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IY. 1

- DE NEVENWERKING VAN MOSKOU's "VREDES STRATEGIE" OP DE
VERHOUDINGEN IN HET OOSTBLOK

1.

Sedert het multilateraal

vooroverleg op ambassadéursniveau

de Conferentie voor Europese veiligheid en samenwerking van start
gegaan en in evidente wisselwerking met Moskou' s Europese en intei
tionale ontspanningspolitiek zijn ook de betrekkingen in het Oostt
zelf - en zulks in zekere zin bij verrassing - zich meer en meer g
normaliseren. Wanneer bovendien wordt gelet op het feit dat een ni
gebonden land als Joegoslavië de toenaderingspolitiek tot Moskou n
ook heeft uitgebreid tot Tsjechoslowakije (sedert het bezoek van d
minister van BZ van Tsjechoslowakije Chnoupek aan Joegoslavië) en
de Roemeense partijleider Ceausescu begin maart Praag bezocht, dan
eigenlijk al niet meer verbazen dat Breznjew me.t zijn rede over de
tenlandse politiek van de Sïï tijdens de recente geheime voltallige
zitting van het CC de volledige goedkeuring heeft gekregen voor zi
aanstaande bezoeken aan de Duitse Bondsrepubliek en de YS.
2.

De lijn van Breznjews buitenlandse politiek van tegemoetk

en van versterking van de discipline op binnenlands politiek terre
is thans in het hoogste beleidsorgaan definitief geformaliseerd. D
vertegenwoordiging van de controle- en répressieorganen in de hoge
partij organen, welke reeds op het XXIYe Partijcongres werd ver ster
heeft ertoe geleid dat voorzitter Andropow van de KGB, voorheen ka
daat-lid van het Politburo, thans een plaats van volwaardig lid in
nieuwe Politburo heeft gekregen. Chroesjtsjows beschermeling Woron
en de voormalige partijleider van de Oekraïne Pjotr Sjelest, die v
moedelijk principieel afwijzend stond tegenover Breznjews buitënla
politieke koers, hebben hun ontslag uit het Politburo gekregen. De
benoeming van minister Gromyko van BZ en van de minister van def en
opperbevelhebber van de strijdkrachten, maarschalk Andrei Gretsjko
volwaardige leden van het Politburo duiden, zeker in politiek opzi<
minder op een koerswijziging dan op een formalisatie van een besta
toestand; visualisering van de zege van het militair-industrieel-pr
bureaucratisch complex. Wezenlijk lijkt het feit dat de mutaties
Breznjew, voor zover hij dat al niet was, tot

de dominerende figuu:

de nieuwe hiërarchie hebben gemaakt. Waar de ontspanningspolitiek :

de omvang en de status van het militaire appar?
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had ingeperkt en het land zelfs kwetsbaarder scheen te hebben gemaakt
heeft de ontspanningspolitiek in Breznjews stijl juist op dit punt
essentiële correcties (o. a. afwijzing van Chroesjtsjows zienswijze
t. a. v. militaire doctrine) aangebracht. De benoeming van Gretsjko tot
lid van het Politburo lijkt de bekroning van dit jarenlange proces te
zijn. Zij biedt het militaire apparaat een flinke "compensatie" voor
de officiële ontspanningspolitiek, moet de onverminderde aandacht voor
dat militaire apparaat demonstreren maar ook zijn horigheid aan de
partijlijn. Bovendien was in de afgelopen jaren zoals bekend een "stilzwijgende afspraak" van kracht, dat waar Breznjew het kader de nodige
ruimte voor de opbouw van een professioneel leger liet de minister van
defensie op zijn beurt de verheffing van het partijpolitieke werk in
het leger geen strobreed in de weg zou leggen. Over de volgzaamheid
van Gretsjko op dit punt heeft nooit twijfel bestaan.
3.
Moskou' s internationale ontspanningspolitiek lijkt, zoals
gezegd, voor alsnog geen negatieve nevenwerking te hebben op de betrekkingen in het Oostblok: de interne blokconsolidatie werd o. a. met akkoorden over ideologische samenwerking zelfs verder -uitgebouwd. Een eerste aanzet hiertoe werd in oktober 1972 gegeven, toen een Agitpropafvaardiging van de Oostduitse SED onder leiding van CC-secretaris en
Politburolid Verner Lamberz Tsjechoslowakije bezocht. Het bezoek resulteerde in de ondertekening van een akkoord over wederzijdse samenwerking
tussen de Centrale Comité 's van beide partijen op de terreinen van agitatie en propaganda, waarin ook in de samenwerking van de massamedia,
in de toekomst zelfs de "integratie" van TT-programma' s van Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije, wordt voorzien. Ook in de eerste maanden van
1973 bleven de betrekkingen tussen de SU en de Oosteuropese satellieten
vooral gekenmerkt door Moskou' s streven naar het totstandbrengen van
een grotere eenheid van actie tussen deze landen op de besprekingen te
Helsinki en Wenen en in het algemeen nauwere samenwerking in het "socialistische kamp" zelf.

De mate van succes werd hier waarschijnlijk

be-

paald door Moskou' s vrij soepele houding bij het Europese vooroverleg,
de taktische manoeuvres op MBPR-gebied (hoewel Hongarije hier de status
van waarnemer werd opgedrongen) en door de blijkbaar gegroeide ontvankelijkheid van Hoemonië en Joegoslavië ten aanzien van verdere openingen
aijdens de SU voor verbeterde betrekkingen op politiek en economisch
terrein,,
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In het Roemeense geval was zelfs sprake van een zij het gi

ringe, maar psychologisch toch niet onbelangrijke verbetering van <
militaire samenwerking. Voor 't eerst sedert mei 19&9 werd op 22 f<
bruari j.l. officieel bekendgemaakt dat Roemenië aan een WP-oefeni]
had deelgenomen en dat de Roemeense regering (voor 't eerst sinds i
tober 1962) had toegestaan deze oefening op Roemeens grondgebied ti
houden. Het betrof hier de tussen 12 en 21 februari 1973 gehouden s'
oefening samen met de Sïï en Bulgarije, welke door de opperbevelheb]
van het gezamenlijke commando van de WP-strijdkrachten maarschalk
Jakubowski werd geleid. Jakubowski, de stafchef van de WP-strijdkr?
ten leger generaal Sjtemenko en de Sow j et-ambassadeur in Roemenië
V. Dzozdenko werden door partijleider en president Ceausescu perso<
lijk ontvangen. Voorts was van 20 tot 24 april j.l. de Sowjet-minii
van defensie Gretsjko op uitnodiging van de Roemeense minister van
defensie Ion lonita in Roemenië op bezoek. In de gesprekken van Gr<
met de Roemeense partijleider, die "in een atmosfeer van wederzijds
begrip en vriendschap" heten te zijn gevoerd werd een bevredigende
wikkeling over de samenwerking tussen de strijdkrachten van de SU <
Roemenië vastgesteld. Het communiqué over Gretsjko's verblijf in R(
menië meldt dat "meningen zijn uitgewisseld over vragen van.verder*
versterking en uitbreiding van de samenwerking op wederzijdse basis
zoals in het kader van het WP, en eveneens andere vraagstukken die
wederzijdse interesse hebben". Behalve deze symptomen van grotere i
litaire samenwerking viel op dat Roemenië in de politieke arena, a,'.
op de voorbesprekingen te Helsinki, minder geprononceerd optrad, zi
in tegenstelling tot de niet mis te verstane openhartigheid die de
Roemeense delegatie tijdens de beginfase van het EVC-vooroverleg h;
betracht. Deze gedragslijn viel ook. in Wenen te bespeuren, waar Ro<
menië zijn aanvankelijke positie liet varen dat alle aan MBFR^besp]
kingen deelnemende landen dezelfde status zouden moeten krijgen. R<
menië's toegenomen samenwérkingsbereidheid in Oostblokverband trad
licht het sterkst aan het licht in het niet-officiële vriendschapsl
zoek aan Praag begin maart j.l. Het bezoek van de Roemeense leider
Praag, vier en half jaar na het laatste bezoek dat juist vóór de Ri
sische inval plaatshad, kan moeilijk anders dan als een bijdrage a?
de verbetering van de bilaterale betrekkingen, die door de Sowjet-:
in Tsjechoslowakije steeds gespannen waren gebleven, worden aangem<
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In een gemeenschappelijke verklaring over de besprekingen werd gesteld
dat de ontmoeting tussen Husak en Ceausescu een belangrijke bijdrage
tot verdere intensivering van de samenwerking tussen de partijen van
beide landen vormt en dat deze samenwerking, volgens de geijkte

for-

mule voor de betrekkingen van de WP-landen, op de beginselen van het
marxisme-leninisme en proletarisch internationalisme gegrondvest

is.

Bijzondere nadruk valt in de verklaring op de uitbreiding van de
Tsjechoslowaaks-Roemeense economische en wetenschappelijke samenwerking in harmonie met het "Veelomvattende integratieprogram" van de
XXYe zitting van de Comecon-Haad (juli 1971). Tevens werd gezegd dat
de Roemeense partijleider een Ts jechoSlowaakse partij- en regeringsdelegatie o.l.v. Gustav Husak voor een officieel bezoek aan Roemenië
heeft uitgenodigd.
5«
Een ander teken van het Praagse streven zich op internationaal
niveau te rehabiliteren was het officiële bezoek dat de minister van BZ,
Bohuslav Chnoupek, aan Joegoslavië bracht ( 5 - 8 maart j.l.). Hij is de
hoogste Tsjechoslowaakse functionaris die sedert de augustusinvasie van
1968 Joegoslavië bezocht. Ook zijn reis stond in het teken van normalisatie en verbetering van de bilaterale betrekkingen, die na de bezetting beduidend waren verkoeld. Men herinnert zich dat Tito tijdens zijn
bezoek aan Praég tussen 9 en 11 augustus 1968 de hervormingsbeweging
van Alexander Dubcek steunde. Later veroordeelde hij de Breznjew-doctrine en liet altijd weinig waardering blijken voor het consolidatieproces in;TsjechoSlowakije. De algemene Russische ontspanningspolitiek
en Joegoslavië's toenadering tot Moskou lijken ook de geschikte atmosfeer te hebben geschapen voor een verbetering van de betrekkingen tussen
Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Het slotcommunigué' n.a.v. het beaoek
stelt dat thans "reële mogelijkheden" zijn geschapen voor een verdere
ontwikkeling van de samenwerking op economisch, cultureel, educatief
en wetenschappelijk terrein; voor versterking van de contacten tussen
de volkeren en nationaliteiten van beide landenj en voorts voor

uit-

wisseling ivan zienswijzen tussen staats-, politieke, maatschappelijke en
."andere" organisaties en instellingen. Hoewel de bekende verschillen
tussen de twee landen betreffende de voorwaarden en methoden van de
"socialistische opbouw" in de verklaring niet worden verdoezeld, blijkt
rt*/^T-i
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dat beide partijen geen moeite hebben/om m.b.t, internationale vraagstukken zich met elkaar in communistische termen te verstaan,
6 a In
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6.

In het kader van Joegoslavië's geleidelijke toenadering •

Moskou sedert december 1971, waarin ook deze "normalisatie van de
trekkingen met de Praagse autoriteiten duidelijk thuishoort, past
alle waarschijnlijkheid ook het bezoek van "Joegoslavië1 s tweede i
Stane Dolanc, secretaris van het Executieve Bureau van de Joegosl?
sche Communistenbond, aan Bulgarije. Van 20 tot 24 februari j.l. ]
Dolanc drie gespreksronden met de Bulgaarse partijleider Todor Zj:
over "uitstaande vraagstukken die de bilaterale betrekkingen belas
met name de kwestie Ma^cedonië. Joegoslavië dringt hier aan op dej
. tieve Bulgaarse erkenning van het historische bestaan van een afzc
lijke Macedonische nationaliteit. Beide partijen verklaarden zich
afloop van de besprekingen tevreden over de bereikte "intensiverir
der betrekkingen". Een topontmoeting tussen Tito en Zjivkov lijkt
ter voorshands niet aanstaande. Een teken van verhoogde blokverboi
heid vormde nog de verklaring van de Hongaarse premier Fock dat
Hongarije geen diplomatieke betrekkingen met de Duitse Bondsrepub]
zal aanknopen voordat Bonn de ongeldigheid van het akkoord van Mür
(1938) heeft erkend en de betrekkingen met Tsjechoslowakije heeft
regeld. Al was dit Hongaarse standpunt bij eerdere gelegenheden k«
baar gemaakt, het werd thans in Pocks verslag voor de Hongaarse ïïs
nale Vergadering op 21 maart 1973 voor de eerste maal tot officie]
politiek van de hoogste regeringskringen verheven. Het is niet onmc
dat het thans aangekondigde bezoek van Breznjew aan de Duitse Bonc
republiek indirect een impuls zal toevoegen aan Brandt's Ostpolitj
jegens Tsjechoslowakije. De onderhandelingen tussen Praag en Bonn
den op 12 april j.l. na een onderbreking van 9 maanden hervat.

7Voor wat betreft de Sowjet-Bulgaarse betrekkingen, hier |
men ongetwijfeld het meest demonstratief tewerk door de opwaarderj
Van de Bulgaarse ambassade te Moskou. NU de huidige ambassadeur te
een ministerschap in de Bulgaarse regering bekleedt, wordt deze au
sade in feite de status van eenffliaistsri©gegeven. Evenals dit gele
voor Hongarije, stelt Bulgarije een verbetering van de betrekking?
met Bonn afhankelijk van de ontwikkeling in de betrekkingen tusser
Bonn en Praag. De betrekkingen van Polen met de andere bloklanden
sen in hetzelfde patroon. Niet alleen Husak mocht, ter gelegenheid
de viering van de 25e verjaardag van de Communistische machtsgreej
Tsjechoslowakije, van Breznjew de Orde van Lenin ontvangen, ook de
Poolse part ij Iei
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Poolse partyleider Edward Gierek werd deze eer waardig bevonden. Men
weet dat president Tito bij diens bezoek aan het Kremlin deze onderscheiding ook al heeft ontvangen. De steun welke Gierek, die aan zijn
derde jaar als eerste sekretaris van de Poolse CP is begonnen, van
Moskou ontvangt is daarmee boven alle twijfel verheven. Op binnenlands
politiek terrein heeft Gierek dit jaar de vijf jeugdbenden van het
land in een federatie samengebracht teneinde deze organisaties (en
m. n. de studentenbond) politiefc-ideologisch gelijk te schakelen en
Polen op dit terrein meer aan te passen aan het patroon van de jeugdbewegingen in andere WP- landen. Al heel karakteristiek en a la Breznjew
was de verklaring van partijleider Gierek dat de partijleiding het volstrekt met de jongeren eens was dat een "hogere integratievorm" voor
de jeugdbenden nodig was. In de betrekkingen tussen Polen en OostiDuitsland heeft men zich genoodzaakt gezien terug te komen op de grensliberalisering, die weliswaar zeer bevorderlijk was voor de menselijke
contacten, maar een in economisch opzicht storende uitwerking had, omdat Poolse toeristen aanzienlijk meer Oostduitse marken hadden gekocht
dan verwacht. Dëviezenbeperkingen, nauwere controle op het vreemdelingenVerkeer en hernieuwde nadruk op groepsvervoer zullen hier uitkomst moeten bieden. Onder de meer recente betrekkingen van Polen met andere
bloklanden dient behalve het bezoek van Gierek en Jaroszewicz aan Praag,
waar op 28 januari j*l. een akkoord ovet ideologische samenwerking werd
ondertekend dat een formele basis voor nauwere en concrete banden op
dit terrein biedt, ook hét bezoek van de Hongaarse leider Kadar en Pook
aan Var schau op 14 en 15 maart j.l. genoemd te worden. Plan-coördinatie
en versnelling van de industriële samenwerking (co-produktie) , maar
vooral "versteviging van de broederlijke banden" vormen de hoofdbestanddelen van deze "vriendschappelijke werkbezoeken". Beide partijleiders,
Kadar en Gierek, onderstreepten in hun aanhankelijkheidsbetoon aan
Moskou de belangrijke

rol van de SU bij de "versterking van de macht

van de socialistische gemeenschap in zijn strijd tegen imperialisme en
ondersteuning van de krachten van vooruitgang en vrede". Zij verklaarden zich vastbesloten zich actief in te zetten voor de eenheid van de
communistische en arbeiderspartijen en de samenwerking tussen alle
anti-imperialistische krachten. Alle uitingen van "links en rechts
opportunisme en anti- Sow j et tendenzen, welke voor de internationale
communistische beweging en de internationale arbeidersklasse schadelijk
zijn", werden veroordeeld» De Chinese partijleiding werd expressis verbis van schismatische, anti-Sowjet activiteit beticht „
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8.
Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat in de se
duw van Moskou's Europese en internationale ontspanningsstrategie
een belangrijk tweede proces, dat van interne blokaccommodatie, op
gang is gekomen dat op de betrekkingen in het Oostblok en zelfs op
betrekkingen van de Oostbloklanden met Joegoslavië een "normaliser
invloed laat gelden. Het gevaar van het verfoeide polycentrisme, d
bij de huidige ontwikkeling in theorie te gretiger om zich heen zo
kunnen grijpen, lijkt eerder af- dan toegenomen. Moskou blijft als
trendzetter dezelfde pressie als voorheen uitoefenen, maar doet hè
thans wellicht met meer verfijnde middelen en indirecte methoden,
men op deze ac commodati et endenz en en dit streven naar hechtere blo!
consolidatie, dan is de indruk gewettigd dat zij ten dele juist vo
vloeien uit een atmosfeer waarin de individuele bloklanden meer ari
slag hebben gekregen om diplomatieke activiteiten te ontplooien in
bilaterale contacten en handelsbetrekkingen met Westelijke mogendhi
Betrekkingen van deze landen met de VS (Roemenië, Hongarije., Tsjec]
wakije) zijn in dit opzicht de laatste tijd bepaald levendig onder]
e.e.a. in het teken van toenadering ter fundering van grondslagen <
"nieuwe verhoudingen" in het leven te roepen en in het teken van p3
sident Hlxons "Era of Jfegotiationl'.
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