
Oaer de øuteuro
And.rej Alehseeuið Amal'rih zøerd. in lg\g te Moshor¿ geboren, in
het gezinuan een historicus.van tgSg tot lg60 envan lg-oz tot lsos
studeerde hii aan de historische faculteit aan d,e [Jniaersiteit aan
þs\o_u,l!)aaraan hlj uerd uitgesloten aanzøege een scriþtie getiteld.
'De Noormannen en het Kiease Rusland.,.Voórd,at hij begon'te stu_
deren en nadat hfr aan d,e uniaersiteit tøas aerzø,ld.erã -ãht, h¡ ol,
carthograaf, øls medisch laborant, als bouuaahirbeid.er, als veriich_
tingsdesh'undige bii het filmjournaal, als aertaler uan technische lite-
ratuur, als corrector bij een hrant, als chronometreur bij autoraces,
als schildersmodel, en gar hii lessen ir. zøishund.e en in ã.e Russische
taal. In de jaren tg63-64 schreef hü "lil toneelstuhken, zøaarond.er
Oost-West, ouer de betrehhingen tussen de USSR en. China. Geen
aan deze stuhhen zøerd ger)ruht of oþgeaoercl.,,", In lg65 zøerd hü oþ_
ges-loten in d,e geztangenis oþ beschuldiging dat d,eze stuhhen ,rri hrn_
nelij_k øntisozøjet en pornogralisch haràhtár' droegen. Maar d.e straf_
zaah uerd, afgebrohen ert de geaangenis maahte þlaats voor verban_
ningnaar Siberië aoor tlÐee en een half jaar. In Siberi¿ zøerhte hfr op
een holchoz als aeelzoed.er en øls aoern,an. De geschied.enis aan"zlin
ballingschaþ beschreef hi in het boeh'Niet begáerd,e reis naar SiËe_
rië', zøelh boeh dezer dagen in Ned.erland ,errch¡rt. (A. A. Amat,rih,
'Niet begeerde reis naar Siberi.ë', aert. J .Israël ei K.aan,t Reae, Am_
sterdam 1969). Eind 1966 zøerd hij, nog aoor zijn straftijd af getloþen
zøas, oþ last aan het Hooggerechtshof van de AS¡'S.R ir¡gelatei en
na zijn terugheer in Mosh.ou zøerhte hij als journatist, hoifdzahelijh
uoor het þersagentschøþ Noaosti, aaarbii hfr zi,ch specialiseerdein
toneel en schilderhunst. In juli 1g68 þostte hij samen met z,ijn arouu
voor de Engelse ambassad,e in Moshou om te þrotesteren tegen d.e
zøaþenleveranties aan de federale regering uan Nigeria en-orn te
þroberen de aandacht uan de þubtiehe oþinie in de Soujet-[Jnie te
aestigen oþ d.e ramþzali,ge toestand. uan d.e beaolhing van Biafra.
Tegen het einde uan d,at jaar uerd hij oþ aant)ringãn aan d.e KGB
ontsl-agen uit zijn baan bfr .Noaosti en ging hfr zøerhen als þostbod.e.
Op het ogenblih houdt hij zich, in gedutdige afzøachting aan een
nieutøe arrestatie, bezig met het htøehen van augurken en tomaten.

" .Vrj" es.say, waarvan-ook een_Engelstalige en Russische uitgave in voorbe_
reiding z.ijn, met de begeleidende au_tobiografische inleiãing, werd de
Uosteuroþese seríe van de Internationale Sþectator ter beschikËine _eesteld
door de Alexander Herzen-stichting te Amsterdam, die zich ten a'"ËL ,ì.rì
zorg te dragen voor. een verantwooide publikatie van uit de Sowjet-Unie
afkomstige manuscripten. Ook het copyright berust bij deze stichiing. De
met * gemerkte noten zrjn van de vertãier.:¡)i Het stuk Oost-West verscheen.in de vertaling van K. van het Reve in
het Holland.s Maandblad,1969, no. 259-260; het za-l opgevoerd worden dooi
het toneelgezelschap 'Globe'. Een Engelse editie van äe vijf toneelstuk[en
is in voorbereiding.

Zal de Soujet-Unie tut 1984

aoortbestøøn ?

Voornamelijk drie redenen sporen de auteur tot schrijven aan'

In de eerste plaats zijn belangstelling voor de Russische geschie-

denis. Bijna tien jaar geleden schreef ik een stuk over het Kievse

Rusland; door buiten mijn verantwoordelijkheid liggende oor-

zaken moest ik mijn onderzoekingen rìaar de oorsprong van de

Russische staat afbreken, maar daarvoor hoop ik nu als histo-

ricus een honderdvoudige genoegdoening te krijgen door ge-

tuige te mogen zijnvanzijn ondergang. In de tweede plaats kon

ik van nabij de pogingen volgen om een onafhankelijke maat-

schappelijke beweging in het leven te roepen' wat op zichzelf

heel interessant is en een zekere voorlopige beoordeling ver-

dient. En in de derde plaats overkomt het mij herhaaldelijk dat

ik hoor en lees over de zogenaamde 'liberalisering' van de sow-

jetmaatschapprj. In het kort zou men deze beschouwingen als

volgt kunnen samenvatten: de toestand is nu beter dan tien jaar

geleden en dus zalhet over tien jaar nog beter zijn. Ik zal hier

proberen aar, te tonen waarom ik het hiermee niet eens ben'

Ik wil onderstrepen dat mijn artikel niet gebaseerd is op wat

voor onderzoekingen ook, maar slechts op waarnemingen en

overpeinzin gen. Zo bezien kan het vrijblijvend gepraat schij-

nen, maar dat is - in elk geval voor de westelijke sowjetologen

- op zichzelf al interessant genoeg, zoals het voor een ichtyo-
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loog interessant zou zijn als plotseling een vis begon te spre-
ken.1
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de massale rehabilitatie van politieke gevangenen, de publieke

veroordeling van Stalin, de Poolse en Hongaarse crises, en ein-

digde tenslotte met de volledige overwinning van Chruððëv' In
deze geheie periode onderging het land zijn lot passief: terwijl
'aan de top' voortdurend strijd gaande was' verhief zich'aan

de voet' gãen enkele stem die uit de toon had kunnen vallen

met wat op dat moment 'van boven' doorklonk'2 Maar klaar-

blijkelijk ondermijnde de 'revolutie aan de top' de door Stalin

geschapen monoliet en maakte enige beweging in de maat-

schappij mogelijk. Al tegen het einde van deze periode begon

zich een nieuwe, van de regering onafhankelijke kracht af te

tekenen. Men zou haar een'culturele oppositie'kunnen noemen.

Enkele schrijvers die tot op die tijd het officiële spoor hadden

gevolgd of eenvoudigweg gezwegen, begonnen op een nieuwe

manier te spreken en een gedeelte van hun werk werd gepu-

bliceerd of als manuscript verspreid. Er doken veel jonge dich-

ters op, kunstenaars, musici en chansonniers, getypte tijdschrif-

ten begonnen te circuleren, halflegale artistieke tentoonstellin-

gen wérden geopend en jongerengezelschappen organiseerden

,i.h. t D.r. beweging was niet gericht tegen het politieke be-

wind als zod,anig,maar slechts tegen zijn cultuur, welke niette-

min door het regiem zelf beschouwd werd als een wezenlijk be-

standdeel van zichzelf.. Daarom bond het regiem de strijd aan

met de ,culturele oppositie' waarbij het in ieder afzonderlijk

I

Men zou kunnen zeggen dat in de loop van ongeveer vijf jaar _
van 1952 tot 1957 - zich in ons land een soort 'revolutie aan de
top' heeft voltrokken. zij maaktespannende momenten door ars
de totstandkoming van het zogenaamde uitgebreide presidium
van het Centrale Comité van de CPSU, d. dokt..ruffaire, de
raadselachtige dood van Stalin en de opheffing van het uiige_
breide presidium, de zuivering der stãatsveiligheidsorgu.rirr,

.t Vrj" inzichten over de_naderende crisis van het sowiet_systeem beEonik uiieen te zetten in de herfsr_van r966, lorïnaätñì.üË:,;liäï;i:i::
rische ballinsschap. Aanvankelijk aan *¡" .".ffi táùìäl'"¡.iä3" !ïi"november 1967 zette ik ze uiteeir in een Ërief ¿ie"¡L uu" d,. Li;r;;t";;";';gazeta end.e lzaestija richtte met het verzoek ¿i. t. pr..tr*. ik*kän.i'"ivrlendeluke antwoo¡d dat de redacties van beide braden dat niet *il¿."coen omdar z¡ een aantal opvattingen uit de brief niet deelden. Het verdeieverloop der.gebeurtenissen in binnen- en buitenland ou..tuieder, ;i,:-.,echter van dat veel van m.ijn veronde¡stellingen gefunde..¿ iuu.." .å itbesloot ze i' een afzonderriji artikel uiteen iJr.ìtË". eu"uurrt.l¡Ë;;; ik^van-plan het de titel te geveï' 'zar de sowjet-uìie tot t9g0 voortd;;ta;;i;;omdat ik 1980 als het ãichtstbijz¡"a.-Ãeie-ro"a^ã ¡aartat ¡.r.to.r*J..-i'maart 1969 verscheen hiervan ee¡-vermelding in de"pers: d. M";Ë;;;;respondent van de washington post, de heer-shu¡, iette in het kort .o ,ri"tgeheel juist enkete van mijñ inzichten uitie" e"-[ii'tuu]d. d;ììi;i;;^;t,."
gli.\:f a3n;, w aarþll hij mij tet þssische viì-.nä' 

^"ã.*¿." 
f ¡Tii,i.iåi¿"ìäneta.td, trzbune, BI maart 1969). Een specialist in de oude Òti".se ¡alo_logie,die tegelijk een riefhebber'is vanã.-¡"ã.rtã riteratuur en die ik opmijn beurt 'een Russische vriend' moet noemen] ,uu¿ãã-.*J.frË;;;;'h8õ

te vervangen door 1984. Met te meer g.rro.g..rr ¡i".t iiFá.^ ;r;;ä.;i"gaan omdat mijn hartstocht voor ronde jaartaiten ttiermee seen seweld werdaangedaan - als men bedenkr dat het" nu 1969 ir, á"" ¡,iiLr..åïà'örå.'i.i15 jaar in de toekomst.
Mijn.werk aan het artikel werd. enigszins.opgehouden en bemoeilijkt door

::1..1:f::kl's,di. 9r,z,mei bij."li f,qø ãË4ãã" ." waarbij .; ;.1;;;noeveelneld materraal dat ik nod_ig.had in beslag werd genomän. Ik rekenhet echter tot,mijr,r a-a.ngena-me phiht ãe t"ãã.*Ë.r.t. van de KGB en deprocura"tuur die de huiszoeking uitvoerden te bedanr.e" ¿"t ,ü"lJ'rrìimanuscript van dir artiket bij ,ñ¡ hebben ..gg.hããid èl^h;;;ir;å;;ãTnePel mgge.lrJt< gemaakt het werk eraan tot een .goed einde te Lr.on..r.umdar rk de conclusies van mijn artiker in vere oplichten betwistbaai acht-z1l ik.dankbaa{ 1'Jl yoo.' positiäve kriti.k .."p.-i;;;ï;i fe;;i"ffiïäJvan mun artrl(el dat doelmatig vinden kunnen zij mij rechtstreeks schriivennaar het adres: USSR, Mosko-u G-2, ul. V".ht;S";ä;ã;;, "Ë.

z Wel begonnen el ondergrondse g-roepen op te treden n1!t gnqglijionef;
o.oEra-*ã's, zoals biivoorbeeld de Krasnopevcev-groep' dle ln l95b.werd
^seairesteerd. Door hun illegaliteit en het daaruit voortvloeiende gebrek aan

B;k;;ãù;iã;Ãi.. *u. het irotest van elke dergelijke groep slechts gemeen-

goed voor ziin weinig talrijke leden.
F" lk'h;b "Ëïr.ttii"rËt." 

op h.t oog als de publikatie door Pasternak van

n"irt'r, ì¡"ii!o, dË uitga"e'door Ginzburg vã1.\et getypfe tijdschrift Siz-

tahsis,het iñ het openbaar voorlezen van gedichten op het,Malakovsk¡-
olein. de tentoonsteilin.gen van onafhankelijke kunstenaar-s.(dat wll.zegg9n

iriet-Íeden van officiëlJbonden, vert.) zoals Zvetev en Rabin, de publrkatle

i"ã. 
"rii.i¿t. 

pers van enkele romans, verh,alen en ged.ichten die later aan

.å" ttt*S" Litiek wetdet onderworpen, het.verschijne" "u,",::l^gi"^:t
aantal auiêurs en zangers, die verspreid werden in milio.enen geluldsbanden'

zoals Okudåava, Gallö, Vysockij enz. Al deze velqci'ilselen.lagen ln een

geheel verschillend cultureel vlak, maar waren gehJkehJk gerlcnt tegen cre

o{ficiêle cultuur.
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duidelijker maatschappelijk-politiek getinte document. Na-
tuurlijk zaghet regiem in de 'samizdat' een nog groter gevaar
voor zichzelf dan in de 'culturele oppositie' en het bestrijdt deze
nog resoluter. s

Niettemin maakte de 'samizdat', net zoals de 'culturele op-
positie', de weg vrij voor een nieuwe zelfstandige kracht die
men kan beschouwen als een echte politieke oppositie tegen het
regiem, of in elk geval als de kiem van een politieke oppositie.
Dat is een maatschappelijke beweging die zichzelf de Demo-
cratische beweging noemt. Men mag haar om de volgende re-
denen zeker wel beschouwen als een nieuwe etappe van de op-
positie tegen het regiem en als politieke oppositie: in de eerste
plaats omdat zij, hoewel zij niet de vorm lieeft aangenomen van
een duidelijke organisatie, zich als een beweging beschouwt en

ook zo noemt, omdat zij leiders heeft en activisten, en op een

aanzienlijk aantal sympathisanten steunt; in de tweede plaats
omdat zij zich bewust bepaalde doeleinden stelt en een bepaal-
de taktiek kiest, hoewel zowel het een als het ander op een

tamelijk vage manier geschiedt; in de derde plaats omdat zij
legaal en openlijk op wil treden en streeft naar deze openbaar-
heid. Wat betreft dit laatste punt onderscheidt zij zich van an-
dere kleine of zelfs grote ondergrondse groeperingen.6

5 Als voorbeelden van een dergelijke strijd kunnen dienen de veroordeling
van Sinjavskij en Daniel' tot respectievelijk 7 en 5 jaar streng regiem vo.or
de uitgave van hun boeken in het buitenland (1965), de veroordeling van
Õernovol tot 3 jaar voor de samenstelling van de bundel over de politiekç
processen in de Oekraine (1967), de veroordeling van Galanskov tot 7
jaar voor de samenstelling van de bundel Feni.hs en van Ginzburg tot 5 jaar
voor de samenstelling van een bundel documenten met betrekking tot de
zaak Sinjavskij en Daniel' (1968), de veroordeling van Marðenko tot I jaar
voor zijn boek over de post-Stalinse concentratiekampen (1968). Harde
maatregelen werden ook tegen de verspreiders van 'samizdat' genomen. Zo
werd de typiste LaËkova veroordeeld tot één jaar, alleen omdat zij mate-
riaal voor Ginzburg en Galanskov had getypt (1968), Gendler, Kvaðevskij
en Studenkov respectievelijk tot 4,3 en I jaar alleen al voor het lezen en
verspreiden van ongecensureerde lìteratuur (1968), Burmistrovið tot 3 jaat
voor hetzelfde feit (1969).
6 Ondanks het feit dat de processen in het geheim werden gevoerd zijn
toch sinds 1956 enkele varr deze groepen bekend geworden: de groep
Krasnopevcev-Rendel' (veroordeeld in 1956), de groep Osipov-Kuznecov
(1961), de gloep'Kolokol'(1964), de groep Dergunov (1967) e.a. De grootste
der tot nu toe bekende illegale organisaties was de Pan-Russische Sociaal-

geval de volledige overwinning behaalde: schrijvers ,toonden
berouw', uitgevers van ondergrondse tijdschriftån werden ge_
arresteerd, tentoonstellingen gesloten en dichters uiteenle_
jaagd' Desalniettemin rukte het niet de 'curturele oppositie'ärs
geheel te overwinnen, integendeel - gedeeltelijk werd zijlang-
zamerhand opgenomen in de officiële kunst, waardoor 

-"ii 
,rtt

werd omgevormd maar tegelijkertijd ook de officiële kunri o-_
vormde, zodat zij zich gedeeltelijk, maar reeds in belangrijke
mate als cultuurverschijnsel, staancle hield. Het ,egie* ,r.r_
zoende zich met haar bestaan en trok de handen uaÁhaar aÍ,
waardoor het haar oppositioneel karakter van de politieke la_
ding beroofde die het regiem haar zelf had gegeven door haar
te bestrijden.

Tegelijkertijd echter ontstond uit de schoot van de 'culturele
oppositie' een nieuwe kracht die zich niet meer alleen keerd.e
tegen de officiële cultuur, maar ook tegen veel kanten van de
ideologie en van de praktijk van het bewind. Zij ontstond als re_
sultaat van een kruising tussen twee tegengestelde tendenties _
het streven vanuit de maatschappij naar een steeds grotere
maatschappelijk-politieke informatie en het streven van het re-
giem de officiële informatie steeds beter te prepareren _ en
deze nieuwe kracht kreeg de naam ,samizdat'. 

Romans, novel_
len, verhalen, toneelstukken, memoires, artikelen, open brie_
ven, vlugschriften en stenogrammen van vergad.eringen en pro_
cessen begonnen zich in tien-, honderd- en duizenãtallen ge-
tikte afschriften en fotocopieën over het land te verspreideir. a

Bovendien onderging de 'samizdat, geleidelijk, in deioop van
ong'eveer vljf jaar, een evolutie van het literaire naar het steeds
a 'samizdat' betekent dat de auteur zichzen uitgeeft en het is in wezende traditionele Russische manier o- de ceosu,rr'te omzeilen. Ars voor-beeld van 'samizdat' kan men de romans 

"á"-soì}."i.y" "á"üãr.r," 
¿. -å-moires van Aksënov-Ginzburg, Adam-ova, Ma.ðãnkóf- ã" ãri*.r." î"ìKrasnov-Leviti-n, de vertelliogèr, .'ru' Sulài"o", ¿i g.,íi.ht." 

";-õ;L;:nevskaja.enz. Maa' ik moet-opmerken dat eén-áaäzientijk-deJ ;";-d.'samizdat' anoniem is. Tot de ,sàmizdat,tu" *.n ook ..keri'.n ã;t;.;;;;;aanvankelijk in het buitenland werd uitgegeveo en ;; á;;;;; il å;üSbf
1.1:.|t! ky1*,,zoals biþoorbeetd de ¡oËtË" ván biniavski¡ å" bãiãiäook o_vergetypte of gefotografeerde boeken van buiienlan'ds. autéuis atsorwell of Djilas, of ártikelen uit buitentanãs. [.ante' e" tijdschiiiten. 

''--
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Alvorens na te gaan in hoeverre de Democratische beweging
een massabeweging is, in hoeverre zij zichzelf nauwkeurige en
bereikbare doeleinden stelt, dat wil zeggen o,f zij werkelijk een
beweging is en of zij enige kans heeft op succes, heeft het zin
zich af te vragen, op welke ideologische grondslag enigerlei
oppositie in de USSR zou kunnen steunen.

Natuurlijk waren er, zoals de auteur zich zelf goed herin-
nert, ook in de jaren 1952 en 1956 een groot aantal ontevred.en
en tegen het regiem oppositioneel gestemde personen. Maar ge-
zwegen nog van het feit dat deze oppositie een 'binnenkamer'
karakter droeg, steunde zij in belangrijke mate op een negatieve
ideologie: men was van mening dat het regiern slecht was om-
dat het dit of dat deed of naliet, maar men verzuimde tegelij-
kertijd zich in het algemeen af te rrrag.en, wat dan wel goed was.
Men ging er ook stilzwijgend vanuit dat òf het regiem al of niet
in overeenstemming was met de eigen ideologie, òf dat de ideo-
logie op zich nergens toe deugde. Het zoeken naar een nieuwe
ideologie evenwel die geschikt zou zijn om als alternatief te
dienen voor de officiële ideologie, begon pas tegen het einde
van deze periode.7 Men kan zeggen dat in de laatste vijftien
jaar tenminste drie ideologieën uitkristalliseerden waar de op-
positie op steunt. Dit zijn het 'ware marxisme-leninisme', de
'christelijke ideologie' en de 'liberale ideologie'. Het 'ware
marxisme-leninisme' stelt dat het regiem de marxistisch-lenin-
istische ideologie' naar zijn hand heeft gezet, zonder zich in de
praktijk door het marxisme-leninisme te laten leiden, en dat het
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voor de gezondmaking van onze maatschupptj noodzakelijk is

terug te keren naar de zuivere principes van het marxisme-le-
ninisme. De 'christelijke ideologie' stelt dat het in het maat-
schappelijk leven noodzakelijk is over te gaan op christelijke
zedelijke principes, waaraan, enigszins in de geest der slavo-
fielen, de pretentie van een bijzondere rol voor Rusland wordt
ontleend. Tenslotte wil de'liberale ideologie' in laatste instan-
tie de overgang naar een democratische maatschappij van het
westerse type, met behoud echter van het principe van het
maatschappelijke en het staatseigendom. 8

Al deze ideologieën echter zijn in belangrijke mate amorf,
niemand heeft ze volledig en overtuigend genoeg geformuleerd
en ook bestaan zij slechts in de gedachten van hun aanhangers:
de aanhangers van elke doctrine veronderstellen dat zij allen
in iets gemeenschappelijks geloven, maar wat dat precies is weet
niemand. Al evenmin hebben deze doctrines nauwkeurige gren-
zen en vaak zijn zij met elkaar vervlochten. En zelfs in een zo

amorfe staat vormen zij de geestelijke bagage van slechts een

kleine groep personen. Ondertussen zijn er veel aanwijzingen
dat in de breedste lagen van de bevolking, vooral onder de

arbeiders, behoefte bestaat aan een ideologie waaÍaande nega-
tieve houding ten opzichte van het regiem en zijn officiële leer
houvast zou hebben.e

Christelijke Bond ter Bevrijding van het Votk (in de jaren 1967-68 werd.en
in Leningrad in verband met de zaak van de Bond 21 personen veroordeeld,
maar het aantal leden van de Bond was veel groter).
7 De kwestie is heel interessant en het is mogelijk dat ik het bij het ver-
keerde eind heb door een gebrekkige kennis vañ hãt feitenmateriaãl. Het te
kennen is om volstrekt begrijpelijke redenen voorlopig eenvoudig onmo,ge-
lijk; dat zal pas mogelijk worden na de publikatie der naoorlog-se KG:B-
archieven. Ik wil helemaal niet zeggen dat er geen mensen waren of dat er
zelfs niet groepjes bestonden met èen bepaalãe positieve ideologie, maar
het heersende uiterste geestelijke isolement, de vólstrekte afwezigheid van
openbaarheid_ en de zeer ger!9ge hoop dat enigerlei veranderingen mogelijk
zouden zijn, sloot de mogelijkheid van het bestaan van enige positieve ideó-
logie volledig uit.

I Tot de vertegenwoordigers van de 'marxistische ideologie' kan men bij-
voorbeeld A. Kosterik (gestorven in 1968), P. Grigorenko en I. Jachimovið
rekenen. De Pan-Russische Sociaal-Christelijke Bond, waarin I. Ogurcov
de markantste figuur was, liet zich leiden door de 'Christelijke ideologie'.
Terwille van het goede begrip wil ik onderstrepen dat ik onder de zoge-
noemde 'christelijke ideologie' een politieke doctrine versta en volstrekt niet
een religieuze filosofie of een kerkelijke ideologie, waarvan men de ver-
tegenwoòrdigers eerder tot de aanhangers van de 'culturele oppositie' kan
rekenen. En tenslotte kan men tot de vertegenwoordigers van de 'liberale
ideologie'P. Litvinov rekenen en, onder enig voorbehoud, het lid van de
Academie van Wetenschappen Sacharov. llet is interessant dat in een ge-
matigder vorm al deze ideologieën ook door beginnen te dringen in de
het regiem nastaande kringen.
e Dit blijkt in het bijzonder uit enkele van de brieven die P. Litvinov ont-
ving van iowjet-burgers in antwoord op het door hem en L. Bogoraz opge-
stelãe manifeit Aan de zøereldoþirzte die in het'Westen onder redactie van
Prof. Van het Reve zijn uitgegevèn. (Letters and, Telegrams sent to Patel M '
Litainov, December 1967 - May 1968, ed. and ann. by K. van het Reve,
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De Democratische beweging omvat, voorzover mij bekend,
vertegenwoordigers van alle drie bovengenoemde ideologieên;
zokanhaar ideologie òf een eclectische combinatie zijn van het
'ware marxisme-leninisme', van het Russische christendom en
van het liberalisme, òf wel gegrondvest zijn op het gemeen-
schappelijke dat deze ideologieën bevatten (in hun huidige
sowjetvarianten). Blijkbaar is het laatste het geval. Ofschoon
de Democratische beweging zich in staat van wording bevindt
en voor zichzelf geen enkel afgebakend programma heeft ge-
formuleerd, zijn al haar aanhangers het in elk geval over één
gemeenschappelijk doel eens: een rechtsorde gebaseerd op eer-
bied voor de fundamentele rechten van de mens.

Het aantal aanhangers van de beweging is over het algemeen
even onbepaald als haar doelstellingen. Zrj telL enige tientallen
actieve aanhangers en enkele honderden sympathisanten die
bereid zijn de Beweging te steunen. Het noemen van wat voor
exact getal ook is niet alleen onmogelijk omdat het onbekend
is, maar ook omdat het voortdurend verandert. 10 Misschien is
niet eens zozeeî het aantal aanhangers van de beweging inte-
ressant als wel haar sociale samenstelling. Hier heb ik een
kleine berekening kunnen maken waarbij ik me baseerde op het
typerende voorbeeld der protesten betreffende de zaak Galan-
skov en Ginzburg.

In wezen was het proces tegen hen slechts een aanleiding voor

Dordrecht 1968. Nederlandse uitgave: Waarde kameraatl. Brieten en tele-
granxÌnen aan Paul Litainoa, d,ecember 1g67-rnei 1g68. Yerzameld en van
aantekeningen voorzien door Karel van het Reve, Amsterdam 1g69), maar
hoogstwaarscl'ijnlijk het markantste voorbeeld is door A. Marðenko gegeven
in zijn boek Mljn getuigenis (4. T. Marðenko, Moi pokazani¡a. Ló. 1SOO.
Engelse uitgave: My Testi.monl, Lo 1969; Nederlañdse uitgave: Wat ih
zeggen loou, Amsterdam 1969): hij kwam op een geprefabriceerde politieke
beschuldiging in een concentratiekamp terecht als arbeider met een zeven-
jarige schoolopleiding en daar ploeterde hij, omdat hij een vaste ideolo-
gische_grond onder de voeten wilde vinden, achter elkaar alle ruim dertig
delen Lenin door (zoals valt te begrijpen was er in de kampbibliotheek geen
andere politieke literatuur voorhanden).
10 Nu, in de periode van de 'escalatie der repressies' van de kant van het
regiem zal het aantal waarschijnlijk kleiner worden - een deel der aan-
hangers van de Beweging zal in de gevangenis terecht komen en een deel
zal de Beweging verlaten - maar zodra de druk af zal nemen, kan het aantal
sterk gaan stijgen.
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het publiek om van het regiem een betere rechtsorde en meer
achting voor de rechten van de mens te eisen: de meerderheid
van hen die de protesten ondertekenden kenden Galanskov en

Ginzburg niet eens. Daarom kan men stellig de actieve en ta-
metijk talrijke protesten van de publieke opinie tegen de aan-

tasting van de legaliteit tijdens het proces opvatten als het begin
van de Beweging. 11

In totaal ondertekenden 738 mensen de verschillende geza-

menlijke en individuele brieven. Het beroep van 38 van hen is
onbekend. Als men het aantal neemt van wie het beroep bekend

is, dan is het mogelijk het volgende lijstje samen te stellen:
wetenschapsmensen . . 45{lo

kunstenaars ....22a10
ingenieurs en technici Lîolo
medewerkers op een uitgeverij, artsen, juristen 90lo

arbeiders 6 o/o

studenten Solotz

11 Men kan de Beweging dus in 1968 een aanvang laten nemen. Maar al
eerder, zo te zien sedert 1965, hebben pogingen tot massale legale acties
plaats gevonden: de demonstraties van 5 december 1965 op- het þËkin--
þlein mãt de eis tot openbaarheidvan het proces tegen Sìnjavskij enDaniel'
(.r nurnen ongeveer f00 mensen aan deel, niemand werd gearreste.erd, maar
è.o g.o"p stùdenten we¡d van de Moskouse universiteit uitge-sloterr); de
colleitieve brieven aan regeringsinstanties in 1966 met verzoeken het lot
van Sinjavskij en Daniel'tè verzachten, en ook de collectieve brief tegen-de
pogingen Stalin te rehabiliteren en de collectieve brief tegen de invoering
iui tÏ.ur". artikelen in het Wetboek van Strafrecht (190 r en 196 a) die
ondertekend werden door vooraanstaande vertegenwoordigers van de in-
telligentsia (daarom vonden er blijkbaar generlei repressies plaats); de.de-
monitratie van 22 januari 1967 op hei Pu5kinplein met de eis de enkele
dasen tevoren gearresteerde Galanskov, Dobrovol'skij, LaSkova en Rad-
zieiskij vrij te lãten (er namen ong'eveer dertig mensen-aan deel, een vij.ftal
werd gearrêsteerd en een viertal veroordeeld tot straffen van I tot 3 jaar
overeãnkomstig het nieuw ingevoerde artikel 190 3 van het Wetboek van
Strafrecht).
t2 In absolute cijfers ziet dit er als volgt uit: wetenschapsmensen - 312
(doctoren - 35, cãndidaten - 94, zonder graad . 185); kunstenaars- -.157
il.dett ua.r officiële bonden - 90, niet-leden - 67); ingenieurs en technici -
Ò2 (ingenieurs - 80, technici - 12); mensen die op een uitgeverij werken'
leraìei, artsen, juristen - 65 (redacteuren - 14, employé's - 14, leraren - 15,

artsen - 9, juristen - 3, gepensioneerden uit deze beroepen - 7, perso.nen
met de titel-'master sportã'-- l, priester - l, kolchozvoorzitter - l); arbei-
ders - 40; studenten -32.Dere statistiek is overigens niet altijd geheel be-
trouwbaar en is daarom niet meer dan een benadering. Ik heb haar opge-
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Als men aanneemt dat een dergelijke sociale samenstelling ken-
merkend is voor de Beweging, dan moet de conclusie luiden dat
de academische kringen haar voornaamste steunpilaar vormen.
De wetenschapsmensen lijken mij echter juist door de aard van
hun werk, door hun positie in onze maatschappij en door hun
denkwijze het minst geschikt voor daadwerkelijk handelen. Zij
zullen zich gaarne 'bezinnen', maar uiterst aarzelend hande-
len- 13

Verder is het duidelijk dat op een breder plan de intelligent-
sia de voornaamste steunpilaar van de Beweging vormt. Maar
omdat dit woord een te vaag karakter draagt, omdat het niet
zozeer de situatie van de mens in de maatschappij karakteri-
seert en een bepaalde maatschappelijke groep definieert als wel
het vermogen aangeeft van ieder der vertegenwoordigers van
deze groep tot intellectuele arbeid, zal ik er beter aan doen de
term'middenklasse' te gebruiken.

Inderdaad weten wij dat in alle landen de groep personen
met middelbare inkomens, die beroepen uitoefenen waarvoor
een behoorlijke opleiding vereist is, voor haar activiteiten een

steld aan de hand van het 'proces van de vier' - dat wil zeggen de bundel
documenten over de zaak Galanskov, Ginzburg, Dobrovol'skij en LaËkova,
die door Pavel Litvinov werd samengesteld en van commentaar voorzien.x* Process ðetyrëch. Sborni.h materi.aloa þo delu Galanshoua, Ginzburga,,
Dobrouol'shoyo i Laíhoaoj,1967-1968. Sost. i komm. Pavla Litvinova 1968.
(Onuitgegeven MS in het archief van de Alexander Herzen-stichting te
Amsterdam).
Ik heb iedereen slechts eenmaal geteld, onafhankelijk van de vraag onder
hoeveel verklaringen of protesten zijn handtekening stond. Ik denk dat, als
mij het aantal der ondertekenaars van ølle verklaringen en brieven met een
eis tot het inachtnemen van de legaliteit, te beginnen met de brieven be-
treffende de zaak Sinjavskij en Daniel' (1966) en eindigend met het protest
tegen de arrestatie van generaal Grigorenko (1969), zou tellen, het er dan
meer dan duizend zouden blijken te zijn (het aantal mensen, niet het aantal
handtekeningen).
1ù Ik bedoel dat wetenschappelijk werk in dc regel een grote krachtsin-
spanning en een volledige concentratie vereist; dat een geprivilegieerde
positie in de maatschappij afhoudt van riskante stappen en dat het aan de
hand van de wetenschap geschoolde denken eerder een bespiegelend dan
een pragmatisch karakter draagt. Hoewel de arbeiders nu een veel conser-
vatiever en passiever groep vormen dan de wetenschapsmensen, kan ik
me toch binnen enkele jaren grote stakingen op de fabrieken voorstellen,
maar een staking in een of ander wetenschappelijk instituut kan ik me daar-
entegen niet voorstellen.
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zekere vrijheid van handelen en denken nodig heeft, en dat deze

groep, zoals iedere bezittende groep, behoefte gevoelt aan een

goede rechtsorde. Juist daarorn vormt zij de belangrijkste maat-
schappelijke laag waarop ieder democratisch regiem steunt.

Naar mijn mening ontstaat in ons land langzamerhand een

dergelijke klasse, die men ook de 'klasse der specialisten' zou

kunnen rroemen. Immers, om voort te bestaan en om een ac-

tieve rol te kunnen spelen moest het regiem in de gehele na-

oorlogse periode de economie van het land en de wetenschap

ontwikkelen. In de moderne maatschappij neemt deze laatste

steeds meer een massaal karakter aar', zodat danook een zeer

talrijke klasse ontstond. Tot deze klasse behoren mensen die

zich voor zichzelf en hun gezin verzekerd hebben van een naar
sowjetmaatstaven betrekkelijk hoge levensstandaard. tt Zíi
oefenen beroepen uit die hun een gewaardeerde plaats in de

maatschappij bezorgen, z\j bezitten een zekere cultuur 15 en zij

zijn in staat zich een min of meer gezond oordeel te vormen

over hun eigen toestand en over de toestand van de maatschap-

pij als geheel. Hiertoe behoren Personen uit de vrije beroepen

(zoals schrijvers en kunstenaars), personen die wetenschappe-

lijk en wetenschappelijk-administratief werk verrichten, lei-
dinggevende funktionarissen in de economische sector en zo

meer, dat wil zeggen, zoals ik aI zei, het is de 'klasse der spe-

cialisten'. Klaarblijkelijk begint deze klasse zich aI van haar

eenheid bewust te worden en begint zij zich te doen gelden. 16

14 Regelmatig goed voedsel, goede kleding, een co-öperatieve flat met
goede võorzieniñgãn en sorns zelfs een auto, en, natuurlijk, enige vorm van
amusement.
15 Bij voorbeeld de gelegenheid naar serieuze muziek te luisteren, of zich
te intËresseren voor õchiiderkunst, of regelmatig naar de schouwburg te
gaan.
io Dit btükt alweer uit de analyse der auteurs van en deelnemers aan de

verschillenäe soorten petities en þrotesten betreffende ð'e zaak Galanskov-
GinzburE. Ik wil hiermee natuuilijk niet zeggen dat de gehele 'midden-
klasse' oþkwam voor de twee 'reneg:aten', maar alleen ð'at enhele vertegen-
woordigèrs van d.eze klasse al duidel¡k 4e noodzaak inzagen van een.rechts-
staat eñ dat zlj deze met gevaar lrooi de eigen persoon van het regiem be-
gonnen te eisen.
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Zobestaat er dus een invloedriike klasse of sociale laag waarop
de Democratische beweging naar het schijnt zou kunnen steu-
nen. Er zijn evenwel op zijn minst drie onderling samenhan-
gende factoren die zich hiertegen krachtig verzetten.

Twee ervan springen onmiddellijk in het oog. In de eerste
plaats drukte de planmatige verwijdering der actiefste en on-
afhankelijkste mensen uit het maatschappelijk leven, die ge-
durende tientallen jaren heeft plaatsgevonden, een stempel van
grijsheid en middelmatigheid op alle geledingen van de maat-
schappij - en het kon niet anders of dit had ook zijn weerslag
o'¡r de zich opnieuw vormende 'middenklasse'. 1z In de tweede
plaats is voor dat gedeelte van deze klasse dat het duidelijkst de
noodzaak van democratische veranderingen inziet tegelijker-
tijd het meest karakteristiek de reddende uitvlucht dat ,je er
hoedanook niets aan kan doen', dat je 'met je hoofd tegen een
muur loopt', dat wil zeggen, een soort verheerlijking van de
eigen onmacht ten opzichte van de macht van het regiem. De
derde factor spreekt niet zo vanzelf , maar is wel heel opmer-
kelijk.

Zoals bekend vormen in ieder land de staatsambtenaren de
stand die het minst geneigd is tot veranderingen en tot zelf-
standig handelen in het algemeen. Bn dat is natuurlijk, omdat
elke ambtenaar zichzelf in vergelijking met het machtsappa-
raat, waarin hij slechts een radertje is, te onbelangrijk vindt
om van dat apparaat enigerlei veranderingen te kunnen rrer-
langen. Anderzijds is hem iedere maatschappelijke verant-
woordelijkheid ontnomen: hij voert opdrachten uit omdat dat
nu eenmaal zijn werk is. Op deze manier kan hij altijd het ge-
voel hebben zijn plicht te hebben vervuld, ofschoon hij mis-
schien dingen deed die hij, als hij de keus zou hebben gehad,
niet gedaan zo.u hebben. 18 Voor ambtenaren is het begrip ar-

17 Deze eliminatie zowel in de vo,¡m van emigratie en verbanning, als ook
de opsluiting in de gevangenis en de fysiekeiernietiging, trof a"lie lagen
van het volk.
18 Aan de andere kant v9{les!,hrj die verordeningen uitvaardigt ook het
gevoel van verantwoordelijkheid omdat nu eenmaal de ambteñaren van
een lagere rang deze verordeningen reeds daarom als 'juist' beschouwen,
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beid verdrongen door het begrip 'dienst'. Op zijn post is hij een

automaat en buiten diensttijd is hij passief. De mentaliteit van

de ambtenaar is daarom zowel voor de overheid als voor hem-

zelf buitengewoon gerieflijk.
In ons land hebben allen, omdat wij nu eenmaal allemaal

voor de staat werken, de mentaliteit van een ambtenaat: de

schrijvers die lid zijn van de schrijversbond, de wetenschaps-

mensen die aan een overheidsinstelling verbonden zijm, de at-
beiders of kolchozboeren evenzeer als de ambtenaren van de

KGB of de MVD.le Vanzelfsprekend vormt de zogenaamde

'middenklasse' in dit opzicht niet alleen geen uitzondering,

maar deze mentaliteit is juist, naar ik meen, uit hoofde van haar

sociale middenpositie voor deze klasse buitengewoon kenmer-

kend. En vele leden van deze klasse zijn eenvoudigweg functio-

narissen van het partij- en staatsapparaat die het regiem be-

schouwen als het geringste kwaad vergeleken met het pijnlijke
proces van een verandering van het regiem'

omdat zil van boven komen, en dit wekt bij de overheid de illusie dat alles

wat zij doet juist is.
is 

- 
V."ã.ui dat vele openlijke en heimelijke protesten in de USSR het

karakter aannemen uuo'..r, äf andere vori¡ vãn ontevredenheid van, de

Îä.t. tt"it on.i ã. bejegening die hem v-1n {e kant van z-iþ meerdere

iã"¡."ri".ft. Buitengewõoã spreikend bliikt dit uit het voorbeeld van enkele

.lhriiu"., wie, nameï in het Westen gebruikt worden als maatstaf van het

tãwjet-liberalisme'. Zij zijn geneigd Ìi_un rechten en plichten te beschouwen

nietãls in de alleree¡ste plaats de rechten en de plichten van een schr,aer'
*ãà, 

"1, 
de rechten en dË plichten van de 'literaiie ambtenaar', orn een ui!-

ñkkñì; t$...ik.., .'ru., ..t, der helden van Dostoevskij' Zo,vroeg,bij-
voorbeeid de" Moskouse correspondent van de Daily Telegraþ-h, de heer

Miller, na de bekende brief van Solåenicyn-over de pos.rtie,der sow"J:t.

schriivers, in een particulier gesprek aan een bekende sowj_et-dichter of hq

;;;i;;;t zich'solidair te i.tÎ.lut.o met het protest van So'låenicyn' Deze

;;*i;;ãà.'.;tkennend. 'lJ moet goed begrijpèn - zei hij - dat de positie

van de schrijver onze binnenlandse aangelegenh_eid is, het is hetprobleem

"ã" ã"r. ¡.l.ekkingen met de staat'. Dat wil dus zeggen.dat hij de hele

zaak beschouwde niãt als een gewetenskwestie van de schrijver e_n niet als

.."-t*.rti" van het morele reãht en de plicht van de schrijver datgene te

,.tr¡ì* *.t ¡ij denkt, maar als een kwèstie van de interne dienstverhou-
ãilt¿" i" het ,l"iteraire departement' van.de Sowjet-Unie. Hij protesteert

ook] maar hij protesteert als een kleine ambtenaar - niet tegen het departe-

ro.it utt 
"oduttig - maar tegen het te lage honorarium of tegea een te on-

6;Ìr;;;¿- chef.\atuurlijk is dat een 'interne zaak' die hen die niets met
f,ãlã."åit.*.nt te makËn hebben niet behoort te interesseren. Dit merk-

*aardige gesprek vond plaats in een Moskouse valutawinkel'

i

I

i

I

I
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Op deze wijze stuiten wrj op een interessant verschijnsel. Hoe-
wel in ons land al een sociaal milieu bestaat waarvoor de prin_
cipes van persoonlijke vrijheid, rechtsstaat en democratisch
bestuur, zonder welke deze groep het in de praktijk niet kan
stellen, begrijpelijk zullen kunnen worden, en hoewel deze
groep het voornaamste contingent levert voor de in staat van
wording verkerende democratische beweging, toch is de over_
grote meerderheid van deze groep zo middelmatig, haar ge_
dachtenwereld zo 'verambtelijkt' en haar in intellectueel ãp_
zicht onafhankelijkste deel zo passief, dat de kans op ,rr...rr.r,
van een democratische beweging die op een dergelijke sociale
laag steunt, mij heel problematisch voorkomen.

Maar men moet zeggen dat deze'paradox van de midden-
klasse' op merkwaardige wijze gepaard gaat met de ,paradox

van het regiem'. Zoals bekend maakte het regiem tijdens de
vijf aan de oorlog voorafgaande jaren zeer dynamische interne
veranderingen door, maar daarna vond de regeneratie van de
bureaucratische elite voortgang langs de zuiver bureaucrati-
sche weg van selectie der meest gehoorzamen en plichtsgetrou_
wen. Deze bureaucratische 'tegennatuurlijke selectie' der ge-
hoorzaamsten van de oude bureaucratie en het verdringen uit
de regerende'kaste der moedigsten en zelfstandigsten, deed tel-
kens een steeds zwakkere en besluitelozer nieuwe generatie van
de bureaucratische elite aantreden. Gewend als zij bij hun po-
gingen om aan de macht te komen zijn om zonder tegenspraak
te gehoorzamen en niet te oordelen, zijn de bureaucraten, ein,
delijk aan de macht gekomen, uitstekend in staat de macht in
handen te houden, maar zlj kunnen hem volstrekt niet aanwen-
den. Zij kunnen niet alleen zelf niets nieuws uitdenken, maar
ùiberhaupt beschouwen zij ook iedere nieuwe gedachte als een
aanslag op hun rechten. Klaarblijkelijk hebben wij al het dode
punt bereikt waarop het begrip macht niet mee.r verbonden
wordt met een doctrine, noch met de persoonlijkheid van een
leider en al evenmin met een traditie, maar slechts met de macht
als zodanig: achter geen enkele staatsinstelling of staatsambt
staat iets anders dan het besef dat dit ambt een onlosmakelijk
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onderdeel vormt van het gegroeide systeem' Natuurlijk moet

het enige doel van een dergelijk regiem, althans in de binnen-

landse potitiek, het streven naar zelfbehoud zijn'z0 Zo is het ook'

Het regiem wil noch 'het stalinisme restaureren', noch 'de ver-

tegenwoordigers van de intelligentsia vervolgen', noch 'bro9-

aJf¡f. hulp bieden' aan hen die er niet om vragen' Het wil al-

leenãat alles bij het oude blijft: dat de autoriteiten worden er-

kend, de intelligentsia zijn mond houdt en het regiem niet d-oor

gevaarlijke en ongewone veranderingen wordt ondermijnd' Het

i.gi.* ,rult ,ri.t aar., maar verdedigt zich' Zlin devies luidt:

laat ons met rust en wij zullen u met rust laten' Zijn doel is:

laat alies blijven zoals het was. Stellig is dat het humaanste

doel dat het regiem zich de laatste hâlve eeuw heeft gesteld'

maar tegelijkertijd is het ook het minst inspirerende'

Aldus staat tegenover een passieve 'middenklasse' een passieve

bureaucratische elite. Orreiig.rrs, de elite mag dan wel passief

zijn, zij heeft er ook geen belang bij iets te veranderen' en' in

th.ori., kanzljhet heei lang uithouden door nu eens heel onbe-

tekenende concessies te doen en dan weer heel onbetekenende

repressies toe te Passen'
Het spreekt vinzelf. dat een dergelijk kwasi-stabiele toestand

van hel regiem een bepaalde juridische vormgeving nodig

heeft, die gebase.rd is op het stilzwijgendebegrip van alle leden

van de mJatschappij voor wat van hen wordt verlangd' of wel

op een geschreven wet. Onder Stalin en zelfs onder ChruËðëv

bistond-1en van boven komende en v.oor allen voelbare tenden-

tie die het alle ambtenaren mogelijk maakte zich feilloos te

laten leiden door conjuncturele overwegingen (overigens Yer-

sterkt door instructies) en die alle anderen in staat stelde te

begrijpen wat er van hen werd verlangd' Daarbij bestond een

20\Maaronderinditgevalhetzelfbehoudvandebureaucratischeclite
-".t",1J.ã." ,¡.*luu". Ì;;;.t. wiì het,regiem- blij.ven voortbestaan - dan

-ã.i fr.t eewiizigd worden, en wil de elite zcll "bl.tjotq voortbestaan - dan

moet alles-bii iref oude blijven Dat blijkt in het brrzonder ult net voorDccrs

äi'di'ii i"J;;ö;;'lipt"¿' 'ecoi.r<mische hërvorming" waar het re-

giem in het algemeãn zo'n behoefte aan heelt'
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decor van wetten waaruit men telkens slechts datgene gebruik-
te waaraan op een bepaald ogenblik behoefte bestond. Maar
geleidelijk werd zowel 'van boven' als 'van onderen' een stre-
ven merkbaar îaar'geschreven' normen, die stabieler waren
dan deze'stilzwijgende overeenstemming', en dit streven schiep
een tamelijk onzekere situatie.

De noodzaak van een zekere rechtsorde deed zich 'aan de
top' al voelen in de periode van de beperking van de rol der
staatsveiligheidsorganen en van de massale rehabilitaties. Ge-
durende tien jaar (1954-1964) werkte men gestaag'maar ove-
rigens buitengewoon langzaam zowel aan de formele wetge-
ving als ook aan de praktische toepassing der wetten, hetgeen
bleek zowel uit de ondertekening van een aantal internationale
conventies en uit de poging de sowjetwetgeving enigszins in
overeenstemming te brengen met de internationale juridische
normen, alsook uit de vernieuwing der kaders van de procura-
tuur en de rechterlijke macht. Deze toch al langzame ontwik-
keling in de richting van een betere rechtsorde werd zeer be-
moeilijkt door de volgende factoren: In de eerste plaats gaf de
overheid zelf, aI naar gelang de vigerende politiek, verorde-
ningen en beschikkingen uit die volledig in strijd waren met de
zojuist getekende internationale conventies en met de aanvaar-
de grondslagen van de sowjetwetgeving.2l In de tweede plaats
vond de aflossing der kaders op uiterst beperkte schaal en zeer
inconsequente wijze voortgang en stuitte op een tekort aan men-
sen uit de praktijk met begrip voor het idee van de rechtsstaat.
In de derde plaats dreef het standsegoisme de praktijkmensen
ertoe zich te keren tegen alles wat hun invloed zou kunnen be-
perken en een einde zou kunnen maken aan hun exclusieve po-
sitie in de maatschapprj. In de vierde plaats had het idee van de
rechtsstaat zelf vrijwel geen wortels in de sowjetmaatschappij
en was het in flagrante tegenspraak met de officieel verkon-

21 Bijvoorbeeld het aannemen in 1961 van een niet in het Wetboek van
Strafrecht opgenomen verordening die personen zonder vast werk met vijf
jaar verbanning en gedwongen tewerkstelling bedreigde of de uitbreiding
der strafmaatregelen tegen valutaspeculaties met de doodstraf, waarbii aan
deze verordening de facto terugwerkende krachi werd verleend.
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digde doctrines van de 'klasse' benadering van alle verschijn-

selen.
Hoewel op deze manier de 'van boven' begonnen beweging

naar een betere rechtsorde langzamerhand vastliep in het bu-

reaucratische moeras, gingen plotseling'van beneden af' stem-

men op voor de noodzaak de wetten in acht te nemen' Inder-

daad begon de 'middenklasse' - de enige in de sowjetmaat-

schappij *uurrroo, het idee van de rechtsstaat begrijpelijk en

noodrakelijk was - zij het zeer schuchter, te eisen dat men haar

niet zou behandelen naar gelang de actuele behoeften van het

regiem, maar op'basis van de wet'.

ioen bleek aãt in het sowjetrecht om zo te zeggetr, een brede

'grrjze zone' bestaat van dingen die formeel door de wet niet

,r1rbod.n zijn, maar die in de praktijk beschouwd worden als

ong.oorloofd.22 Nu zijn twee tendenties evident: de tendentie

,rui h.t regiem deze zone'zwart te kleuren' (door middel van

aanvullingen op het wetboek van strafrecht, het voeren van

'demonstratieve processen', het geYen van instructies aan de

praktijkmensen) en de tendentie van de 'middenklasse' de zone
iwit te kleuren, (door doodgewoon die dingen te doen die vroe-

ger onmogelijk werden geacht, daarbij voortdurend wijzend

ãp d. '*.itigh.id' ervan). Dit alles brengt het regiem in een

tamelijk moeilijk parket in het bijzonder als men in aanmer-

king neemt dai h.t idee van de rechtsstaat ook in de overige

gel.dirrg.t, van de maatschappij begint door te dringen: aan

ã. .t. Èant moet het regiem nu in het belang van een sta'bili-

sering voortdurend rekening houden met zijn eigen wetten'

^uul aan de andere kant moet het die wetten voortdurend

schendenomweerstandtebiede}aaîdedemocratiserende
tendenties.2s

22 Biivoorbeeld omgang van sowjet-burgers met buitenlanders; bestu{e-

;i"r";å;ä;;ì.ì-*u.'*¡iir.tre filosofie eribeoefening y.a" d.. niet socialis-

iir.'1, ,ealistische kunst; een poging enigerlei getypte literaire bund.els ult
;;;;".;;;;;ã.tit g. oî sch'iftõl¡[e kritiek niet op het svsteem.i.n zrjn gç-

t.å. *uu.i" door dã artikelen 70 en 190 3 wordt voorzien' maar alleerì reeds

oo onderdelen van het systeem, enz'
;í "ö;;'J;li*;; ,; mé.kwaaidige verschijnselen ontstaan als de massale

l"i,ör*fti.f¡k; ;;- d; .J;ctieie repress"ies. Tot de buitengerechtelijke
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gebieden van orìs leven waar te nemen. Dit deed nog een an-

áere ideologie in de maatschappij ontstaan, misschien wel de

wijdst u.rbr.id. van alle, die men de 'ideologie van het refor-

*ir*.' zou kunnen noemen' Zij heeft als uitgangspunt de ge-

dachte dat door geleidelijke veranderingen en de gedeelte-

lijke hervormingen, door de aflossing van de oude bureaucra-

tische elite door een nieuwe, intelligentere elite met meer ge-

zond verstand, een soort 'humanisering' van het socialisme zal

plaats vinden en dat in de plaats van het starre en onvrije
'syst.e* 

een dynamisch en liberaal systeem zal treden' Met

und.r. woorden, deze theorie gaat ervan uit dat het'gezonde

verstand zal zegevieren', dat 'alles op zijn pootjes tetecht zaI

komen', en daarom is zlj zo populair in academische kringen en

in het algemeen bij allen die het ook nu niet slecht hebben en

die daarãm hopen dat ook anderen zullen begrijpen dat h-et

beter is weldoorvoed en vrij te zljn dan hongerig en onvrij' Ik

denk dat zo'rt naief gezichtspunt ook alle naieve Amerikaanse

verwachtingen met Letrekking tot de USSR verklaart'2a Wij

weten .uerr*.l dat de geschiedenis, en in het bijzonder de Rus-

sische geschiedenis, geenszins een voortdurende triomf van het

i24 Ik wil hier een klein maar karakteristiek voorbeeld geven dat mijn

"ri."ã 
À"ài"r. sh'lrb b.tr.ft, de vroegere correspondent vart dewashi..ngton

ä*'* M;k;". Èi.¿ maari zei hij rãe dat naal zijn mening de positie van

het regiem zo gecompliceerd en moeilijk was geworden dat naar alle waar-

i.ïii"iiitir.i,i ñ, uprit ..rr-pl.r,,r* uun h.t Cðntrale Comité van de CPSU

;"'i;iiäi;;;;i;;';; Ìiet zoal niet tot een beslissende wijzising in de
"r".år"å-""" i.åÃ.", ãu" to.t in elk geval tot een gematigder en verstaTdiger

ko.r, 7o., worden besloten. Daarom wilde hij tot de bijeenkomst de urtefsle

tãtã.¿riu*h.id betrachten orn niet de laatste Amerikaanse correspondent

ä';ti" îi; ;¿;' ãe ti¡erut" hervorminge-n }it Moskou zou worde-n uitge-

ì;JåË ltä;;; ;;"J s;; .r,k.I. .'"'uiderins in april plaats -zls, we de

".iãã.rirre 
in Tsjechõslowakije niet meetellen - maar Anatole öhub werd

in mei keurig uit Moskou uitgewezen''"ñitlìrr¡Ëis 
Anatole sÀoi .en de, Amerikanen die de werkelijke..toe-

,åä'i" ä"'s;j;iî;t. hei nuchterst beoordeelde en rnisschien had hij be-

oaalde redenen om te veronderstellen dat in april een plenum bijeen,zou

[;;;. lü¡ eut echter blijk van datzelfde Amerikaanse overdreven gelool

ä':rTii"ïJf.""..rrlá.ti"gËn' die kennelijk alleen daar mogelijk zijn.waar

i'åt iã".ï-i"" t'!ïu.gi" o:f aan, zlj het ook maar gedeeltelijk' gebaseerd is op

rationele beginselen.'"ä:ï;ì;. li'Ëãrä"¿ verstand geloven de Amerikanen naar \tt-lçþ'j1t

""tä;î$ s.i.Tã.iijL. g'ã.i;ã" ä. welvaart eq.om-'g ie- Í9ccel de diffusie

;; ;;t;#ü.¡*'it."" de sow j et-maatschappij geleidelijk z al ornvormen'

Altüd moet men, wanneer men de afgelopen vijftien jaar
overziet, zeggen dat het proces van juridische no,rmalisátie,
hoewel langzaam, ononderbroken is voortgeschreden en wel zo
ver dat het moeilijk zar ztjn het met de gewone bureaucratische
methoden in omgekeerde richting te d.oen verlopen. Men zou
zich af kunnen vrag'en of dit proces een deelverschijnsel is van
de naar men zegt plaatsvindende, of in elk geval tot voor kort
plaats gevonden hebbende liberalisatie van het in ons land be_
staande regiem. Het is immers bekend dat de evolutie van onze
staat en maatschappij niet alleen plaats vindt op het gebied
van het recht, maar ook in de economie, de cultuur enz.

Inderdaad voelt vandaag de dag niet alleen iedere sowjet_
burger zich veiliger en geniet een grotere persoonlijke vrijheid
dan 15 jaar geleden, maar ook heeft de leider van iedere in_
dustriële onderneming het recht zelf een aantar beslissingen te
nemen, waartoe hij rrroeger niet bevoegd was, en de schrijver of
regisseur is bij zijn creatieve werk aan veel ruimere marges ge_
bonden dan vroeger. Dit zelfde verschijnsel valt in b¡na alte
repre.ssies moet men alleree¡st ontslag uit een betrekking en royement uit depaltij rekenen; in de loop van ééJ maand w.ra bl¡ioãileeif ;;;'ä;;l5 0/o.van alle.personen diê een of andere petitie haddËn ,"ã;;.k;l;";:
in geëist.werd dat bij het proces Garanskäv-Ginzburg a. i.g"lìl.itì"'ã.ht
zou worden genomen' ontslagen, en bijna alren die riä warei 

"à" ¿. "".iiwerden geroyeerd. De selectieve p.o-.err..' hebben i." ãã.f ;f ñå;;;
angst in te boezemen die eve_nzeer kãns hebben op ,o;r, pr;..r,;;;";ì;il;ä
die van het standpunt van het regiem uit zeus'giotere -ir.íu¿." 

'li..iï 
¡.-gaan, op vrije-voeten kan blijven-, terwijl een ,ñirrde, ,.h"iài";-i;-ã;;;_

vangenis zrt, als zij-n veroordeling mindei bureaucratisch" i"*å"rrì". ""ìrtot urt conJunctu¡ele overwegingen wenselijker is. Een karakûeristieË vooi-
beeld:. het.plo.ces tegen de MoJkouse ingeäieur I.i; B;i;g;;;ã;i.;j ; õå_nuari 1969). z.ij werd' beschuldigd latt e¡! 'poging tot verspieiding' ;; Ë;"door de rechtbank tot 'anti-sor,v=jet' verkraådË oËroep ter verdediEins van
de politieke gevansene.Anatorij Marðenko ." ri¡ï.rã iãi Ëeï-iãäiJ."#
o:e¡o: NrSar regel{kert{d werden de auteurs van deze oproep-die openliikverklaa¡den dat zij hem hadden_opgesteld en verspreid, ãelfs'niet ",il hËìgerecnt als getulge opgeroepen. ook krijgt een weerzinwekkende repressieve
Iìlalregelìals de gedwongen-gpnam-e in een psychiatrische in¡icliting een
fle.efs wUo¡1e verbreiding..Hij wordt toegepast zowel op mensen me"t eenrcnre psycnrsche stoornrs dre geen opname in een inrichting en geen ge_
d.wongff kuur.nodig.hebben, alls op geheel g.rorrã. -errsen]Zoaä wiiï.,zren Ierdt het -stallnrsme zonder. terreur" naarmate de angst der meisen
yogl dg vroegere terreur verdwijnt, onvËrmijdelijk tot nieüwe t....u.,-i,
ner Þegrn tot 'serectleve repressies' tegen ontevredenen, vervolgens tot ,mil_
de'massale repressies, en wat daarnai
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gezonde verstand is geweest en dat de gehele geschiedenis der
mensheid volstrekt geen geleidelijke vooruitgang heeft laten
zien.

Naar mijn mening echter ligt de kern van d.e zaakniet hierin
dat de mate van vrijheid die wij genieten nog altijd minimaal
is in vergelijking met de vrijheid die voor een ontwikkelde
maatschappij nodig is, en evenmin hierin dat het proces van
deze liberalisering niet alleen g'een versnelling onderg aat maar
zelfs van tijd tot tijd duidelijk vertraagd, aangetast wordt en
terugloopt, maar daarin dat juist de aard van dit proces zelf
twijfel wekt aan het uiteindelijk succes. Men zou denken dat
een liberalisering een of ander bewust plan veronderstert dat
geleidelijk aan van boven af doorgevoerd wordt door middel
van hervormingen of andere maatregelen ten einde ons systeem
aan te passen aan de moderne tijd en het naar een radicale ver_
nieuwing te leiden. Zoalswij weten bestond en bestaat er g"een
enkel plan, men heeft in het geheel geen radicale hervormingen
doorgevoerd en zal ze ook niet doorvoeren. Er zijn slechts losse,
onsamenhangende pogingen gedaan om op de een of andere
manier 'gaten te dichten' door allerlei soorten ,herstructure-

ring' van het bureaucratische apparaat.zs Aan de andere kant
zou de liberalisering'spontaan' kunnen verlopen: als het resul-
taat van voortdurende concessies van het regiem aan de maat_
schappij, die een eigen plan tot liberalisering voorhanden zou
hebben, en als het resultaat van de voortdurende pogingen
van het regiem zich aan te passen aan de stormachtig veran-

dat de buitenlandse toeristel, de jazzpraten en de minirokjes het ontstaan
van een 'humaan socialisme' mogèIijk zullen maken. Misschien zal bij áns
ook een 'socialisme' met blote k-n_ieijes ontstaan, maar zekei g.i" rå.iu--
lisme.met een menselijk gezicht. Mij ãunkt dat de groei van het-comfort ån
v3n {e welvaart. op zichzell geen waarborg lrormt tegen ten.eur en deze
niet doet verdwijnen; men denke slechts aãn ontwikkËrde randen als hel
nazistische Duitsland. Terreur blijft terreur, maar in ieder land h..it lrìi
zijn specifieke trekken en slechts ln de historische context van ieder. land
kan men de oorzaken die de terreur doen ontstaan en die er ..t, .na. uãn
zouden kunnen maken op hun juiste waarde schatten.25 De. zogenaamde 'economische hervorming, waarover ik hierboven al
sprak, is op zich_zelf halfslachtig er,r wordt in Teite door het partijapparaal
gesaboteerd omdat de logische voltooiïng van een dergelijk'e h.'.r-;i"t
het apparaat rechtstreeks bedreigt.
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derende omstandigheden in de gehele wereld, met andere
woorden, het regiem zou in dat geval een zelfregulerend
systeem zijn.26 Wij zien echter dat ook dit niet het geval is: het
regiem acht zichzelf volmaakt en het wil daarom bewust niet
veranderen, niet uit vrije wil en nog veel minder als concessie

aan iemand of iets. Het proces van 'vergroting van de mate van
vrijheid' zou men het beste het proces van de aftakeling van
het regiem kunnen noemen. Het regiem veroudert eenvoudig-
weg en het kan al niet alles en allen meer onderdrukken met
de kracht en de ijver van vroeger: de samenstelling van zijn
elite verandert, zoals wij al opmerkten; het karakter van het

leven wordt ingewikkelder en het kosthet regiem al grote moei-
tezich daarin een weg te vinden; ook de structuur van de sa-

menleving verandert. Men kan zich een allegorische prent voor-
stellen: een man staat in een ongemakkelijke houding met de

handen omhoog terwijl een andere man, in een even ongemak-
kelijke houding, hem een stengun in de buik duwt. Natuurlijk
houden zij het niet al te lang vol: de tweede man wordt moe en

laat bijna de stengun zakken, en de eerste maakt hiervan ge-

bruik om de handen iets te laten zakken en zich een beetje te

ontspannen.'27 Maar als men de op gang zijnde 'liberalise-
ring' niet als een vernieuwin g maar als de aftakeling van het
regiem beschouwt, dan zal het logische resultaat ervan zijn on-

dergang zljn, waar de anarchie op zal volgen.

Als men derhalve de evolutie van het regiem beschouwt naar
analogie van de toeneming van de entropie, dan zou men de

Democratische beweging met de analyse waaÍvan ik mijn arti-
kel aanving, als een anti-entropisch verschijnsel kunnen aan-

merken. Natuurlijk mag men hopen - en zo zalhet waarschijn-
lijk ook gaan - dat de zopas ontstane beweging ondanks repres-

26 Moeilijkheden in de buitenlandse en binnenlandse politiek of econo-
mische moeilijkheden enz. zouden de regerende elite altijd waarschuwen
dat de toestand zich wijzigt.
2? Op het ogenblik zien wij een steeds groter verlangen naar een rustig
en comfortabel leven en zelfs een soort 'verheerlijking van het comfort' in
alle lagen van de maatschappij, vooral in de bovenste en middelste lagen.
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sies invloedrijk kan worden, een genoegzaam omlijnd program-
ma zal uitwerken, de noodzakelijke structuur zal vinden en tal-
rijke aanhangers zal krijgen. Maar tegelijkertijd lijkt mij haar
sociale achterban - de 'middenklasse', juister zelfs nog een deel
hiervan - te zwak en intern te verdeeld om het de Beweging
ooit mogelijk te kunnen maken een echt tweegevecht met het
regiem aan te gaan, of, voor het geval het regiem zichzelf li-
quideert of ten onder gaat als gevolg van massale onlusten, de
kracht te worden die de maatschappij opnieuw zou kunnen or-
ganiseren. Maar kan de Democratische beweging misschien
voor zichzelf een bredere steun vinden in het volk?

Het is heel moeilijk een antwoord te geven op deze vraag al
was het maar omdat niemand, ook de bureaucratische elite niet,
precies weet welke stemmingen er onder de brede lagen van de
bevolking heersen.2s Het lijkt mij dat men deze stemmingen
het beste 'passieve ontevredenheid' zou kunnen noemen. Deze
ontevredenheid is niet gericht tegen het regiem als geheel -
daarover denkt de meerderheid van het volk niet eens na, of
het meent dat het toch niet anders kan - maar tegen onder-
delen van het regiem die niettemin noodzakelijke voorwaarden
zijn voor zijn bestaan. De arbeiders ergert bijvoorbeeld hun
rechteloosheid ten opzichte van de bedrijfsleiding, de kolchoz-
boeren ergert hun volledige afhankelijkheid van de voorzitter
(die zelf op zijn beurt geheel afhankelijk is van het districts-
bestuur), en allen ergert de grote ongelijkheid vanbezit, de lage
lonen, de slechte woontoestanden, het tekort aan of het ont-
breken van onontbeerlijke verbruiksartikelen, het gedwongen
verblijf in de woonplaats of in de plaats waar men werkt, enz.

Nu begint deze ontevredenheid zich steeds luider te laten ho-
ren en bovendien beginnen velen zich al af te vragen: wie is

28 Natuurlijk verschaft de KGB de bureaucratische elite informatie over
de stemming in het land die zij met haar specifieke methoden verkregen
heeft en uiteraard onderscheidt ðeze zich van het beeld dat dagelijks door
de kranten wordt geschilderd. Men kan echter slechts gissen in hoeverre
de informatie van de KGB in overeenstemming is met de werkelijkheid.
Het is paradoxaal dat een regiem zich eerst een kolossale moeite getroost
om iedereen te doen zwijgen en zich vervolgens moeite getroost om aan de
weet te komen wat de mensen nu eigenlijk denken en wat zij willen.
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welbeschouwd de schuldige? De geleidelijke zij het langzame

verhoging van het levenspeil, die vooral te danken is aan de

intensieve woningbouw, neemt deze ergernis niet weg' maar
neutraliseert hem in zekere zin. Het is echter duidelijk dat een

scherpe vertraging in de groei van de welvaart, een stilstand
of een achteruitgang, zulke krachtige, met geweld gepaard

gaande uitbarstingen van ontevredenheid zal oproepen als

vroeger onmogelijk zouden zijn geweest.2e

Omdat het regiem, als gevolg van zTjn verstarring, steeds

grotere moeite zal hebben de produktie te verhogen, is het dui-
delijk dat het levenspeil van vele lagen vaî onze maatschappij

in gevaar kan geraken. Welke vorni, zal de ontevredenheid van

deLevolking dan aannemen - de vorm van legaal democratisch

verzet of de extremistische vorm van uitbarstingen van indi-
viduele of massale geweldpleging?

Naar ik meen kan geen enkel idee in de praktijk verwezenlijkt
worden als het niet door de meerderheid van het volk op zijn

minst begrepen is. Voor het Russische volk is, als gevolg van

zijn historische tradities of van wat dan ook, het idee van zelf-
bestuur, van gelijkheid van allen voor de wet en van persoon-

lijke vrijheid met de daarmee verbonden verantwoordelijkheid,
volstrekt onbegrijpelijk. ZeIfs in het idee van pragmatische

vrijheid ziet de gemiddelde Russische mens geen mogelijkheid

het leven voor zichzelf comfortabel in te richten, maar het ge-

vaar dat een of andere handige kerel goede sier zal maken

op zijn kosten. Het woord 'vrijheid' zelf wordt door de meèr'

derheid van het volk opgevat als een synoniem voor het woord
'wanorde', als de mogelijkheid tot het ongestraft begaan van

onmaatschappelijke en gevaarlijke daden. Wat de eerbied voor

de rechten van het menselijk individu als zodanig betreft, dit
wekt gewoonweg verbazing. Eerbied kan men hebben voor

2s Dit verklaart mijns inziens waarom het regiem in begin 1969 niet be-
sloot de geplande scherpe prijsverhoging in te voeren en de voorkeur gaf
aan een sluipende inflatie. Van de gevolgen waartoe een scherpe prijsver-
hogin.g kon ieiden heeft het regiem zich kunnen laten overtuigen door h.et

voõrbèeld van het'hongeroproèr' in Novoðerkassk nadat Chrutsðëv de prijs
van vleeswaren en melkprodukten had verhoogd'
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kracht, voor macht, desnoods zelfs voor verstand of ont-
wikkeling, maar dat het menselijk individu op zichzelf een
waarde vertegenwoordigt - dat is voor het volksbewust-
zijn een wildvreemde gedachte. Wij als volk hebben niet
de Europese periode van verheerlijking van de menselijke
persoonlijkheid doorgemaakt. De persoonlijkheid was in de
Russische geschiedenis altijd een middel, maar nooit een doel.
Het is paradoxaal dat juist het begrip 'periode van de per-
soonsverheerlijking' bij ons de betekenis kreeg van een periode
waarin de vernedering en de verdrukking van de menselijke
persoonlijkheid een graad bereikte zoals zelfs ons volk vroeger
nooit had gekend. Bovendien wordt voortdurend propaganda
gevoerd die op alle mogelijke manieren probeert het 'persoon-
lijke' tegenover het 'maatschappelijke' te stellen, waarbij dui-
delijk de totale onbeduidendheid van het eerste en de groots-
heid van het tweede wordt onderstreept. Daardoor kreeg iedere
belangstelling'voor het 'persoonlijke' - die natuurlijk en onver-
mijdelijk is - wanstaltig egoïstische vormen.

Betekent dit dat het volk in het geheel geen positieve ideeën
heeft behalve het idee van een 'sterke overheid' - een overheid
die het recht aan haar zijdeheeft omdat zij sterk is en die daar-
om om Godswil niet zwak mag worden?! In elk geval bezit het
Russische volk, zoals uit zijn geschiedenis zowel als uit zijn
heden blijkt één idee dat positief lijkt: dat is het idee van de
rechtaaardigheíd. De overheìd die alles voor ons denkt en doet
moet niet alleen machtig zljn, maar ook rechtvaardig. Allen
moeten volgens de eisen van de rechtvaardigheid leven en ge-
wetensvol handelen. Terwille hiervan kan men zelfs de brand-
stapel bestijgen, maar zeker niet terwille van het recht 'alles te
doen wat je wilt'! Maar bij alle schijnbare aantrekkelijkheid
van dit idee is het, als men goed kijkt wat er achter staat, de
destructiefste kant van de Russische psychologie. De 'recht-
vaardigheid'neemt in de praktijk de gedaante aan van een ver-
langen'dat niemand het beter heeft dan ik'.30 Dit idee neernt

30 Maar dit is niet de beruchte 'nivellering', omdat men er gaarne genoe-
gen mec neemt dat het velen slechter gaat.
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de gedaante aaÍLvafl haat tegen alles wat uitzonderiijk is, en

dat uitzonderlijke probeert men niet na te bootsen, maar inte-

gendeel tot zijn eigen niveau te verlagen. Het neemt de ge-

daante aan vanhaat tegen ieder initiatief, tegen elke hogere en

dynamischer levenswijze dan de onze. Natuurlijk is deze psy-

chologie het meest typerend voor de boeren en het minst voor

de 'middenklasse'. De boeren en de boeren-van-gisteren echter

vormen de overweldigende meerderheid in ons land.31

Zo zqn dan de beide voor het volk begrijpelijke en vertrouw-
rle ideeën - het idee van de macht en het idee van de recht-

vaardigheid - even strijdig met de op het individualisme geba-

seerde democratische ideeën. Hier moet men nog drie nega-

tieve en onderling samenhangende factoren aan toevoegen' In
de eerste plaats het nog altijd zeer lage culturele niveau van

het grootste deel van ons volk, in het bijzonder in de sfeer van

het dagelijks leven. In de tweede plaats de heerschappij der

massamythen die wijd en zijd verspreid worden met behulp van

de massamedia. En in de derde plaats de sterke sociale des-

oriëntatie van het grootste deel van ons volk. De 'proletarise-

ring' van het platteland heeft een 'vreemde klasse' geschapen,

noch boer, noch arbeider - met de tweeledige psychologie van

eigenaars van microbedrijfjes en van landarbeiders op een gi-

gantische anonieme onderneming. Wat deze massa over zich-

zelf denkt en wat zij wil weet, denk ik, niemand. Verder schiep

de kolossale stroom boeren van het platteland naar de stad een

nieuw type stadsbewoner: een rnens' die gebroken heeft met

zijn vroegere milieu, zijn vroegere levenswijze en cultuur, rlje

,ich met grote moeite een nieuwe levenswijze eigen maakt

waarin hij zich onplezierig voelt zodat hij tegelijkertijd geinti-

31 Zoals ikzelf kon zien ondervinden veel boeren het succes van een ander
als pìntiiker dan de ei.qen pech. ln het aigemeen is het zo dat als de gePi-d..

ã.tåJn,itrir.tt. *.tr ãi.t äat hij het slechthe-eft en zijnbuurman goed, hrj

ãu" ., 
"iet 

over denkt om te prõberen het zelf even goed te krijgen ai¡ 1_rjn

¡""r*u", maar het zo in te richten dat zijn buurman het_even slechtltyjg!
;h hlr;iî, Misschien vinden sommigen ãeze oordeelvelling v.an mij heel
,rãi.i, -ou, ik heb er zelf tientallen keren voorbeelden van. kunnen zien

;;;i ;; het platteland als in de stad en ik zie hierin een der karakter-
trekken ian dê Russische geestesgesteldheid.
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mideerd is en agressief. Eveneens valt het volstrekt niet te door-
gronden tot welke sociale laag hij zichzelf rekent.

Terwijl de oude levensvormen zowel in de stad als op het
platteland definitief vernietigd zijn, beginnen de nieuwe nog
maar pas gestalte te krijgen. De 'ideologische grondslag' waar-
op zrj zich vormen is heel primitief: het zijn het streven naar
materieel welzijn (vanuit westers gezichtspunt heel betrekke-
lijk) en het instinct tot zelfbehoud, dat wil zeggen, tegenover
het begrip 'voordelig' staat het begrip 'gevaarlijk'. Het valt
moeilijk te doorgronden of de meerderheid van ons volk, naast
deze zuiver materiële criteria, ook nog enigerlei zedelijke cri-
teria heeft zoals de begrippen 'eerlijk' en 'oneerlijk', 'juist' en
'onjuist', 'goed' en 'kwaad', die vanoudsher gegeven zouden
zijn en die de remmende en richtinggevende factoren zijn wan-
neer het mechanisme van de maatschappelijke dwang wegvalt
en de mens aanzichzelf wordt overgelaten.Btj *tj heeft de mis-
schien onjuiste mening postgevat dat het volk dergelijke zede-
lijke criteria niet of nagenoeg niet heeft. De christelijke moraal
met haar begrippen van goed en kwaad is uit het bewustzijn van
het volk verdreven en vervluchtigd. Men heeft pogingen ge-
daan haar te vervangen door een'klasse' moraal die men onge-
veer als volgt zou kunnen omschrijven: goed is wat de overheid
op dit moment verlangt. Natuurlijk heeft een dergelijke moraal
en ook het zaaien van tweedracht tussen klassen en volken, de
maatschappij volledig gedemoraliseerd en beroofd van alle on-
vergankelijke criteria. 32

Ook is de christelijke ideologie, die in Rusland doorgaans een
halfheidens en bovendien het officiële karakter van een staats-
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godsdienst droeg,33 afgestorven zonder vervangen te worden
door de marxistische ideologie. De 'marxistische doctrine'

werd te vaak achtereen toegesneden op de behoeften van het

ogenblik om een levende ideologie te kunnen worden. Nu, naar-

mate de verbureaucratisering van het regiem voortschrijdt,
wordt de ontideologisering ervan steeds sterker. De behoefte

aan de een of andere ideologische grondslag noopt het regiem

een nieuwe ideologie te zoeken, en wel het Grootrussische na-

tionalisme met de daarbij behorende machtsverheerlijking en

expansionistische aspiraties. sa Een regiem met een dergelijke

ideologie heeft niet langer behoefte aan binnenlandse en bui-
tenlandse'klassevijanden' zoals bijvoorbeeld de'Amerikaanse
imperialisten' en de 'vijanden van het sowjetstelsel', maar aart

nationale vijanden zoals bijvoorbeeld Chinezen en Joden. Hoe-

wel een dergelijke nationalistische ideologie echter het re-

giem voor enige tijd kan stutten, is zij heel gevaarlijk voor een

land waarin de Russen minder dan de helft der bevolking uit-
maken. B5

I

i

i

32 Als een van de voorbeelden hiervan kan men de meer dan normale
omvang noemen rl:r gelegenheidsdiefstallen (naast de beperkte omvang der
beroepsdiefstallen). Ziehie,r een- der typerende voorvailà: twee jongã ar-
beiders gingen ergens op bezoek en toèn zij over straat liepen märkt"en zii
dat ern raam op de eerste verdieping openstond. Zij klommen naar binneñ
en pikten enkele kleinigheden weg. Maar zou het toevallig opge.merkte raam
gesloten zijn geweest dan zo'.rlen zij et zelf ook voorbij gegaán zijn. Je ziet
voortdurend hoe mensen zonder groeten een huis binnèn gãan, etãn ãonder
de muts af te zetten, obsceen vloeken waar hun kinderen bij zijn. Dat alles
is normaal gedrag en volstrekt geen uitzondering.

33 Het is hier niet de plaats daarover te spreken maar het verdient even-

eens aandacht dat Rusländ het Christendom niet ontleende aan de dyna-
mische en zich ontwikkelende jonge westelijke civilisatie maar aan het
verstarde en geleidelijk afstervende Byzantium. Deze,omstandighe!d moest
wel een diepg"aande invloed hebben op hetverdere verloop van de Russische
seschiedenis.
i¿ lets der-eeliiks speelde zich ook af in het begin van onze eeuw. Toen
de trarlitione"le monárchistische ideologie werd vervangen door de bekrom-
pen nationalistische, bracht het tsaristische regiem de uitdrukking'echte
hussische mens' in omloop in onderscheid met eenvoudigweg Russen, en

inspireerde ook de totstandkoming van de 'Bond van het Russische Volk''
35 ' De behoefte aan een levende nãtionalistische ideologie wordt niet alleen
steeds meer d.oor het regiem gevoeld, maar een dergelijke ideoiogie is- reeds

beziE zich te vormen iÀ de maatschappij in officiële literaire en artistieke
krinlen (waar zij kennelijk als reactie õntstond op de belangrijke, rol der

.Jodå in'de offiäi¿le sowjet-kunst), maar zlj verspreidt-zich ook. onder
Ëredere lagen, waar *.tt e.o soort centrum heeft, nameljk.de club 'vader-
land'. Dezã ideoiogie zou. men misschien de 'neoslavoliele' kunnen noemen
lniet te verwarren met de gedee.lteliik met sìavofiele ideeên doordrongen
rchristeliike ideologie' waa,iover wij eerder spr,akcn). Voor deze ideologie

"iin d. Lelanesteliine voor het Russische vòlkseigen, het geloof in een

m"essianistischã .ol võo. Rusland en ook de uiterste minachting en vijand-
,.hup,roo1. alles wat nict Russisch is, karakteristiek. voorzover deze ideo-
iogid niet geinspireerd werd door het regiem, maar spontaa"n opkwam, staat

he"t regierÃ er met enige argwaan tegenover (waarvan als voorbeeld het
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En dus, waarin gelooft dit volk zonder religie en zonder mo-
raal en door wat laat het zich leiden? Het gelooft in de eigen
nationale macht, die de andere volken moeten vrezen,36 en het
wordt geleid door het besef van de macht van het eigen regiem,
die het zelf vreest. Zo bezien is het niet moeilijk te begrijpen
welke rrorm. en gedaante de ontevredenheid van het volk zal
aannemen als het regiem zichzelf overleeft. De verschrikkingen
van de revoluties der jaren 1905-07 en 1917-20 zullen dan een-
voudig idyllische tafereeltjes lijken.

Natuurlijk is er ook een tegenwicht tegen deze destructieve
tendenties. Op dit ogenblik kan men de sowjetmaatschappij
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vergelijken met een soort uit drie lagen bestaande taart: met

de regerende bureaucratie als bovenste laag; met een midden-
laag die wij hierboven als 'middenklasse' of als 'klasse der spe-

cialisten' hebben aangeduid; en met de arbeiders, kolchozboe-

ren, kleine ambtenaartjes, dienstverlenend personeel enz. als

talrijkste onderste laag. Het hangt ervan af hoe snel de 'mid-
denklasse' groeit en zichzelf organiseert, hoe snel de midden-
moot van de taart ten koste van de overige delen dikker wordt -
langzamer of sneller namelijk dan de ontbinding van het

systeem - of het de sowjetmaatschappij zal gelukken zich op

vreedzame en pijnloze wijze te reorganiseren en de voor de deur
staande cataclysme te doorstaan met zo min mogelijk slacht-

offers.
Hierbij moet ik opmerken dat er nog'een machtige factor is,

die zich verzet tegen iedere vreedzame reorganisatie en die ge-

lijkelijk negatief is voor alle lagen van de maatschappij: dat is
het extreme isolement waarin het regiern de maatschappij en

zichzelf heeft opgesloten. Het gaat hier niet alleen om het iso-

lement van het regiem ten opzichte van de maatschappij en van
alle lagen van de maatschappij ten opzichte van elkaar, maar

vóór alles om het extreme isolement van het land ten opzichte

van de rest van de wereld. Het doet bij allen - te beginnen bij
de bureaucratische elite en eindigend met de onderste lagen -
een tamelijk surrealistisch beeld van de wereld en van de eigen

positie daarin ontstaan. Echter, hoe meer een dergelijke stand

van zaken ertoe bijdraagt dat alles bij het oude blijft, des te

sneller en beslissen der zaI alles in zijn voegen beginnen te kra-
ken wanneer een botsing met de werkelijkheid onvermijdelijk
wordt.

Resumerend kan men zeggen dat naarmate het regiem steeds

zwakker wordt en zichzeLf steeds verder ondermijnt, het eerder

verbod van de fllm And,rej Rublea kan dienen), maar ook met grote tole-
rantie, en ieder ogenblik kan zij op de voorgrond gaan treden.

AIs men in aanmerking neemt wat ik vroeger over de ideologieën en hun
onderling'e verhoudingen in de huidige sowjet-maatschappij heb gezegd,
kan men het volgende primitieve en voorlopige, maar aardige schema ia-
menstellen:

Met de verbindingslijnen heb ik aangegeven wat deze ideologieën ve rbindt;
het is duidelijk genoeg wat hen scheidt. De 'reformistische ideologie' zou
men, als men haar 'idealen' Ietterlijk neemt, sterker met de 'liberale ideo-
logie' moeten verbinden, maar vanwege haar uiterst conformistische me-
thoden en haar karakter van allemansvriend, die het best gekarakteriseerd
wordt met de woorden 'Iater zal alles vanzelf goedkomen, maar nu moeten
we leven' heb ik haar in het centrum van alle overige ideologieên geplaatst.

1
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36 Natuurlijk keurde de meerderheid van het volk de invasie der sowjet-
troepen in Tsiechoslowakile goed of stond er onverschillig tegenovel en

ervoer daarentegen als pijntijk de 'onwettigheid' der Chinezen ten tijde van
de botsingen aan de rivier de Ussuri in maart.



1642 zLL DE sowJET-uNrE Tor lg84 vooRTBESTAAN?

in botsing zal komen - en er zijn al duidelijke tekenen die hier-
op wijzen * met de twee krachten die het ondermijnen: de con-
structieve beweging van de 'middenklasse' (die tamelijk zwak
is) en de niet-constructieve beweging der 'laagste' klassen, die
tot uiting zal komen in de vernielzuchtigste, gewelddadigste en
onverantwoordelijkste acties zodra deze lagen hun betrekke-
lijke straffeloosheid gewaar beginnen te worden. Hoe spoedig
echter staan het regiem dergelijke schokken te wachten en hoe
lang zal het nog stand kunnen houden?

Als ik goed zie kan deze kwestie op twee manieren beschouwd
worden: in de eerste plaats voor het geval het regiem zelf eni-
gerlei beslissende en kardinale maatregelen neemt om zichzelf
te vernieuwen en in de tweede plaats voor het geval het passief
voortgaat met minirnale aanpassingen om de eigen macht on-
verkort te kunnen handhaven, zoals nu gebeurt. De tweede weg
lijkt mij waarschijnlijker omdat deze van het regiem de minste
inspanningen eist, minder gevaarlijk lijkt naar de mening van
het regiem zelf en aan de zoete illusies van de huidige'dromers
in het Kremlin' beantwoordt. Theoretisch is echter ook eniger-
lei mutatie van het regiem mogelijk: bijvoorbeeld de militari-
sering van het regiem en de overgang naar een openlijk natio-
nalistische politiek (dit zou door een militaire staatsgreep of
door een geleidelijke overgang van de macht in handen van het
leger kunnen gebeuren,sT of daarentegen een relatieve libera-
lisering van het regiem als gevolg van economische hervor-
mingen (dit zou kunnen plaatsvinden door versterking van de
rol der pragmatici-economisten in de leiding, die de noodzaak
van veranderingen inzien). Deze beide varianten lijken niet
onwaarschijnlijk, maar het partijapparaat, waarteg"en in we-

J7 Dat wil zeggen tot een poiitiek die al geen pogingen meer doet ziin
daden te dekken met 'de belangen van de internationàle communistiscËe
beweging' om daarmee nog enigszins rekening te houden met een aantal
onafhankelijke en semi-onafhankelijke communistische partijen. Wat de rol
van het leger betreft - die groeit ononderbroken. Dit kan ièdereen consta-
teren al was het maar vanwege een merkwaardig voorbeeid als het vol-
gende: dool de verhouding te vergelijken tussen de militairen en de civiele
Ieiders op de tribune van het mausoleum bij demonstraties nu en tien jaar
geleden.
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zen beide ornwentelingen.gericht zouden zijn, is zodanig ver-
groeid zowel met het leger als ook met de economische kringen,
dat beide spannen, zelfs als zij vooruit zouden stormen, snel

vast zouden raken in hetzelfde moeras. Blke wezenlijke veran-
dering zou nu van hoog tot laag personeelsveranderingen mee-

brengen en daarom is het begrijpelijk dat de personen die het
regiem belichamen hiermee nooit accoord zouden gaan: het re-
giem redden door zelf het veld te ruimen zal hun een te hoge en

te onbillijke prijs lijken.
Sprekend over de vraag hoe lang het regiem kan voortbestaan

is het belangwekkend enige historische parallellen te trekken.

Op het ogenblik zijn in elk geval stellig enkele der voorwaar-
den aanwezig die indertijd zowel de eerste als de tweede Rus-

sische revolutie hel¡ben doen uitbreken: een immobiele kasten-

maatschapprj; de verstarring van het politieke systeem dat in
openlijk conflict is met de behoeften van de economische ont-

wikkeling; een verbureaucratisering van het systeem en het

ontstaan van een gepriviiegieerde bureaucratische klasse; na-

tionale tegenstellingen in een multinationale staat en een ge-

privilegieerde positie van bepaalde naties. Niettemin zou het

tsaristische regiem waarschijnlijk tamelijk lang zijn blijven
voortbestaan en het zou misschien een of andere Yreedzame

modernisering ondergaan hebben als de regerende toplaag niet
<luidelijk in een fantasiewereld geleefd had wat betreft de be-

oordeling van de algemene toestand en de eigen krachten, en

niet een expansionistische buitenlandse politiek gevoerd had

die een overspannen situatie veroorzaakte. Inderdaad, als de

regering van Nikolaas II niet een oorlog met Japan begonnen

was, zou de revolutie der jaren i905-0i niet hebben plaatsge-

vonden; als zlj niet een oortrog rnet Duitsland begonnen was'

zou de revolutie va¡ I9I7 niet plaatsgevonden hebben.38 De
yraagwaarom elke binnenlandse aftakeling samengaat met een

ten top gedreven ambitie imzake de buitenlandse politiek kan

ik moeilijk beantwoorden. Misschien zoekt men in buitenlandse

iì8 Strikt genomen begon het niet zelf ãeze beide ooriogen, maar het stelde
alies in het werk om ze te laten beginnen'
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crises een uitweg uit binnenlandse tegenstellingen. Of mis-
schien schept omgeke erd het gemak waarmee ieder binnenlands
verzet de kop wordt ingedrukt de illusie van almacht. Misschien
veroorzaakt de uit binnenlandse doeleinden voortkomende be-
hoefte aan een buitenlandse vijand een zodanige traagheid van
geest dat het onmogelijk is niet op de ingeslagen weg voort te
gaan - te meer daar elk totalitair regiem aftakelt zonder het
zelf ft merken. Waarom had Nikolaas I de Krimoorlog nodig,
die de ineenstorting van het door hem geschapen systeem tot
gevolg had? Waarom had Nikolaas II de oorlogen met Japan
en Duitsland nodig? Het huidige regiem verenigt op vreemde
wijze de trekken van het tsaristische bewind van zowel Niko-
laas I als van Nikolaas II in zich, en wat betreft de binnen-
landse politiek ook stellig die van Alexander III. Maar het
best van al kan men het vergelijken met het Bonapartistische
regiem van Napoleon trII. trn een dergelijke vergelijking zalhet
Nabije Oosten de plaats innemen van ziln Mexico, Tsjecho-
slowakije van zijn Kerkelijke staat en China van zijn Duitse
Keizerrijk.

II

De kwestie China verdient een uitvoerige behandeling. China
heeft, net zoals ons land, een revolutie en een burgeroorlog
doorgemaakt en heeft, ook zoals wij, de marxistische doctrine
gebruikt voor de consolidatie van het land. Evenals bij ons werd
de marxistische doctrine, naarmate de revolutie zich ontwik-
kelde, steeds meer een camouflage die de nationalistisch-impe-
rialistische doeleinden min of meer verborg. Generaliserend.
kan men zeggen dat onze revolutie drie etappes heeft doorlo-
pen: I een internationale etappe; 2 een nationale, die gepaard
ging met een kolossale zuivering der oude kaders; en 3 een mi-
litair-imperialistische, die geëindigd is met de vestiging van de
controle over half Europa. se

Het lijkt mij dat de Chinese revolutie dezelfde etappes door-
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maakt: de internationale periode werd gevolgd door een na-
tionalistische40 en, volgens de logica der gebeurtenissen, zal
hierop een buitenlandse expansie moeten volgen.

Men kan mij tegenwerpen dat China geen oorlog wil, dat het
ondanks een buitengewoon agressieve toon, zich sinds 1949

door zijn daden als een vredelievende en niet als een agressieve

mogendheid heeft doen kennen. Zo lígt de zaak echter niet. In
de eerste plaats is de logica van de binnenlandse ontwikkeling
nog slechts bezig China binnen te leiden in het tijdperk der bui-
tenlandse expansies en in de tweede plaats toonde China al
eerder zijn agressiviteit daar , waar het er niet op rekende krach-
tige tegenstand te zullen ontmoeten, zoals bijvoorbeeld in In-
dia. a1 Maar inderdaad werd de indruk gewekt dat China zijn
doeleinden zou willen bereiken niet door zich in een wereld-
oorlog te verwikkelen, maar door de USSR en de Verenigde
Staten tegen elkaar op te hitsen, waarbij het dan zelf in de kwa-
liteit van arbiter en van bestierder van het lot der wereld zou

kunnen optreden. Dit is China niet gelukt, hetgeen de Chinese

leiders al lang duidelijk is geworden. FIet ziet er rraar uit dat dit
zal leiden - en dat doet het al - tot een volledige herwaardering
in de Chinese buitenlandse politiek.

Ondertussen drijft de onverbiddelijke logica van de revolu-
tie China rìaar een oorlog die, naar de Chinese leiders hopen,

de drukkende economische en sociale problemen van China zaI

oplossena2 en het land een leidende plaats in de wereld zalbe'
zorgen. En tenslotte zal China in een dergelijke oorlog èen

39 Daarna begint de 'revolutie aan de top'- de overgang van het bloedige
stalinistische régiem naar eer betrekkelijk stabiele toestand en vervolgens
naar de huidige stagnatie.
40 Men ontléende aan ons zeifs de terminologie, bijvoorbeeld de door
Stalin ingevoerde term'culturele revolutie'.
4r Ik spieek hier niet over de rechtvaardigheid of de onrechtvaardigheid
der territoriale aanspraken van China ten aanzien van ¿ndere landen, in
het bijzonder van India, maar over de methoden waarmee zij bereikt zuilen
moeten worden.
42 In de eerste plaats problemen als cle extreme overbevolking van en-
kele gebieden, de honger, de extensieve landbouw die zich niet in de diepte,
maai in de breedte moet ontwikkelen en die daarom nieuwe territoria
nodig heeft.
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nationale revanche zien voor de eeuwenlange vernedering en
de afhankelijkheid lran vreemde mogendheden. De voornaam-
ste hinderpaal voor het bereiken van deze wereldomvattende
doeleinden vormen de twee huidige su-permogendheden - de
USSR en de USA. Zíjkeren zich echter niet gezamenlijk tegen
China en leven in onderling vijandige betrekkingen. Natuurlijk
houdt China hier rekening me€. In woorden valt China gelij-
kelijk scherp zowel het 'Amerikaanse imperialisme' als het
'sowjet-revisionisme en sociaal-imperialisme' aaÍr, maar de
werkelijke tegenstellingen tussen de Sowjet-Unie en China en
de mogelijkheid van een botsing tussen déze twee landen zijn
veel groter.

Als de Verenigde Staten zelf geen oorlog met China begin-
nen - en zlj zullen dat niet doen - dan zal China dat in de eerst-
volgende tientallen jaren eenvoudigweg niet kunnen doen. Het
heeft geen landgrens met de Verenigde Staten om zijn nume-
rieke overwicht te benutten en de methoden van een partiza-
nenoorlog toe te passen, en al evenmin heeft het een vloot voor
de ontscheping van een expeditieleger. Ben duel met atoom-
raketten zal-in geval China in de loop van l0 jaar een vol-
doende potentieel aan raketten met kernlading opbouwt - tot
wederzijdse vernietiging leìden, wat China volstrekt niet te
pas komt. Buitendien is China in de eerste plaats geïnteresseerd
in de uitbreiding van zijn inrrloed en de verkrijging van grond-
gebied in Azië, en niet op het Noordamerikaanse continent. Het
is een andere kwestie of zij vrijheid van handelen zal krtj-
gen in Azië zolang de Verenigde Staten hun rnachtspositie
handhaven. Men mag verwachten dat de Verenigde Staten on-
der alle omstandigheden China zullen proberen te verhinderen
dat China zijn invloed aanzienlijk naar het Zuider' uitbreidt,
wat uitputtende locale oorlogen als de oorlog in Vietnam tot
gevolg kan hebben. Maar China kan nauwelijks belang hebben
bij het voeren van dergelijke tot niets leidende oorlogen - tot
niets leidend omdat de Verenigde Staten ongedeerd zullen blij-
ven. Verwikkeld te worden in dergelijke oorlogen zal voor Chi-
na des te gevaarlijker lijken zolang in het Noorden 'n arglistige
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vijand op d.e loer ligt die klaar staat van elke Chinese misslag

te profiteren. Er is nog een omstandigheid die China van expan-

sie l.raa, het Zuiden en Oosten kan weerhouden: de overbevol-

king van deze gebieden en de noodzaak de vele miljoenen tel-

lende bevolking te voeden of uit te roeien.

Anders ligt de zaak in het Noorden. Daar liggen de geweldig

dunbevolkte ruimten van Siberië en het Verre Oosten die vroe-

ger al eens binnen de Chinese invloedssfeer hebben gelegen'

úeze gebieden behoren tot een staat die de voornaamste mede-

dinger van China in Azië is: in elk geval moet China eens met

heni afrekenen of hem neutraliseren om zelf een dominerende

rol in Azië en in de gehele wereld te kunnen spelen' Bovendien

is dit, in onderscheid, met de Verenigde Staten, een veel gevaar'

lijker mededinger die als totalitaire en expansieve staat op de

.år of andere manier als eerste een klap zou kunnen uitdelen. a3

Aanvankelijk wilde china zijn doeleinden bereiken door 'op

vreedzame wijze' de ussR op te slokken en het stelde daartoe

voor, rla de tiiomf van de revolutie in 1949, de beide landen

te verenigen in één enkele communistische staat. Het spreekt

vanzelf dãt het drie- of viervoudige numerieke overwicht der

4s De methoden van zijn 'bondgenoot-vijand' kon China al op hun *:,lld-'
,.fr"[."-i.n tijde van dè zogenaámde 'eeuwige vriendschap', toen de UJ)K
sebruik maakte uuo d. .."o"^iîit.ft. ." militãire afhankelijkheid van China

åi'ri:i ä:iäi;;d.;ï;;;ï;ild ¡. ú;.'t;"' Maa' toeï zij daarin, niet

.fäeã..'r.tt. zii de econãmische hulp gehee'l top en probeerde vervolgens

i.;;;;,i";;h;; ;;" de kleine natiei Èinnen China te bespelen'
"'biiiü;;^b;g...p stuii" reeds, zoals- vroeger al- Trockij' dat. met de

"""er,i;il;ils;å"-rrãt 
."*Á"nisme in China de USSR in laatste instantie

seen bondsenoot maar eén g;""atlijke mededinger zou krijgen' en.hij pro-

Ë.etde aañ de ene kant de strijd tussen de communrsten en de Kwomln-

ü" ãi. ôïir" ,r.rr*akte, te räkken, en aan de ande'e kant scheuringen

fi"å.i"-*ä;irtìrår,. pì.ìi: ,.lf t" u."or¿.ren, in het bijzonder door zich

i.n.o d" invloed van-Mao tse-tung te keren. loegegeven, ln een zeKe.re

."iå¿.i."¿." ãe USSR en Chinaãe indr-uk wekken bondgenoten.tg "tJl'
i.;;; daar zlj dezelfde ideologische troef uitspeelden' maar9".""]^:TL:'
i."."J.ti¿i"tt.id ,outr hun natiõnaal-imperiale belangen en c{e tegenstnl-

::t"i:ì ä';;ï"' i"t.r"I-."-i*ig.åli"s."' i" elk land I de'proletarisering'
ä.ä. iäiñg^^;;-ã. h;ivering öektende,¡evol*tionaire kromme' 

- 
in

ö'rriiã. ."'ãË j;rrt_proièiuii;;r;g'î. de voorzichtige afdaling langs .de-
#jiää'r.îåri*."il ã;-ÚssR lh"eeft spoedis een ei-nd gemaakt aan deze

schiinbare eenheid.
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Chinezen hun, zo niet in één klap dan toch geleidelijk aan, de
belangrijkste positie in een dergelijke staat ziuhebben g.g.r,.rr,
maar het belangrijkste is dat dit tegelijkertijd siberië ã" h.i
Verre Oosten en Centra al Azië rrooi hrr., kolonisatie zou heb_
ben opengelegd. Stalin ging hier niet op in en de Chinezen
borgen hun plannen voor enkele tientallen jaren op, plannen,
die zij nu blijkbaar al niet anders meer dan doorì"., oorlog
zullen kunnen verwezenlijken. Bovendien is China in tegeni
stelling tot de hierboven bekeken mogelijkheden van oo-"log
met de Verenigde Staten, niet alleen in staat oorlog te voerei
met de USSR, maar ook zaI het in een dergelijke oorlog en_
kele voordelen aan zijn kant hebben.

omdat de ussR nu in militair opzicht een zeer veel machtiger
mogendheid is dan China, zalhet regiem omdat het tracht Jan
China zijn wil op te leggen maar zich tegelijkertijd door angst
voor China laat leiden, van tijd tot tijd China chanterenaa, r.iat
de chinezen er slechts toe zar brengen de oorlog het eerst te
beginnen, en wel op de wijze die hun het beste uitkomt.

China kan evenwel geen oorlog beginnen yoordat het aan_
zienlijke voorraden heeft aangelegd van raketten met kern-
lading en van conventionele wapens, al mogen die dan ook
kleiner zijn dan die van de USSR. Het tijdstip van het begin
van de oorlog zaI naar men mag aannemen dan ook afha.rçn
van het tempo waarmee China dit weet te bereiken. Als wij vijf
jaar als minimale en tien jaar als maximale terrnijn b.rohor.-
wen dan volgt daaruit dat de oorlog tussen de USSR en china
ergens tussen 1975 en 1980 zal beginnen.as

Nadat China een aanzienlijk potentie el aan raketten met
kernlading heeft opgebouwd zal het, naar ik meen, niettemin
de oorlog als een conventionele of zerfs als een partizanenoor-

44 zoals het tsaristische regiem dat deed met betrekking tot Japan in het
begin van de eeuw.
ot .ïi. niet gelooft- dat china vanwege zijn econornische achterstand
snelle successen kan boeken op het gebiëd. vån de nucleaire b.*.;;i;;
ToglJl:ur eens de voorspellingen_ dei-experts van de Veren;ga. Stui." Ëide UNU over de termijn waarin de ussR de atoom- en watãrstofbom zou
kunnen rnaken met de werkelijke termijnen vergelijken.
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log beginnen in een streven zijn kolossale numerieke overwicht
en zijn ervaring met de partizanenoorlog te benutten - en het

zal de USSR voor de keus plaatsen: de door China opgedron-

gen strijdmethode overnemen of een kernaanval uitvoeren en

daarmee zelf een kernaanval als antwoord te verwerken krij-
gen. \Maarschijnlijk zaï de USSR de eerste weg kiezen orndat

het ontketenen van een kernoorlog, zelfs als een antiraketver-
dediging ter beschikking staat, uiterst gevaarlijk zo'geen zelf-

moord is. Tegelijkertijd kan de superioriteit van de USSR ook

wat de conventionele bewapening betreft de sowjetleiding de

indruk geven dat het met het Chinese leger kan afrekenen of

het in elk geval op de gewone wijze kan terugwerpen' Boven-

,dien kan blijken dat het begin van de oorlog zelf als het ware

ongrijpbaar is: naarmate van de ontwikkeling van zijn kern-

macht zal China geleidelijk op verschillsnfls' punten van de ze-

venduizend kilometer lange grens beperkte schermutselingen

uitlokken, kleine afdelingen door de grens laten sijpelen en an-

dere soorten lokale conflicten veroorzaken die op een voor Chi-

na geschikt ogenblik zullen uitgroeien tot een algemene oorlog'

Het zaldaarom heel moeilijk blijken om vast te stellen op welk

moment de kernaanval op China uitgevoerd moet worden'

Het is echter logisch om ook een andere vatiant onder ogen

te zien: in de overtuiging dat china een potentiële concurrent

en agressor is, besluit de Sowjetleiding een preventieve kern-

aanvaluit te voeren op de Chinese atoomcentra, voordat China

erin slaagt een Yoorraad kernwapens aan te leggen die vol-

doende is voor een krachtige tegenaanval. Een dergelijke aan-

val kan de sowjetleiding uitvoeren nadat zij zelf schermutse-

lingen aan de grens heeft uitgelokt en china als agressor heeft

g.brand*.rkt in de ogen van het eigen land en van de wereld-

ápinie. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het bureaucratische re-

giem tot zo'n wanhoopsdaad zal besluiten, waarbij het boven-

ái.n g..n rekening zou houden met de positie van de overige

kernmogendhed.en. Maar zelfs als dit gebeurt, dar' zaI het de

oorlog niet voorkomen' maar het sein voor het begin ervan

uor*ãn. Immers, de voornaamste raketbases van China zullen
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vernietigd worden, maar niet China zelf , d,at onmiddellijk als
antwoord een uitputtende partizanenoorlog zal beginnen di.,
of hij nu op het grondgebied van d.e Sowjet-Uni" ofrru' China
wordt gevoerd, voor de USSR even verschrikkelijk zal zijn.a6
zalbet regiem in zo'n geval besluiten tot een totale vernieti-
ging met kernwapens van alle Chinese dorpen en steden en van
de gehele achthonderd miljoen tellende- bevolking? Het is
moeilijk zich een dergelijk apocalyptisch beeld voor ogen te
stellen, maar we kunnen het ons wel indenken omdat wij weten
dat juist angst tot de wanhopigste stappen drijft. Men moet
hopen dat de overigekernmogendheden dit niet zullen toeraten,
voor alles omdat dergelijke daden ook voor de gehele overige
wereld een vreselijke bedreiging inhouden.

Het is mogelijk dat China rekening houdt met de mogelijk_
heid van een dergelijke preventieve aanval en met het oog hilr_
op in de loop van de komende vijf jaar een voorzichtiger poli_
tiek zal voeren en zelfs met de USSR zaI flirten, hetgeen het
voorheen niet deed vanwege aan de binnenlandse politiek ont-
sproten argumenten. Dan zullen diplomatieke contacten en mo_
gelijk zelfs contacten tussen de partijen volgen (die overigens
niets te betekenen hebben), er zullen dubbelzinnige verklarin-
gen worden afgelegd die hoop bieden op verzoening en ook zal
de toon der kritische verklaringen over het 'sowjet-revisionis-
me en sociaal-imperialisme' enigszins gedempt worden. Maar
tegelijkertijd zal men de antisowjetcampagne in China niet af-
breken omdat het Chinese volk onafgebroken voorbereid moet
blijven op de grote gebeurtenissen. Tegelijkertijd kan China
nauwere contacten zoeken met de Verenigde Staten - en dan
za!veel van hun onderlinge betrekkingen gaan afhangen.

Ik denk evenwel dat de preventieve aanval niet uitgevoerd

zAL DE sovr'JET-uNIE r:o'r 1984 vootrrosreew? 1651

zal worden om ten minste twee redenen: in de eerste plaats van-
wege het buitengewoon grote geyaar van zulk een aaîYal zo'

lang de overige middelen niet zijn uitgeput en in de tweede

plaats omdat een mogelijke agressie van China niet zo vanzelf
spreekt dat zij dergelijke riskante stappen rechtvaardigt. Maar
dit betekent dat China een voldoende potentieel van raketten
met kernlading zal krijgen om de USSR te chanteren met een

tegenaanval voor het geval dit land op de gedachte zou komen

uit zelfverdediging zijn overwicht aan kernwapens te benutten.

Zo zal de Sowjet-Unie een partizanenoorlog worden opgedron-
gen op een kolossaal gebied dat zich uitstrekt langs beide zijden
van de zevenduizend kilometer lange grens. a7

Hoewel naar men moet aannemen de piannen voor het geval

van een oorlog met China allang zijn uitgewerkt is de Sowjet-
Unie, denk ik, noch in technisch noch in psychologisch opzicht
klaar voor een partizanenoorlog of voor een halve partizanen-
oorlog. De laatste twee decennia stelde men zich in ons land een

oorlog voor als een botsing tussen twee technisch goed uitge-
ruste legers, bijna als een 'druk-op-de-knop oorlog', als een

oorlog in het 'Westen en met landen met een westerse cultuur
en, tenslotte, als een oorlog met numeriek zwakkere landstrijd-
krachten. Ongetwijfeld heeft dat alles op het militaire denken
een stempel gedrukt dat heel moeilijk zal zlin uit te wissen' En

ook is het volk geestelijk beter voorbereid op oorlog met de

'Amerikanen', met de 'imperialisten', op een aarwal vanuit de

lucht en op een landoorlog in Europa.
Natuurlijk is het heel moeilijk te voorspellen hoe de oorlogs-

handelingen zichzullen ontwikkelen: of het de sowjetlegers zal

gelukken met een energieke stoot door te dringen op Chinees

grondgebied en een aanzienlijk deel van China te bezetten, òf
dat de Chinezen daarentegen langzaam maar zeker het sowjet-

aå Over de gevolgen van.een dergelijke oorlog spreek ik verderop. Strikt
genomen moetlóg eer-r variant bekeken worden, dè poging met de^Chinese
macht af te rekenen door middel van een gewone inväsiã en de bezettine
van geheel china of van gedeelten van hét land. Maar het aanzienliikË
numerieke overwicht der chinezen en de volledige controle die de chinËse
r.egering over het land heeft.i{r..aanmerking genãmen, lijkt mij een derge_
lijke invasie weinig waarschijnliik.

47 De mogelijkheid is niet uitgesloten dat vóór de aanval op de Sowjet-
Unìe Chinã zijn kracht uitplobeert op een of ander klein neutraal land
dat eens binnen de Chinese invloedssfeer heeft gelegen en waarin een Chi-
nese r¡inderheid woont, zoals bijvoorbeeld Birma, hetgeen een proefballon
zott zljn van de voor de deur staande 'grote proletarische revolutionaire
oorlogen'.
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grondgebied zullen penetreren. Reeds nu kan men echter voor-
zien dat de Sowjet-Unie in deze oorlog met moeilijkheden te
kampen zal krijgen waarmee vroeger gewoonlijk juist haar te-
genstanders te kampen hebben gehad.

In de eerste plaats was juist de methode van een partizanen-
oorlog sedert de XVIIe eeuw altijd al de methode die de Rus-
sen toepasten tegen de hun grondgebied binnengedrongen corn-
pacte legers en die bijna nooit werd toegepast tegen de het t¡e-
schaafde Europa binnengedrongen Russische legers. In de
tweede plaats krijgen de sowjetlegers direct vanaf het begin
van de oorlog te kampen met een geweldig communicatiepro-
bleem omdat de oorlog gevoerd zal worden aan grenzen die op
duizenden kilometers afstand zijn gelegen van de voornaamste
economische en demografische centra. a8 In de derde plaats
overtrof de Russische soldaat zijn tegenstander gewoonlijk in
aanpassingsvermog-en, volharding en uithoudingsvermogen,
hoewel hij meestal in cultureel opzicht zijn mindere was, terwijl
nu deze voordelen, die zo belangrijk zijnin een partizanenoor-
log, aan de kant der Chinezen liggen.ae En tenslotte zal de oor-
log, omdat het gaat om het Verre Oosten, Siberie en Kazachstan
of om de grensgebieden van deze streken in China, gevoerd
worden in dunbevolkte of niet door Russen bewoonde streken,
hetgeen grote mogelijkheden schept voor de infiltratie van par-

48 Hoe ernstig het communicatie probleem is blijkt uit het volgende voor-
beeld: ten tijde van de aanval op de noordeliike Kaukasus in lg42 waren
de Duitsers genoodzaakt op kamelen brandstof voor hun tanks aan te
voeren. H-eden te¡r dage wordt Europees Rusland slechts door één spoorweg
met het Verre Oosten verbonden die tot op heden over grote trajecten
slechts enkel spoor heeft. Het tot stand brengen van een luchtbr-ug ìs een
uiterst kostbaar en op iangere termijn uiterst onbetrouwbaar middel.
49 In de sowjet-pers worden al pogingen gedaan de Chinese soldaten be-
lachelijk te maken als fanatieke maar zwakke en laffe wezens. Maar zie-
þier de mening van een militaire sowjetdeskundige die enkeie jaren in
China heeft gewerkt: 'Die chinese so{daat is betei dan onze soldaat, hij
bezit een grotere weerstand, is niet geneigd tot kankeren, hii is dappei
en hij heeft een geweldige bewegelijkheid. Voor een Chinese soldaat iJ het
niet moeilijk 70 kilometer te voet af te leggen . . . Onze infanteristen, die
sterk onder de indruk geraakten van de Chinese infanterie kwamen tot de
conclusie dat dit de beste infanterie ter wereld was . . .' (V. M. Primakov,
Zaþishi tolontera, Moskva 1967 , blz.2I2).
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tizanen en omgekeerd moeilijkheden geeft rnet de bevoorra-

ding van grote technisch goed uitgeruste legers'

In elk geval maakt dit alles aannemelijk dat de oorlog lang-

d.urig en uitputtend zal ziin zonder uitzicht op een snel succes

voor een van beide partijen. Vanuit een dergelijk gezichtspunt

is het interessant drie vraagstukken nader te bekijken: de hou-

ding van de Verenigde Staten tegenover een Sowjet-Chinese

ooriog, de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Buropa en de

toestand in de Sorvjet-Unie'

Sedert de tweede wereldoorlog zijn de Verenigde Staten naar

het schijnt geinteresseerd in een vergelijk, gevolgd door samen-

werking *.t d" Sowjet-Unie. De eerste poging in deze richting'

orrde..tãmen door Roosevelt, leidde tot de verdeling van Duits-

land en van geheel Europa en tot de tienjarige 'koude oorlog'.

Dit hieid de Amerikanen echter niet terug en zij bleven er zo-

wel in het tijdperk van ChruÉðëv als nu op rekenen dat in de

nabije toekomst een of ander vergelijk tussen de USSR en de

Verånigde Staten mogelijk za| zljn en dat zij gezamenlijk d¡

interna"tionale protrlemen zutrlen kunnen oplossen' Een dergelijk

gedrag werd uiteraard niet ingegeven door een bijzondere sym-

iathie"van de Vere nigcle Staten voor het sowj etsysteem' 50 maar

ãoor het feit dat in de huidige wereld de USSR de enig werke-

lijke macht is waarvan de betekenis die van de Verenigde Sta-

tËn benadert. Deze €chte gelijkberechtigdheid veroorzaakt

waarschijnlijk ook het verlangen naar een vergelijk en naar

samenwerking. Maar zo bezien is het duidelijk dat naarnrate

de macht en de invloed van China zullen toenemen' in de Ver-

errigde Staten ook de hang naar een vergelijk met China zal

toeiemen. In het regiem van Mao of zijn opvolgers zullen de

Amerikaanse liberalen net zulke sympathieke trekken gaan

onderscheiden als in het regiem van Stalin of ChruÉðëv'

Door de politiek tebedrijven van aanmoediging vanhet com-

munisme daar waat de volken het communisme niet willen' en

50 Ovelipens lrachtten zii met gletig ongeduld elk onbelangrijk feit dat

;;" ;;1ãî ;u":ii¡.iurirãtie' vaî h.i sow¡ersysteem getuigt' re betrappen.

l.
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het te bestrijden daar waar de volken het wel willen, hebben
de Verenigde Staten niet alleen de splitsing van Europa be-
vorderd, maar bovendien hun betrekkingen met China bedor-
ven.

Men kan zeggen dat hun nationale belangen hen hiertoe niet
noopten. Wat China betreft volgden zij de politiek van ,indam-

men van het communisme', die werd opgevat als een doel op
zichzelf . Juist hierdoor maakten zij de toenadering mogelijk
van de twee communistische giganten - de USSR en China _
en het duurde tenminste l0 jaar voordat de ernstige menings-
verschillen tussen hen aan het licht traden. De Verenigde Sta-
ten zelf bonden zich de handen door hun steun aan het regiem
van Tsjang Kaj-sjek dat niet levensvatbaar is gebleken. sl On-
dertussen zouden de Verenigde Staten als zij tijdens de burger-
oorlog Mao tse-tung hadden ondersteund, de toenadering tus-
sen China en de USSR verhinderd hebben, zij zouden de Ko-
reaanse oorlog hebben vermeden en ook in belangrijke mate de
verzachting van het communistische regiem in China hebben
bevorderd. Zeker, begrijpelijkerwijs beginnen de Verenigde
Staten enigszins afstand te nemen van hun vroeg'ere politiek ten
opzichte van China en op dit ogenblik zou het heel moeilijk zijn
hun houding ten opzichte van een mogelijk Sowjet-Chinees
conflict te voorspellen. Veel zal echter afhangen van de positie
die China zelf ten opzichte van de Verenigde Staten gaat in-
nemen op de drempel van een oorlog met de USSR en ook van
de oplossing der Tajwanse en Vietnamese problemen.

Als men de vraagstukken van de toenadering tussen de Ver-
enigde Staten en de USSR of de Chinese volksrepubliek in een
breder historisch verband bekijkt is het nodig op te merken dat
iedere samenwerking uiteraard niet alleen gebaseerd moet zijn
op gelijkheid in macht en op het negatieve verlangen de eigen
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exclusiviteit te hanclhaven, maar ook op een gemeenschap van
enigerlei positieve belangen en doeleinden. Daarom denk ik dat
een toenadering tot de USSR slechts dan voor de Verenigde
Staten zin zal hebben als in de USSR serieuze democratische

verschuivingen plaats vinden. Tot die tljd zal ieder vergelijk aan

de USSR gedicteerd worden òf door angst voor China òf door

een streven het eigen regiem in stand te houden met behulp van

Amerikaanse economische steun,52 òf door het verlangen de

Amerikaanse vriendschap te benutten teneinde zijn invloed in
andere landen uit te breiden of te handhaven, en ook door het

verlangen van beide staten om door wederzijdse steun hun lei-
dende rol in de wereld te behouden. ss

Afgezien van de opzichzelf staande voordelen zal een der-

gelijke op schijnheiligheid en angst gebaseerde 'vriendschap'

de Verenigde Staten niets anders opleveren dan nieuwe moei-

lijkheden zoals dat al het geval was ten gevolge van de samen-

werking tussen Roosevelt en Stalin. Samenwerking veronder-

stelt wederzijdse steun, maar hoe is het mogelijk op een land te

steunen dat in de loop der eeuwen rijst en uitzet als zuur deeg

en verder geen andere taken voor zichziet?t Een echte toenade-

ring kan gefundeerd zijn op een g"emeenschap van belangen,

van cultuur, van tradities, op wederzijds begrip. Niets van dat

alles bestaat. Wat hebben een democratisch land met zijn idea-

lisme en pragmatisme en een land zonder geloof, zonder tra-
dities, zonder cultuur en zonder het vermogen iets tot stand te

brengen gemeen? De massa-ideologie van dit land was altijd de

verheerlijking van de eigen kracht en de eigen uitgestrektheid,

en het grondthema van zljn ontwikkelde minderheid was de be-

schrijving van de eigen zwakheid en vervreemding, waarvan de

Russische literatuur een duidelijk voorbeeld is. De slavische

staat in dit land werd achtereenvolgens geschapen door Scan-

52 Op dezelfde manier als de door het republikeinse Frankrijk verstrekte
Ienir¡gãnhet bestaan van het tsaristische regiem voor enkele jaren hebben
serekt.
3i ùo"L al bleek uit het voorbeeld van de samenwerking op het gebied van

de nonproliferatie der kernwapens.

õ1 Niet levensvatbaar omdat het nu eenmaal geen stand hield op het con-
tinentale China en niet op Tajwan zou hebben [unnen bestaan zoider steun
van de Verenigde Staten. Maar het is mogetiik dat in economische opzicht
Tajwan, weer dankzij de Verenigde Staten, veel verder ontwikkeld is dan
het continentale China.



1656 zALDl. sowJET-uNrE Tor 1gg4 vooRTBESTAAN?

dinaviërs, Byzantijnen, Tartaren, Duitsers en Joden en hij ver_
nietigde om de beurt zijn eigen scheppers. Hij verried it 

"i¡nbondgenoten z,odra hij er ook maar het geringste voordeel in
zag, n.am nooit enige overeenkomst serieus en had nooit met een
ander land iets gemeenschappelijks.

Op het ogenblik kan rnen in Rusland gesprekken beluisteren
als bijvoorbeeld het volgende: de verenigde staten zulren ons
helpen omdat wij blank zijn en de chinezen geel. Het zou heel
treurig zijn als ook de Verenigde Staten een dergelijke racis_
tisch standpunt zouden innemen. De enige ,.ële hoãp op een
betere toekomst voor de hele wereld ligt niet in een ,uìr.rr_
oorlog, maar in interraciale samenwerking., waarvan het beste
voorbeeld de verhouding tussen de verenigde staten en china
zou kunnen worden. china zal ongetwijfeld in de loop der tijd
het levenspeil van het eigen volk aanzienlijk verhog.r, .r, .år,
periode van liberalisering binnentreden, hetgeen in samen_
hang met het traditionele geloof in geestelijke waarden china
zal maken tot een uitmuntende partner voor het d.emocratische
Amerika. Natuurlijk hangt daarbij veel af van de Verenigde
staten zelf, namelijk van de vraag of zij hun verstarde politlek
jegens China zullen voortzetten of dat zij hun ,r.oug.r. fouten
zullen herstellen en nieuwe wegen zullen zoeken.

Als de Verenigde Staten dit alles beseffen zullen zij de USSR
in de oorlog met China niet steunen, te meer niet daar zij be_
grijpen dat China niet in staat is de USSR geheel te vernieti_
gen. In zo'n geval zullen de Sowjet-Unie en China alleen te_
genover elkaar komen te staan - en wat zullen onze Europese
bondgenoten doen?

Na de tweede wereldoorlog had de USSR de gelegenheid
langs haar westgrens een keten neutralistische staten te schep-
pen, waarbij inbegrepen Duitsland, en daardoor de eigen vei_
ligheid in Europa te garanderen. Dergelijke staten met een
soort 'gemengde' regiems zoals bijvoorbeeld tot 194g in
Tsjechoslowakije bestond, hadden een soort buffer kunnen vor_
men tussen het westen en de ussR en een stabiele toestand in
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Buropa hebben kunnen waarborgen' 5a De USSR echter ver-

grootte door de stalinistische politiek van territoriale expansie

en verhoging van de spanning, haar invloedsfeer maximaal en

schiep daarmee juist een potentiële bedreiging voor zichzelf'

Omdat de nu in Europa bestaande toestand slechts in stand

gehouden wordt door de voortdurende pressie van de Sowjet-

IJnie,55 mag men veronderstellen dat zodra deze pressie ver-

slapt of geheel wegvalt, in Midden- en Oost-Europa aanzien-

lijke veranderingen zullen plaats grijpen.

Waarschijnlllk zal, zodra het duidelijk wordt dat het mili-
taire conflict tussen de USSR en China een slepend karakter

krijgt, dat alle strijdkrachten van de USSR naar het Oosten

overgebracht worden, zodat zrj haar belangen in Europa niet

kan behartigen, de hereniging van Duitsland tot stand ko-

men.56 Het is moeitijk te zeggen of het zal gebeuren door het

opslokken van Oost-Duitsland door West-Duitsland, of dat het

,ru Ulbti.ht komende leiderschap van de DDR, de werkelijke

toestand begrijpend, vrijwillig de hereniging met de Bonds-

republiek tot stand zal brengen om voor zichzelr een deel van

zijn privileges te behouden. In elk geval zal een herenigd

Duitsland met een tamelijk uitgesproken anti-sowjet oriëntatie

een geheel nieuwe situatie in Europa scheppen.

waarschijnlijk zal de hereniging van Duitsland samenvallen

met het proces van'desowjetisering' der Oosteuropese landen

en dit proces aanzienlijk versnellen. sT Het is moeilijk te zeggen

hoe het zal verlopen en welke vormen het za| aannernen -'de
'Hongaarse', de 'Roemeense' of de 'Tsjechoslowaakse' - maar

het zàl kennelijk leiden tot nationaal*communistische regiems

die voor ieder land iets overeenkomstigs zullen hebben met het

54 Het fundamentele onclerscheid rnet de zogenaamde 'buffer'-staten die

t"r.."-d.-î*"" werelcloorlogen bestonden zou hierin-^zijn gelegen dat zij

"ìãi-ãf. 
tot¿or sanitaire' trissen het fMesten en de USSR zouden dienen,

maar als verbindende brug.
;;-b;;; dt"k wotdt sorñs met opzet vetzwaard, waarvan de Berlijnse

.rir", .ã voorbeeld vormen, e' sdms krijgt hij eenvoudigweg een hyste-

risch karakter.
;A;"^ii;îil h;el goed mogelijk dat de Bondsrepubliek om dit te versneilen

in de een of andire vo.m hulp zal bieden aan China'
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pre-communistisch regiem.58 Bovendien zullen tenminste en-
kele landen, zoals Hongarije of Roemenië, onmiddellijk een
duidelijk pro-Duitse oriëntatie kiezen. De ussR zou dit alleen
door militaire bezetting van alle Oosteuropese landen kunnen
voorkornen om zodoende een soort rugdekking te creëren voor
het front in het Verre Oosten, *uu, in wezen zou een derge_
lijke 'rugdekking' neerkomen op een ,tweede front, _ dat i¡¿it
zeggen op een front met Duitsland, dat hulp zou krijgen van de
volken van de Oosteuropese landen, ,ruu. ã. Sowjãt"_Unie dan
niet meer van terug zou hebben. Integendeel, eerder zouden de
'gedesowjetiseerde' oosteuropese landen voortstormen als een
paard zonder teugels en, als zij de onmacht van de USSR in
Europa bemerken, hun niet in het vergeetboek geraakte maar
wel lang verzwegen territoriale aanspraken aan de orde stel_
len: van Polen op L'vov en Viljnius, van Duitsland op Kali_
ningrad, van Hongalje on Tr-anskarpatië, van Roemånië op
Bessarabië' Evenmin is de mogelijkheid uitgesloten dat ook Fin-
land zijn aanspraken op Vyborg en peðenga aan de orde stelt.
Het is zeer waarschijnlijk d.at naarmate de USSR steeds meer
verwikkeld raakt in de oorlog, ook Japan territoriale aanspra_
ken laat gelden, eerst op de Koerilen, ð.aarna op Sachalin en
tenslotte, als China successen behaalt, ook op een deel van het
Sowjei Verre-Oosten.se Kortom, de USSR zal volledig de re_
kening moeten betalen voor de territoriale ,,..ou..irr!.n van
stalin en voor het isolement waarin de neostalinisten ùet rand
hebben gehouden. De voor de toekomst van de USSR belang_

57 Hoe,paradoxaal het ook moge zijn, nu aI kan de ussR beter vertrou_wen op de leider van het 'Ameri[aanie'i*p.iiurìi-.' ñi""i ãã"ïr:fä"ä-genoten' als ceaucescu of Dr. Husak oË t".riá"ã t"^'ilt-Ë;.Jp" i;:;enigszins denken aan de toestand ou d. t.r.oioäe van lg4g toen de ver-wachte democratisering niet doorging, maar 
""t fr.t o"ã; ;.;i;; .."L.1was geworden.

;s,.In 
fsjgcfoslowakije - de liberale democratie, in poren - het militai¡-narlonallsttsche regrem, enz.

l"o- I""rl.h.lnlijk-brengen de leiders van het regiem de bedreiging van dekant van l)uitsland en Japan in verband met hei .o"fti.i _"i ðiliilãi ;i
llt.l, r.:If koortsachtig'stappe' o'derrre*eo 

-å;ä;;il;ñ"äå "ä.;:
rS.nqel re bewerken, maar vanwege hun eigen bureaucratische äard zullinzij zich niet kunnen vermannen to"t doortasiinde Àìatregelen.
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rijkste gebeurtenissen echter zullen in het land zelf plaats vin-

den.

I
I

I

I
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Natuurlijk zalhetbegin van de oorlog met China, dat als agres-

,o, ,,oor!.rteld zal worden, een uitbarsting van Russisch na-

tionalisme veroorzaken -'wij zullen ze mores leren!' - en tege-

lijkertijd zalhetaan het niet-Russische nationalisme enige hoop

biederr. Vervolgens zal de ene tendentie volgens een dalende

kromme verlopen en de andere volgens een stijgende' Toege-

geven, de oorlág zal v er weg gevoerd worden en daardoor geen

iechtstreekse invloed uitoefenen op de psychische gesteldheid

van het volk en op het normale leven, zoals het geval was tij-

dens de oorlog -.t Drritrlund' maar hli zal toch voortdurend

nieuwe offers verg-en.

Langzamerhanâ "aI 
dat een steeds grotere morele oorlogs-

-o.h.id veroorzaken omdat de oorlog ver weg gevoerd wordt

zonder dat iemand weet waarom' Ondertussen zullen economi-

sche en in het bijzonder moeilijkheden met de proviandering

op gaan treden die des te voelbaarder zullen zijn omdat het le-

rirrip.il de laatste iatenlangzaam maaî ononderbroken is ge-

,t.get. Daar het regiem nu eenmaaL niet soepel genoeg is om

e.ri-gerlei legale vormen van ontevredenheid mogelijk te ma-

t.rì-¿i" de spanning zouden kunnen doen afnemen' en tegelij-

kertijd niet irard genoeg om zelfs de mogelijkheid van pro-test

uit tå sluiten, zullen spoiadische uitbarstingen van ontevreden-

heid en lokale opstanden op gaan treden, bijvoorbeeld 9oo1 Sf-

brek aan brooð,. Zii zullen met behulp van troepen onderdrukt

worden en dat zal de ontbinding van het leger bespoedigen'60

Naarmate de moeilijkheden van het regiem toenemen zal de

middenklasse een steeds vijandiger positìe gaan innemen om-

dat men van mening is dat het regiem niet tegen zijn taken is

opgewassen. Het veiraad der bondgenoten en hun territoriale

60Natuurliikzullenzijdezogehetenbinnenlandsestrijdkrachtengebruiken
;. Å;i;îît.d'/ju;;l -'os"ãUit'"u" een andere nationaiiteit moeten zrjl d.an

ä;Ñ;itt";;ã" d. pruáÌ*,i'*;;; ã; ãntusten plaatsvinden, hetseen slechts

)uli;iã;i;t u.rschètpittg van de nationale tweedracht'

I
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verlangens in het Westen en het Oosten zullen het gevoel vanL
eenzaamheid en wanhoop doen toenemen. Extremistische or_
ganisaties die tegen die tijd zullen opduiken, zullen een steeds
grotere rol gaan spelen. Tevens zullen de nationalistische stro_
mingen onder de niet-Russische volken van de Sowjet_Unie
buitengewoon versterkt worden, het eerst in de Baltische lan-
den, de Kaukasus en de Oekraine, en vervolg.ens ook in Centraal
Azië en in het Wolgagebied. or

Ondertussen zalhet bureaucratische regiem dat met de ge_
wone halve maatregelen niet in staat zal zijn tegelijkertijd oär-
log te voeren, de economische moeilijkheden het hoofd te bie_
den en de ontevredenheid van het volk te onderdrukken of weg
te nemen, zich steeds meer in zichzelf terugtrekken, de controlã
over het land en zelfs de band met de werkelijkheid verriezen.
Een zware nederlaag aan het front of de een ãf arrdere hevige
uitbarsting van ontevredenheid in de hoofdstad _ stakingen ãf
een gewapende botsing - zal voldoende zijn om het regiem in_
een te doen storten. Natuurlijk kan, als de macht vAOr aie t¡a
volledig in handen van de militairen is overgegaan, het op die
manier gemodificeerde regiem het nog wat langer uithorlden,
maa'omdat het alweer de wezenrijkste en in oorrogstijd vrijwel
onoplosbare problemen niet kan oplossen, zal zqn irreerrior_
ting-nog veel vreselijker zijn. Als wij vroeger hei tijdstip van
het begin van de oorlog met China juist hebben ,rártg"rt.ld,
danzal dit ergens tussen 1980 en l9g5 gebeuren.

Waarschijnlljk zal de democratische beweging, waaraan het
regiem door voortdurende repressies de gelegenheid zal ont_
houden zich te versterken, niet in staat zijÃhet land onder con-
trole, te krijgen, in elk geval niet lang genoeg om de problemen
op te lossen waarvoor het is gesteld. In dat geval rafde onver_
mijdelijke'deïmperialisatie' uiterst pijnrijk verropen. De macht
zal in handen van extremistische groepen en elementen komen,
61 ,ln een aantal gevallen kunnen de vertegenwoo.di.gers van dereeliike
tendentres natronare kaders vormen die aldus zullen oordelen, Iaat dã RLs_sische lvan zelf..zijn-moeììijkheden oplossen. Z,A 

""ileo rtr.rr.rr rr*.-iu_
rlonate zellstanclrgherd ook.al o.mdat zij door de naderende algemene chaoste ontlopen de eigen geprivilegieerde pìsitie denken te kunnei h;;ãü;;
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en het Land zaI beginnen uiteen te vallen in een toestand van
anarchie, geweld en uiterste vijandschap tussen de nationali-
teiten. In dit geval zullen de grenzen tussen de jonge natìonale
staten, die op het grondgebied van de vroegere Sowjet-Unie
zullen beginnen te ontstaan, uiterst moeizaam tot stand komen

en, mogelijk met gewapende botsingen, waarvan de b¡.rren van

de USSR, en natuurlijk in de eerste plaats China, zullen pro-
fiteren.

Maar het is rnogelijk dat de 'middenklasse' toch sterk genoeg

blijkt te zijn om de controle in handen te houden. In dat geval

zal de totstandkoming van de onafhankelijkheid van bepaalde

sowjetvolken op vreedzame wijze geschieden eî er zal zoiets als

een federatie gecreëerd worden naar het voorbeeld van de

Britse Commonwealth of de Europese Bconomische Gemeen-

schap. Met het evenzeer door de oorlog verzwakte China zal

vrede worden gesloten en de conflicten met de Europese buren

zullen op voor beide partijen aanvaardbare wijze geregeld wor-
den. Het ìs zelfs mogelijk dat de Oekraïne, de Baltische repu-

blieken en Europees Rusland als zelfstandige eenheden deel

gaan uitmaken van een Paneuropese federatie.

Ook is een derde variant mogelijk en wel deze - dat niets

van wat hierboven uiteen is gezet zal gebeuren.

Maar wat zaI er dan gebeuren? Ik twijfel er niet aan dat dit
grote Oostslavische imperium, dat door Duitsers, Byzanttinen
en Mongolen geschapen is, de laatste decennia van zijn bestaan

is ingegaan. Zoals de bekering tot het Christendom de onder-

gang van het Romeinse keizerrijk uitstelde maar het niet van

de onvermijdelijke ondergang redde, zo heeft ook de marxisti-
sche leer de ineenstorting van het Russische imperium - het

derde Rome - tegengehouden, zonder bij machte te zijn haar

af te wenden.62 Maar hoewel dit imperium altijd streefde naar
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62 Als men deze analogie verder doortrekt moet men de mogelijkheid ope-1-

iaten dat bijvoorbeeld ñr Centraal A1!e nog lang een staat zaI bestaan die
zichzelf als"de erfgenaam van de USSR béschouwt en die, door de t¡a'{j-
tionele cornmunisti-sche ideologìe, fraseo ogie en riten te verbinden met de

trekken van een Oosterse desþotie, een soort Byzantijns keizerrijk van de

moderne tijd zal zijn.
,



1662 zALDE sowJET-uNrE Tor l9B4 vooRTBESTAAN?

een maximaal isolement van zichzell zou het stellig onjuist zijn,
zijn ondergang buiten verband met de overige wereld te be-
schouwen.

Het is een gemeenplaats geworden de wetenschappelijke
vooruitgang als de hoofdrichting van de huidige ontwikkeling
te beschouwen en in de totale kernoorlog de voornaamste be-
dreiging van de civilisatie te zien. Ondertussen kan ook de we-
tenschappelijke vooruitgang die van jaar tot jaar een steeds
groter deel van het bruto wereldprodukt opslokt in regressie
verkeren, en de civilisatie kan ten ondergaan zonder zo'n ver-
blindende explosie als de explosie van een superkernbom.

Hoewel de wetenschappelijke en technische vooruitgang de
wereld letterlijk voor onze ogen verandert, steunt hij in wezen
op een zeer smalle sociale basis en hoe aanzienlijker de weten-
schappelijke successen zullen zijn, des te scherper zal het con-
trast worden tussen hen die hem tot stand brengen en gebrui-
ken en de overige wereld. De sowjetraketten bereikten Venus,
maar de aardappels worden in het dorp waar ik woon met de
hand gerooid. Dit is niet komisch bedoeld, het is een kloof die
zich tot een afgrond kan ontwikkelen. FIet gaat er niet zozerer
om hoe de aardappels gerooid moeten worden, maar het gaat
erom, dat het denkniveau van de meerderheid der mensen niet
uitkomt boven dit'handen' peil. Inderdaad, hoewel de weten-
schap in de economisch ontwikkelde landen niet alleen steeds
meer middelen opeist, maar ook steeds meer mensen die in
staat zijn de fundamentele principes van de moderne weten-
schap te begrijpen, blijft dit in wezen weggelegd voor een on-
beduidende minderheid. Voorlopig geniet deze minderheid te
zamen met de regerende elite een geprivilegieerde status, maar
lroe lang zal dat duren?

Mao tse-tung spreekt van de omsingeling van de 'stad' - na-
melijk de economisch ontwikkelde landen - door het 'platte-
land' - namelijk de onderontwikkelde landen. Inderdaad vor-
men de economisch ontwikkelde landen naar getalsterkte van
de bevolking een klein gedeelte van de wereld. Bovendien is
ooh in deze landen de 'stad' ornsingeld door het 'platteland' -

zLL DE sowJET-uNiE ror 1984 voonrnnsr¿.,tx? 1663

door het platteland in de letterlijke betekenis van het woord of
door de plattelanders-van-gisteren die pas kort geleden naar

de stad zijn verhuisd. Maar ook in de steden vormen de men-

sen die richtirrg geven aan de moderne civilisatie en er behoefte

aan hebben, een onbeduidende minderheid. En tenslotte is ook

in ons binnenste de'stad' onderbewust omsingeld door het'plat-
teland'- en bij de eerste de beste plotselinge aantasting van

onze gewone waarden bemerken wij dat onmiddellijk' Betekent
juist deze kloof niet de grootste potentiële bedreiging van onze

civilisatie?
De dreiging voor de 'stad' van de kant van het 'platteland' is

te sterker omdat in de'stad' de tendentie naar een steeds grotere

individuele afzondering aan de dag treedt, terwijl het 'platte-

land' naar organisatie en eenheid streeft. Mao tse-tung is daar

verheugd over, maar de bewoners van de wereld 'stad' moeten,

lijkt mij, ongerust zijn over hun toekomst.

Voorlopig nog wordt, naar men ons vertelt, de westerse fu-
turologie verontrust juist door de groei der steden en door die

moeilijkheden die zich in samenhang met de stormachtige we-

tenschappelijk-technische vooruitgang voordoen. Als men in

het keizerlijke Rome, waar zoals men weet gebouwen van zes

verdiepingen werden gebouwd en waar met stoorn aangedreven

kindermolentjes bestonden, een futurologie had bestaan, dan

zouden de futurologen van de Ve eeuw waarschijnlijk voor de

komende eeuwen de bouw hebben voorspeld van twintig ver-

diepingen hoge gebouwen en de industriële toepassing van

stoommachines. Naar wij echter nu weten graasden in de VIe
eeuw op het forum de geiten zoals nu onder mijn raam in mijn

dorp.
ANDREJ A.MAL'RIK

AprìI - mei - juni 1969

De stad Moskou - het dorp Akulovo
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