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G*oot-Brlttanni«

TOT

Hat uitgangspunt van M&ölCnSAJÏ is dat de
de naam BOIffiSS gekenmerkt» politiek - ook al leek

zelf aan het einde van sijn leven over de effeoti*
viteit daarvan wel bapaalde twijfel te hebben - geen r e oh t
van bestaan meer heeft. Het is namelijk gebleken, dat de
werkelijke machtsverhoudingen in de wereld de politiek van
het *roll 'baok* tot een illusie hebben gemaakt. De Sowjet-
üniö is zowel naar buiten als naar binnen sterker dan het
Vesten heef t gehoopt en verwaant. De kans dat het Sowjet
regiem aan sijn innerlijke tegenstrijdigheden op korte ter-
mijn te gronde aal gaan is nihil, tegelijkertijd is duide-
lijk geworden dat het 0owjet regiem ook in economisch en
militair opssioht aanzienlijk krachtiger is dan een reeks
van jaren geleden leek ^ kimnen worden voorspeld. In die
nieuwe verhoudingen Is een nieuwe aanpak nodig. Die aanpak
hoef t. het uiteindelijke doelf meer vrijheid voor de volken
van de satellletlanden, niet op te geven. Alleen de nieuwe
methoden ora dat doel te bereiken sullen een veel langere
tijd vergen. Be hoop van het Westen moet er nu op gevestigd
Kijn om» door een beleid van ontspanning en brede oontaoten
met de Sowjet-Ünie, bij te dragen tot een liberaliseringf

die tóoh al heeft ingezet. Het regiem-OHRQSSJgjSJOW is dui-
delijk liberaler dan dat van aijn voorganger f ook ten aan-
sBien van de satslliatan*
Ben experiEient als dat van GrCMUliKü BOU onder SïAïiïH vol-
strekt ondenkbaar zijn geweest. Bovendien vinden in de soci-
ale structuur van de Sowje t-Unie zelf sodanlge wijzigingen
plaats, dat het regiem daarmee rekening moet houden» ook in
zijn buitenlandse politiek. In deee nieuwe constellatie moet
het Westen weliswaar op zijn stuk staan en geen terrein



prijs gevenf maar anderzijds moet het trachten de
ontwikkeling in de Sowjet-I&ale te bevorderen. Daartoe
ia een politiek van oontaot en relatieve welwillend*
held beter geaohikt dan een politiek van louter vijan-
digheid en isolatie.

Het ia zeker a o dat vooral MAÖMÏIjï»AH
persoonlijk inhoud heeft gegeven aan de nieuwe poli*
tie k. Ambtenaren hebban nu eenmaal de neiging langza-
mer te denken» geen werkelijk nieuwe wegen in te a laan
en hun handelen van vandaag te laten bepalen door hun
handelen van gisteren* Dat is een van de redenen waar-
om het een zekere tijd geduurd heeft voor het tot de
experts begon door te dringen wat de betekenis was van
de veranderingen in de Sowjet-tMle zelf en in de ver-
houding, tuaaen de Sow je t-Bhle en een land al» Polen.
Het la zeker juiat te zeggen dat I/&OMII.IAN hier voorge-
gaan ia en aneHer de nieuwe wegen heeft gezien en ook
bewandeld dan het Foreign Qffioe.

blijt t klaarblijkelijk in
een appeaser zian. Hij doet dat ten onrechte,

want MA.CMIIIAH ia weliswaar een voorstander van zekere
ontspanning, maar hij wil daarbij geen concessies doen
op punten die voor het Westen van principieel belang
zijn. Hen is echter niet geneigd de bezwaren van ADENAtJER,
zoa2a nu weer ingebraoht tegen het verkleaingsmanifest
van de conservatieven, al te zeer au sérleux te nement
men beseft dat de Duitse bondskanselier een oude man is,
die moeite heeft »ioh aan de nieuwe fase, die nu in de
internationale politiek lijkt aan te breken, aan te pas»
sen. ' • ' • ' : '

Bind september 1959*


