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rapportage over internationale ontwikkelingen
feiten en achtergronden die van betekenis
kunnen rijn voor de binnenlandse veiligheid

A86/07 14 januari 1986

POLITIEKE TOP OOST-EUROPA KOMT IN BEWEGING
III. HONECKER VERGROOT SPEELRUIMTE VOOR DUITSLANDPOLITIEK

Op 22 november jl. werd tijdens het elfde plenum van het Centraal Comité van
de 'Sozialistische Einheitspartei Deutschlands' de samenstelling van de top
van de Oostduitse CP op enkele belangrijke plaatsen gewijzigd. Nog geen twee
weken later overleed Defensieminister Heinz HOFFMANN, die werd opgevolgd door
Heinz KESSLER.
In deze FOCUS wordt ingegaan op deze mutaties, die de secretaris-generaal van
de SED Erich HONECKER een grotere speelruimte hebben gegeven voor diens
'Duitslandpolitiek', waardoor de partijleider zijn reeds lang gekoesterde wens
om een bezoek te brengen aan de BRD, mogelijk reeds op korte termijn in
vervulling kan zien gaan.
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POLITIEKE TOP OOST-EUROPA KOMT IN BEWEGING
III. HONECKER VERGROOT SPEELRUIMTE VOOR DUITSLANDPOLITIEK

Het elfde plenum van het CC/SEP

Na afloop van het elfde plenum van het Centraal Comité (CC) van
'Sozialistische Einheitspartei Deutschlands' (SED) deelde het partijdagblad
'Neues Deutschland* op 23 november jl. volkomen onverwacht mee, dat Herbert
HAEBER en Konrad NAUMANN "op eigen verzoek om gezondsheidsredenen waren
ontheven van hun functies als Politburolid en secretaris van het CC/SED met
dank voor hun bewezen diensten".

De 55-jarige HAEBER was pas in mei 1984 als 'Duitslandexpert' van de SED
opgenomen in het Politburo en het CC-Secretariaat van de Oostduitse CP.
Waarnemers verwachtten toen, dat Westduitse aangelegenheden in het CC-
Secretariaat voortaan een afzonderlijk takenpakket van HAEBER zouden gaan
vormen. Dit leek bevestigd te worden door HAEBERs aanblijven als leider van de
CC-Afdeling voor 'Internationale Politik und Wirtschaft' (IPW), die zich
vooral concentreert op de relaties met de BRD en zowel de Westduitse DKP* als
de West-Berlijnse SEW** financiële, materiele en personele steun verleent.
Na verloop van tijd liet het zich echter aanzien dat HAEBER voorbereid werd om
de 69-jarige Hermann AXEN op te volgen, die als CC-Secretaris verantwoordelijk
is voor de internationale aangelegenheden van de SED in het algemeen. HAEBER
voerde namelijk gesprekken met prominente Griekse, Italiaanse en Franse
communisten en liet de dagelijkse leiding van de CC-Afdeling IPW over aan het
plaatsvervangend afdelingshoofd Gunter RETTNER.
Op 15 november, precies een week voor het elfde CC-plenum, werd RETTNER in
'Neues Deutschland1 voor het eerst als afdelingsleider genoemd. Zijn promotie
werd toegeschreven aan de tweede man van de DDR, Politburolid en CC-secretaris
Egon KRENZ, met wie hij een gemeenschappelijk verleden als functionaris van de
'Freie Deutsche Jugend' deelt. RETTNER's benoeming tot afdelingsleider scheen
voor HAEBER de weg vrij te maken om zijn internationale horizon verder te
verbreden.
Westerse waarnemers hadden dan ook aan de vooravond van het elfde CC-plenum in
het geheel geen rekening gehouden met een terugtreden van HAEBER, maar vooral
gespeculeerd over een mogelijke vervanging van de Politburoleden Erich MIELKE,
tevens minister van Staatsveiligheid, en Joachim HERMANN, de vroegere
hoofdredacteur van 'Neues Deutschland1. Daarom kwam HAEBER's verdwijning van
het politieke toneel als een complete verrassing. In diplomatieke kringen in
Oost-Berlijn was echter reeds geruime tijd bekend dat zijn gezondheid veel te
wensen overliet. De motivatie "om gezondsheidsredenen" lijkt dan ook inderdaad
op hem van toepassing, temeer omdat hij sinds 18 augustus 1985 niet meer in de
openbaarheid was verschenen.

Van gezondheidsproblemen van de 57-jarige Konrad NAUMANN is daarentegen
voorzover bekend geen sprake. Tot begin november trad hij regelmatig op in het
openbaar en werd zijn naam herhaaldelijk in de Oostduitse pers genoemd.
NAUMANN's vertrek uit de partijleiding na het elfde plenum van het CC/SED
lijkt dan ook wel als 'onvrijwillig' omschreven te moeten worden.
NAUMANN trad op de politieke voorgrond toen hij op 16 mei 1971 eerste
secretaris werd van het 176.000 leden tellende SED-district (Oost-) Berlijn.

*De DKP is de communistische partij van de Bondsrepubliek.
**De SEW is de zusterpartij van de SED in West-Berlijn.
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In 1973 werd hij tot kandidaatlid en drie jaar later tot volwaardig lid van
het SED-Politburo gekozen. In deze laatse functie is NAUMANN zich steeds meer
gaan profileren als een van de voornaamste critici van de 'Duitslandpolitiek'
van partijleider Erich HONECKER. Als orthodoxe scherpslijper leverde hij in
1982 felle kritiek op de Oostduitse pogingen om miljardenkredieten van
Westduitse banken te verwerven omdat daardoor de DDR in ideologisch opzicht
aan de BRD "uitgeleverd" zou worden. In 1984 polemiseerde NAUMANN openlijk
tegen HONECKER's beslissing om het uitreisbeleid tijdelijk te versoepelen,
waardoor dat jaar 40.000 Oostduitsers extra naar Westduitsland konden
vertrekken.

NAUMANN baarde niet alleen opzien door zijn politieke opstelling als een van
de meest uitgesproken hardliners in de SED-top, maar ook door zijn 'barokke'
levensstijl. Regelmatig maakte hij goede sier in de restaurants van zijn
partijdistrict, terwijl hij ook in opspraak raakte door zijn affaire met de
actrice Vera OELSCHLEGEL, die hij een 'eigen' theater en een huis met in het
Westen gekochte meubels schonk. Bovendien verwierf NAUMANN in de
wetenschappelijke en culterele kringen van (Oost-) Berlijn een kwalijke
reputatie met zijn onbeschofte uitspraken over en tot intellectuelen ("Die
Herren Akademiker sollen gefaelligst ihre Fresse halten") en door zijn scherpe
polemieken tegen kritische kunstenaars, die hun inspiratie zouden putten uit
Westerse bankrekeningen.
Dat NAUMANN er desondanks in slaagde om zijn machtspositie te consolideren en
zelfs te vergroten, dankte hij vooral aan de oudere havikken in de SED-
leiding. Waarschijnlijk op aandrang van de Politburo-senioren HOFFMANN en
MIELKE werd NAUMANN tijdens het achtste plenum van het CC/SED in mei 1984 tot
CC-secretaris gekozen. HONECKER compenseerde op deze wijze het vertrek van
Paul VERNER, die tijdens hetzelfde plenum afscheid nam van de politieke macht
en voorheen gold als de invloedrijkste medestander van het duo HOFFMANN-MIELKE
voor een hardere politiek tegenover de Bondsrepubliek. Aangenomen wordt, dat
HONECKER zijn criticus NAUMANN echter niet de ruimte heeft gegeven om zich te
ontwikkelen tot de nieuwe voorman van de scherpslijpers in de partijtop en
daarmee ook tot potentiële rivaal van Egon KRENZ, die de partijleider
systematisch als zijn kroonprins naar voren schuift. NAUMANN zou daarom als
CC-secretaris 'slechts' belast zijn met het toezicht op de voorbereiding van
de festiviteiten ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Berlijn
en op de afronding van een gigantisch bouwproject in de Oostduitse hoofdstad,
wat zijn politiek gewicht niet ten goede kwam.

In de zomer van 1985 liet NAUMANN volgens Westerse diplomaten in Oost-Berlijn
evenwel zelf het gerucht verspreiden dat hij op het elfde congres van de SED
in april 1986 de 73-jarige Kurt HAGER wilde opvolgen als CC-Secretaris voor
culturele aangelegenheden, een functie die hem bijna op gelijke hoogte met
Egon KRENZ zou brengen. Tegelijkertijd bleef hij energiek hameren op
ideologische afgrendeling van het Westen, terwijl HONECKER juist naar
mogelijkheden leek te zoeken om zijn in 1984 onder druk van het Kremlin
afgezegde bezoek aan de BRD alsnog door te zetten.
In de herfst van 1985 moet duidelijk geworden zijn dat NAUMANN zijn politieke
kaarten overspeeld heeft en onvoldoende steun van andere Politburoleden genoot
om zich in de partijleiding te handhaven. Waarschijnlijk verkoos HONECKER het
zekere boven het onzekere door het betrekkelijk 'veilige' scenario van een
CC-plenum te benutten om NAUMANN op 22 november, dus nog ruim voor het komende
SED-congres, uit het Politburo en het CC-secretariaat te verwijderen. Drie
dagen later werd de politieke val van NAUMANN compleet, toen hij tijdens een
door HONECKER bijgewoonde vergadering van het bestuur van het SED-district
Berlijn zijn conge kreeg als leider van de partijorganisatie in de Oostduitse
hoofdstad. 'Neues Deutschland' meldde het ontslag, maar liet daarbij de
gebruikelijke formulering "om gezondsheidsredenen" en de dankbetuiging "wegens
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bewezen diensten" achterwege, aldus voor ingewijden duidelijk makend dat
NAUMANN definitief uit de gratie was.

Als leider van het SED-district Oost-Berlijn werd NAUMANN vervangen door het
56-jarige Politburolid Guenter SCHABOWSKI, een HONECKER-loyalist, die op zijn
beurt als hoofdredacteur van 'Neues Deutschland' opgevolgd werd door de
betrekkelijk onbekende Herbert NAUMANN, voorheen een van de zeven
plaatsvervangend hoofdredacteuren van het partijdagblad.

Het vertrek van HAEBER en NAUMANN overschaduwde volledig de verkiezing van
Werner EBERLEIN, Siegfried LORENZ en Gerhard MUELLER tot kandidaat-leden van
het Politburo tijdens het elfde plenum van het CC/SED. Met de promotie van
deze regionale partijchefs (van respectievelijk Maagdenburg, Karl-Marx-Stadt
en Erfurt) geeft HONECKER volgens waarnemers een grotere politieke stem aan de
industriële centra, die gevestigd zijn in de door hen geleide SED-districten.
Prettige bijkomstigheid voor de 73-jarige secretaris-generaal is dat hij door
de mutaties van het elfde plenum de leiders van de vier belangrijkste SED-
districten aan zich gebonden heeft en daarmee een grotere greep heeft gekregen
op de voorbereiding van het komende partijcongres.

KESSLER opvolger HOFFMANN als Defensieminister

Een onzekere factor in de kaderpolitiek van een Oosteuropese partijchef vormen
altijd de oudere functionarissen in de hoogste regionen van regering en
partij. Zo werd HONECKER op 2 december jl. verrast door het overlijden van
Politburolid en minister van Defensie Heinz HOFFMANN, vier dagen na diens
75ste verjaardag.
HOFFMANN was een van de belangrijkste politieke veteranen in de SED-top. Hij
volgde van 1935 tot 1937 een militaire opleiding in de Sovjet-Unie. In de
jaren 1942-45 dook hij in het uniform van het Rode leger regelmatig op in
kampen met Duitse krijgsgevangenen, die hij trachtte over te halen om zich aan
de zijde van STALIN te scharen. Na de Tweede Wereldoorlog keerde HOFFMANN
terug naar Duitsland. Vanaf 1950 tot 1955 was hij commandant van een afdeling
van de Volkspolizei, de voorloper van de Nationale Volksarmee van de DDR. In
1960 werd HOFFMANN minister van Defensie, in welke functie hij een jaar later
toezicht hield op de bouw van de Berlijnse Muur. Pas in 1973, 21 jaar nadat
hij tot lid van het CC/SED was gekozen, werd HOFFMANN opgenomen in het
Politburo van de Oostduitse CP.
HOFFMANN was een warm voorstander van een politiek van distantie en
ideologische afgrenzing tegenover de Bondsrepubliek, waarvan hij in vele van
zijn toespraken als Defensieminister een afschrikwekkend vijandbeeld
schilderde. Als hardliner heeft hij zich in zijn laatste jaren verzet tegen de
pogingen van HONECKER om de relaties met de BRD te verbeteren en verder uit te
bouwen. Met de dood van HOFFMANN verdween na de val van NAUMANN dan ook een
tweede belangrijke scherpslijper uit de partijleiding, die in staat zou kunnen
zijn om een intensivering van de contacten tussen Oost-Berlijn en Bonn tegen
te houden.

Tot nieuwe minister van Defensie werd op 3 december jl. de 65-jarige Heinz
KESSLER benoemd. Aan de zijde van HONECKER werkte KESSLER in de jaren 1946-
1950 aan de opbouw van de Freie Deutsche Jugend (FDJ), de communistische
jeugdorganisatie in de DDR, hetgeen van doorslaggevende betekenis is geweest
voor zijn verdere carrière in de 'Volkspolizei1 en de 'Nationale Volksarmee'
in de periode 1951-1956. Vrijwel onopgemerkt klom KESSLER op tot
plaatsvervangend minister van Defensie in 1957. In deze functie en als lid van
het CC/SED (sinds 1950) trad KESSLER zelden op de voorgrond.
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Toch was het voor vele waarnemers geen verrassing dat KESSLER boven de
secretaris van de Nationale Verdedigingsraad van de DDR, Fritz STRELETZ werd
verkozen als opvolger van HOFFMANN. STRELETZ wordt beschouwd als een van de
haviken in de politieke top van de DDR, die zich kritisch opstellen tegenover
iedere vorm van toenadering tot de BRD. KESSLER daarentegen behoort als vriend
en 'Skatbrueder' van HONECKER tot de kring van vertrouwelingen van de
partijleider, die daarmee op grotere steun voor zijn 'Duitslandpolitiek' kan
rekenen. Omdat een vergroting van de politieke invloed van de nieuwe minister
van Defensie in feite automatisch ook leidt tot een verbreding van de
machtsbasis van HONECKER, mag verwacht worden dat KESSLER op het nationale
congres van de SED in april van dit jaar HOFFMANN ook zal opvolgen als
Politburolid.

Meer speelruimte voor HONECKER's 'Duitslandpolitiek'

Uit het voorafgaande is reeds gebleken dat de betekenis van de recente
mutaties in de politieke top van de DDR niet uitsluitend gelegen is in de
versterking van de positie van HONECKER en in de verbetering van de
vooruitzichten van diens politieke leerling Egon KRENZ om tezijnertijd in zijn
voetsporen te treden als secretaris-generaal van de SED. 'Netto' resultaat van
de personele wijzigingen is vooral de vergroting van de speelruimte voor de
'Westpolitik1 van de Oostduitse partijleider, het buitenlandse beleid dat in
Oost-Berlijn wordt gevoerd tegenover het Westen, waarvan de Duitslandpolitiek
(tegenover de BRD) een hoofdonderdeel is. Dit kan niet alleen afgeleid worden
uit de verdwijning van NAÜMANN en HOFFMANN van het politieke toneel, maar ook
uit de verkiezing van de drie nieuwe kandidaat-Politburoleden. Als regionale
partijchefs werden zij in het verleden reeds geconfronteerd met de
afhankelijkheid van de industriële centra in hun districten van financiële
impulsen van het Westduitse bankwezen en van een vrije toegang tot de
afzetmarkten van de BRD en andere lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Verwacht wordt dat HONECKER van die grotere armslag gebruik zal maken om
eindelijk zijn al zo vaak uitgestelde bezoek aan de BRD te brengen. Opvallend
in dit kader is dat de media in de DDR al enkele maanden geen ophef meer maken
van de Westduitse weigering om het Oostduitse staatsburgerschap te erkennen.
Deze en andere 'vriendelijke' signalen van Oost-Berlijn naar Bonn hebben in de
Westduitse pers reeds geleid tot speculaties over het tijdstip van HONECKER's
komst naar de BRD.

Of HONECKER inderdaad op korte termijn "het andere Duitsland" zal bezoeken,
moet nog blijken. Het buitenlandspolitieke handelen van de DDR is immers
ingebed in de gemeenschappelijke belangen van de Oostblokstaten. De Oostduitse
positie daarbinnen wordt nog altijd beinvloed door het feit dat de DDR een
Duitse staat is en dus deel heeft uitgemaakt van Nazi-Duitsland. In de
praktijk moet Oost-Berlijn dan ook leven met een latent wantrouwen van de USSR
en uit dien hoofde iedere schijn van een bijzondere band met Bonn trachten te
vermijden. Concreet betekent dit dat de DDR in haar buitenlandse politiek
zeker niet verder mag gaan dan de andere Oosteuropese satellietstaten van de
Sovjet-Unie.
In de periode na de plaatsing van de eerste Amerikaanse middellange
afstandswapens in West-Europa werd bij het traditionele voorbehoud van het
Kremlin voor toenadering tussen de DDR en de BRD, nog versterkt door de
algehele afkoeling in de betrekkingen tussen Oost en West. HONECKER ondervond
dit aan den lijve toen hij in de herfst van 1984 ondanks uitvoerige
lippendienst aan de Sovjet-propaganda zijn voorgenomen bezoek aan de
Bondsrepubliek onder druk van Moskou moest afzeggen.
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Volgens Westerse waarnemers zijn er nu echter tekenen dat de Oostduitse
partijleider wel de gelegenheid van Moskou zal krijgen om zijn visite aan de
BRD te brengen. Hoewel recente artikelen in de Sovjetpers het standpunt van
Moskou inzake dergelijke bezoeken eerder verhullen dan verhelderen, lijkt het
Kremlin sinds de recente ontmoeting tussen REAGAN en GORBACHEV reizen van
Oosteuropese leiders naar het Westen weer te 'gedogen'. Contacten op topniveau
met de Westerse landen zijn voor Moskou echter alleen aanvaardbaar, wanneer ze
'realistisch' (lees: bescheiden van omvang) blijven, niet leiden tot een grote
economische afhankelijkheid van het Westen en niet resulteren in een van
Moskou onafhankelijke brug tussen de kleinere Warschaupactstaten en de
Westeuropese NAVO-landen.
In feite wijkt de USSR daarmee nauwelijks af van het vroegere beleid. Wat
GORBACHEV betreft, dienen zijn Oosteuropese collega's hun reizen naar Westerse
landen uiterst behoedzaam voor te bereiden en zorgvuldig met het Kremlin te
coördineren. Als HONECKER daadwerkelijk naar Bonn gaat hoeft dan ook niet
gerekend te worden op een spectaculaire verbetering van de Duits-Duitse
betrekkingen. Meer dan weinig substantiële gesprekken en enkele vage
concessies op humanitair gebied zal zijn bezoek dan ook waarschijnlijk niet
opleveren.
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