel, een harde waar
schuwing, een commando om anders te 
gaan denken en handelen. lnderdaad, de 
centrale denkknop is omgezet richting 
'democratie'? Het is duidelijk dat dat 
wringt. 

Ad 3: Kan de beoogde democratisering 
in de richting gaan van de Praagse lente? 
lmmers, de uitgeweken Tsjechische politi
cus Mlynar heeft destijds al een positief 
portret van Gorbatsjov geschilderd. Zo'n 
opmerking hoort men liever niet. Een 
meer-partijen-staat heeft men helemaal 
niet op het oog. Dan zou men zowaar op 
het verloederde Westen gaan lijken, waar 
partijen televisie-tijd kopen voor hun cam
pagnes. Het Westen is een negatief voor
beeld, aldus Bovin. Het gaat in de USSR 
om 'meer socialisme'. 'Oat kan naar bui
ten toe lijken op wat Dubcek wilde - het 
socialisme met het menselijk gezicht'. Bin
nen de partij worden echter discussies 
aangemoedigd over aile relevante vraag
stukken. Maar het moeten wei construc
tieve discussies zijn, aldus wordt door 
Gorbatsjov eraan toegevoegd. Wat resul
teert is een oprekken van de mogelijkhe
den die er formeel al waren. Doen wat for
meel en wettelijk altijd al mocht - dat is, 
gezien het verschil tussen papier en wer
kelijkheid, een revolutionair aandoende 
stap. 

Ad 4: Verkiezingen met keuzevrijheid in 
plaats van zonder. Ook dat is een nieuw 
punt. Hierin zit de nieuwe waardering van 
de menselijke factor. Gorbatsjov weet dat 
in een moderne technologisch hoog ont
wikkelde maatschappij de inbreng van 
creatieve enkelingen en groepen heel be
langrijk is. Zonder hun inzet is de totstand
koming van Gorbatsjov's informatiemaat
schappij niet mogelijk. Controle van bo-

6 ·on reorgamzation and party's personnel policy Report 
by M1kha1l Gorbachov At the plenary meeting of the 
CPSN Central Committee, Januari. no. 27. 1987. 

7 Chnsten Democratische Verkenningen, oktober 1986. 

121 



venaf heeft de daling van de arbeidspro
duktiviteit niet kunnen tegenhouden. De 
kwaliteitsverhoging van produkten be
hoeft de inbreng van de gebruikers. 
Daarom worden klachtenrubrieken in 
kranten aangemoedigd. De lzwestiya ont
vangt dagelijks 2000 brieven. 'Die con
tr61e-pet past ook u' lijkt Gorbatsjov tot de 
bevolking te zeggen. 

Contr61e ook op de kwaliteit van de per
sonele bezetting in partij en onderneming 
kan de wisseling van de wacht versnellen. 
Oat is hard nodig want Gorbatsjov kan op 
taaie en actieve tegenwerking rekenen 
vanuit het midden en lagere kader. Velen 
kijken nude kat uit de boom. Het is niet ze
ker of Gorbatsjov het haalt en wie weet 
leidt dat tot een terugval in stalinisme. Die 
vrees wordt openlijk uitgesproken. 

Opwekken tot een ander gedrag zou 
echter met echte veranderingen in het 
systeem gepaard moeten gaan. Volgens 
de Sovjetoloog Seweryn Bialer zouden 
Amerikaanse managers, geplaatst in de
zelfde situatie, zich net zo gedragen als 
hun Sovjet-collega'sB De omstandighe
den van het Sovjet-systeem belemmeren 
een meer doelmatig economisch optre
den. Wat in het Westen rationaal gedrag 
is, hoeft het in de USSR juist niet te zijn, dat 
is daar ook zelfs onmogelijk. 

Gorbatsjov wil echter slechts die veran
deringen die door het systeem zelf kunnen 
worden opgebracht. Aftasten van gren
zen, 'testing the limits' van het socialisti
sche model. Zou dat wei genoeg opleve
ren? Wei iets natuurlijk; meer verantwoor
delijkheid van de bedrijfsgenoten, meer 
vertrouwen in de (binnen grenzen) zelfge
kozen directie. Meer beloning naar presta
tie. Steeds als je denkt: 'Kan dat wei?' 
volgt de geruststelling dat Lenin dat ook 
altijd al had gewild. 'Voorrang voor wie het 
werk doet boven hen die paddestoelen 
gaan zoeken'. 

Ad 5: Minderheden komen in dit beeld 
nauwelijks voor. Het vrijlaten van dissiden
ten is maatschappelijk en politiek niet erg 
belangrijk binnen de USSR.9 Voor de 

122 

Per~ scoop 

Gorbatsjov wil aileen die 
veranderingen, die door 
het systeem zelf kunnen 
worden opgebracht. 

meeste Sovjet-burgers zijn dat onbegrijpe
lijke mensen. Voor het Westen is het ech
ter een signaal dat de menselijke factor in
derdaad meer aandacht krijgt van de Sov
jetleiders. En ze zetten die vrijlating door, 
tegen de bureaucratische chicanes van 
de lagere regionen in. De kerk maakt 
evenmin indruk. Er is slechts 12% gelovig, 
aldus de Novosty-chef. Een snelle reken
som leert dat het aantal partijleden de 7% 
niet overschrijdt zodat de gelovigen toch 
nog meer dan een neuslengte voorliggen. 

Vol gens Novosti gaat het echter bij gelo
vigen om wat primitieve, slecht opgeleide 
mensen. Oat van die opleiding zal wei 
kloppen ... Opvallend is het vertoon van 
onbezorgdheid over die kerken. Toch 
werd de Russische bijbel van een mede
reiziger bij de grens mgenomen en vond 
de bijbel van een andere medereiziger la
ter gretig en dankbaar aftrek. Bovin excu
seert zich over de inbeslagneming. 'Het is 
een vergissing uit vroeger t1jden, dat ge
beurt nu niet meer; je kunt ze trouwens 
best in antiekwinkeltjes krijgen'. 

Deze onbezorgdheid contrasteert 
vreemd met de nadruk op atherstische 
propaganda en opvoeding speciaal op
genomen in het nieuwe partijprogramma 

8 Seweryn Bailer, The Sov)et Paradox, New York 1986 
9 Hoewel. volgens wel-1ngel1chte Sovjetknngen. de vnJia

tingen en het toestaan van demonstratles op hard verzet 
stu1ten b11 de polit1e en biJ het m1n1stene dat de pol1t1e on
der z1ch heeft 
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en in Gorbatsjov's rede voor het Centraal 
Comite. Wie zo'n 'museum voor atheisme 
en religie' bezoekt wordt getroffen door 
de wansmaak en, om het zacht te zeggen, 
de psychologische missers die hij daar 
aantreft. Hij zal met destemeer overtuiging 
ter kerke gaan. Van geestelijke vrijheid is 
in dit opzicht bepaald nog geen sprake. 
Het Westen lette niet aileen op de invoe
ring van marktelementen in het Sovjet-sy
steem. Vrijheid van godsdienst is een aan
zienlijk belangrijker s1gnaal van vooruit
gang. 

Toch roept Gorbatsjov uit 'Vrije arbeid, 
vnje gedachte, vrij land'. Het is iets dat je 
optimistisch stemt, maar bij nadere be
schouwing is het niet zoveel als het lijkt. Er 
gebeuren stellig positieve dingen, zeker 
wei, maar de westerling wordt van diverse 
zijden gewaarschuwd het positieve niet te 
overdnjven. 

lnternationale politiek 
De grate veranderingen hebben prima1r 
betrekking op de binnenlandse situatie 1n 
de USSR. Toch bestaat er een u1tstraling 
naar de internationale verhoudingen zoals 
overduidelijk in ReykJavik gebleken is. In 
een gesprek met ons zei Arbatov10: 'Het 
belangrijkste doel van internationale poli
tiek is om ieder land de kans te geven om 
z'n eigen zaken te regelen, om goede 
voorwaarden te scheppen voor eigen ont
wikkeling'. Wie ooit het in boekvorm uitge
geven Interview van Oltmans met Arba
tov11 gelezen heeft weet dat deze man 
een gewiekst politicus is tot in z'n vinger
toppen die prec1es weet wat hij zegt en tot 
wie. 

De boodschap is 'wij will en rust'. Meer 
nog dan in de US drukt de militaire inspan
ning in de SU op het levenspeil van de be
volking. In een land waar men hoopt om 
tegen het jaar 2000 de kwantitatieve wo
ningnood te hebben opgelost12 (over de 
kwalitatieve moet je nog maar niet reppenl 
De woonruimte IS overigens slechts 7m2 
per persoon), in zo'n land is er wei iets an
ders te doen dan meedoen aan een wa-
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De boodschap: 'Wij willen 
rust'. 

penrace. Toch lag in die militaire inspan
ning de kracht van de centraal geleide 
economie van de USSR. Het is echter no
dig om iets voor de bevolkmg te preste
ren, teneinde haar te motiveren tot een 
veel grotere inzet en creativiteit zonder 
welke de economische groe1 en de tech
nologische ontwikkeling geen kans krij
gen. 

Tegelijk moet het onder Breznjev dra
matlsch teruggelopen investeringsniveau 
worden opgevoerd voor de vernieuwing 
van de industrie. De trots van de Sovjet
Unie - de militaire groei - is een blok aan 
het been. Oat wordt niet aileen door de 
burgerpolitie ingezienl Rust dus op het mi
litaire front. Goede relaties op dit vlak zijn 
bovendien nodig om een vruchtbaarder 
handelsverkeer met het Westen mogelijk 
te maken. Vandaar de hardnekkige pogm
gen om tot afspraken te komen. Oat ver
eist een andere mentaliteit van onderhan
delaars. Niet de starheid, de fantasieloos
held en het gebrek aan zelfkritiek die men 
biJ sommige generaals, die tot voor kort 
met de Geneefse onderhandelingen be
last waren, aantreft. Arbatov zou later over 
een van hen zeggen: 'Die verandert niet 
tenzij het hem onderwezen word!' _13 

10 29 1anuar1 1987 
11 W1Jiem Oltman met Gorg1 A. Arbatov Het Sovjet stand· 

punt In de Kn1pscheer. Haarlem 1981 
12 A. Dedoel Moskou Programma van ontw1kkel1ng tot 

het 1aar 2000". lnformat1e Bulletm. weekblad van de am· 
bassade van de USSR. nr 2. 1 0·1·1987. 

13 Groepsgesprek met het SovJet-Com1te voor Europese 
veilighe1d en samenwerk1ng·. 27·1·1987 
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MBFR 
Toch is het ook op dit vlak niet zo positief 
als het lijkt. Voor de MBFR-onderhandelin
gen inzake troepenvermindering in de 
centrale Europese sector heeft men in de 
SU weinig goede woorden over. Men 
noemt het slechts een stuiver troepenre
ducties tegen een ton aan verificatie. Een 
fraaie drogreden, immers waar veel !roe
pen zijn moet veel gecontroleerd worden. 

De ervaringen van Westerse onderhan
delaars geven reden voor behoedzaam
heid. Overeengekomen teksten Iaten 
soms merkwaardige exegesen toe. Con
trole op de troepenaanvoer is wat de Sov
jet-Unie betreft akkoord, maar niet op bij
voorbeeld 10.000 burgers die, aangeko
men in de DDR, aldaar het uniform aan
trekken. Men had immers niet afgespro
ken om het omkleden te controleren! 

Er IS overigens in Wenen zeker veel be
reikt dat het sluiten van overeenkomsten 
technisch mogelijk maakt. De nieuwe for
mule, die door de Sovjet-Unie voorgesteld 
wordt, namelijk geen MBFR meer maar 
onderhandelingen over troepenvermin
dering tussen de Oeral en de Atlantische 
Oceaan, roept nieuwe problemen op. Het 
verificatievraagstuk wordt er niet gemak
kelijker op. Geheimzinnigheid rond mili
talre zaken is voor de SU een onderdeel 
van de veiligheidspolitiek. 'Verilicatie zou 
zwakke punten aan het Iicht kunnen bren
gen'. Met de merkwaardigste redenerin
gen probeert men de bal terug te spelen 
Leuk, maar niet meer dan dat, is de Sovjet
wens tot on-site inspectie aan boord van 
NAVO-onderzeeboten! Over wanverhou
dingen gesproken. 

SOl 
Veel belangrijker is echter het Amerikaans 
Strategisch Defensie lnitiatief (SOl). De 
Sovjet-onderhandelaars koppelen voor
stellen tot reductie van de strategische 
kernbewapening aan het stopzetten van 
SOl. Zij beargumenteren dit als volgt: SOl 
zal een effectiever wapen zijn voor de US 
naarmate er minder strategische raketten 
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ziJn. Gaat SOl door dan vergt dat van 
Sovjet-zijde juist een toename van het aan
tal kernwapens om het SDI-systeem te 
'verzadigen' 14 Ook Bialer constateert dat 
de Verenigde Staten hier voor een keuze 
staan: of streven naar wederzijdse veri
fieerbare en evenwichtige vermindering 
van offensieve wapens, of doorgaan met 
eenzijdige plannen voor verdediging te
gen raketten SOl. 
Deze opties kunnen, aldus Bialer, niet 
worden verzoend. De waarschuwing te
gen vermelde invoer van SOl die uit West
europese hoofdsteden en ook uit de 
mond van NAVO-secretaris-generaal Car
rington klinken, zijn zeer ter zake. De kop
peling die de SU legt van SOl aan de ver
mindering van de (Europese) kernwapens 
voor de middellange afstand (INF) is min
der goed beargumenteerd. Het blijkt ai
leen maar een kwestie van pakketverkoop 
te zijn 

Enerzijds ziet de SU, aldus Arbatov, een 
overeenkomst over INF als een vooral 
voor het Westen voordelige zaak. Ander
zijds stelt hij dat zo'n verdrag weinig zin 
heeft omdat Russische strategische raket
ten evengoed op doelen in West-Europa 
gericht kunnen worden als kernraketten 
met een minder lang bereik. Oat zou bete
kenen dat vanuit West-Europa een aantal 
doelen in de Sovjet-Unie zelf bereikt zou
den kunnen worden ten dienste van oor
logvoorkoming in Europa. De zoge
naamde nuloptie heeft als gelsoleerde 
mogelijkheid volgens Arbatov weinig 
waarde. Men beziet de INF-wapens dus 
binnen het grote nucleaire kader waar ook 
de enorme aantallen strategische wapens 
bij horen. AI met al blijft INF een open 
zaak. Lubbers' voorstellen kwamen net 
iets te vroeg, zo suggereert Arbatov. In de 
huidige tijd zouden ze zeker aanvaard 
zijnl Vermelding verdient nog de Sovjet
belangstelling voor het onderzoek dat in 

14 Wasi11 Morozov "SOl zal ABM-verdrag torpederen·. ln
formatle Bulletm. weekblad van de ambassade van de 
USSR. nr 2. 10 1·1987 
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Per1scoop 

Nederland en West-Duitsland plaatsvindt 
naar de zg. non-provocatieve defensie 
Boeker/Barnaby 15. 

Oost-West/West-West 
lntussen bl1jft de behoefte aan rust aan het 
internationale front groot. Goede betrek
kingen met de US, Japan en West-Europa 
heeft men ten behoeve van de e1gen ont
wikkeling hard nodig. De beperkingen op 
handel in strategische goederen, techno
logisch geavanceerde apparatuur en der
gelljke worden pijnlijk gevoeld. De han
delsoorlog tussen de EG en de US wordt 
nauwlettend gevolgd. Die zou een door
braak in de handel tussen de EG en het 
Oostblok kunnen opleveren hoopt men. 

'Oost en West-Europa zijn complemen
talr in economisch opzicht'. Toch houdt 
men steeds vol geen wig in het Westers 
bondgenootschap te willen driJven: hoe
wei de rhetorische vraag wordt gesteld 
'Wat wordt er van JUIIie alliantie als wij jullie 
van een vijand beroven?' Diverse opties 
liggen open, zoals meestal in de politiek. 
Het Atlantische bondgenootschap heeft 
voor de SU namelijk ook positieve kanten. 
Uiteraard tot behoud van de samenhang 
in het Oostblok. Maar ook omdat West
Europa een matigende invloed op de US 
zou kunnen hebben ten bate van verbete
ring van de relaties tussen US en SU. 

De mensen 
Wie wat minder politiek naar de Sovjet
maatschappij kijkt die zou wensen dat de 
omstandigheden van de burgers daar wat 
draaglijker werden. Van bezoeken in de 
prive-sfeer komt een Westerling somber 
terug. Stel dat Gorbatsjov inderdaad iets 
zou kunnen doen? Het is goed om open te 
staan voor de positieve elementen van zijn 
beleid en om via het eigen beleid die posi
tieve kanten te versterken. Dat plaatst ons 
voor moeilijke dilemma's. Moeten we het 
socialistische systeem een gemakkelijk 
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succesje gunnen, wetende dat juist sy
steemveranderingen nodig zijn? Hoe zal 
het regime zich opstellen als het de kans 
heeft benut om economisch en technolo
gisch op niveau te komen. Hebben we 
e1genlijk wei invloed op de Sovjet-binnen
landse politiek? Of kunnen we, zoals Arba
tov en Bovin zeggen, aileen maar hinde
ren? Gevoerde gesprekken en geraad
pleegde recente literatuur overziende lijkt 
het mij de wijste weg om de Westduitse Mi
nister van Buitenlandse Zaken Genscher 
bij te vallen in ziJn pleidooi voor afspraken 
waarin de militaire gelijkwaardigheid van 
Oost en West wordt aanvaard en waar 
econom1sche samenwerking ter verbete
ring van het leefniveau en eerbiedigmg 
van de mensenrechten hand in hand 
gaan Nederland kan, blijkens het init1atief 
van m1nister Van de Broek ter bevordering 
van het respect voor de mensenrechten in 
het kader van het Helsinkiproces, een be
tekenisvolle rol daarin spelen. 

Hoe het zij, van Westerse politici, en van 
Nederlandse dus ook, zal een weldoor
dacht en inventief beleid worden gevergd 
om zowel naieve gebaren als het Iaten 
glippen van kansen te voorkomen. In elk 
geval zou een terugval in stalinisme zoals 
ginds nog velen vrezen, een ramp zijn. 

Gorbatsjov moet blijven. 

A.M.O. 

15 H A. Trof1menko 1n het lnst1tuut van USA en Canada'. 
19·1·1987 
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