
Beschouwing 

Cuba en de VS 

Nog veel werk aan de winkel 

Hans Glaubitz 

Het was een bijzonder moment op 17 december 2014: gelijktijdige verklaringen van de 
Amerikaanse president Barack Obama en de Cubaanse president Raúl Castro over de 
normalisering van de verstoorde bilaterale relatie tussen de twee landen. Interessant was 
het ook om het verschil te zien tussen de twee sprekers: Obama ontspannen, een grapje 
makend tussendoor, een woordje Spaans, staand de camera in kijkend, naar de 
teleprompter. Castro daarentegen las zijn verklaring voor van het papier in de 
gebruikelijke ronkende en humorloze taal en de plechtige intonatie die bij dat soort 
gelegenheden in Cuba passend wordt geacht. Voor wie een tijdje in dat mooie land heeft 
gewoond, en er nog wel eens komt, is dat erg herkenbaar. In de communicatie tussen 
staat en volk valt er in Cuba meestal niet veel te lachen. 

Het is alweer meer dan 30 jaar geleden dat ik als jonge diplomaat kennismaakte met Cuba, 
mijn eerste diplomatieke post, tweede man op de kleine Nederlandse ambassade in Havana. 
Met ogen op steeltjes liep ik door de straten van die prachtige zij het toen al sterk 
verwaarloosde stad. De Koude Oorlog woedde en was deel van de realiteit van het bestaan. 
Je kon niet vermoeden dat het ooit anders zou worden. 

Falend embargo 

Het embargo van de VS tegen Cuba was evenzeer deel van het bestaan, en is dat in zekere 
zin nog steeds zolang het nog niet officieel is afgeschaft. Je hoeft echter niet lang op Cuba 
rond te lopen om te concluderen dat het niet werkt, sterker, dat het een fiasco is. Zo mag je 
dat toch wel noemen als na meer dan 20 jaar — het was 1983 — halsstarrig vasthouden aan 
hetzelfde beleid het hoofddoel daarvan, regime change, de verwijdering van Fidel Castro uit 
de macht, niet is bereikt. Inmiddels zijn we nog eens een dikke 30 jaar verder, en nog steeds 
is het beoogde doel niet bereikt. Bovendien is het embargo contraproductief, het heeft zich 
ontwikkeld tot een kostbaar propaganda-instrument voor de Cubaanse regering. Al meer 
dan 50 jaar lang wordt voor alles wat in Cuba misgaat en niet functioneert, en dat is heel 
veel, de schuld bij het Amerikaanse embargo gelegd. In een maatschappij die een 
onafhankelijke pers en vrije meningsuiting kent — Cuba was en is daarvan ver verwijderd — 
zou al snel in het publieke domein de vraag worden gesteld waarom de politieke leiding in al 
die embargojaren niet elders heeft kunnen vinden wat vanuit de VS niet kon worden 
betrokken. Met de rest van de wereld wordt immers levendig handel gedreven? Bovendien 
werden tot de ineenstorting van het communisme in Europa in 1989 veel essentiële 
producten geleverd door de Sovjetunie en de socialistische bondgenoten.  

Daarnaast zou Cuba in beginsel een hoop zaken zelf kunnen produceren, de menskracht en 
de technologie heeft het land heus wel in huis. De deplorabele economische situatie van het 
eiland vindt eerder haar oorzaak in een falend distributiesysteem en de orthodoxe afwijzing 
door het regime van alles wat riekt naar de vrije markt, dan in de afwezigheid van 



productiecapaciteit en menskracht. Bij beter en marktgericht management zou Cuba zeker 
in de agro- en voedingsmiddelensector voor een groot gedeelte in de eigen behoefte 
kunnen voorzien. In de woorden van een van mijn Amerikaanse collega’s indertijd: “this land 
is so fertile, you put a popstick in the soil and you can grow icecream.” 

Een Amerikaanse collega? Jazeker, want ondanks het feit dat er geen diplomatieke relaties 
bestaan tussen Cuba en de VS was en is de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging 
in Havana een van de grootste. In de jaren ‘80 was alleen de ambassade van de Sovjetunie 
groter. Om toch een communicatiekanaal open te houden is na de Cubacrisis van 1962 
overeengekomen om op ambassades van bevriende landen zogeheten belangenkantoren te 
vestigen. Zo bestaat er in Havana een American interest section die is ondergebracht bij de 
ambassade van Zwitserland. In Washington is er een Cuban interest section bij de Zwitserse 
ambassade. Destijds nam in Washington nog de ambassade van de Tsjechoslowaakse 
Socialistische Republiek die honneurs waar, maar de onderlinge verhoudingen tussen 
Tsjechië en Cuba zijn na de Fluwelen Revolutie in Praag in 1989 in een oogwenk tot onder 
het nulpunt gedaald. In Havana woont het Head of the US Interest Section in de paleiselijke 
oude residentie van de Amerikaanse ambassadeur, en werken de Amerikaanse diplomaten 
als vanouds in het ambassadegebouw aan de Malecon, bewaakt door een detachement van 
het US Marine Corps. Het gebouw zelf, regelmatig het epicentrum van massale anti-
Amerikaanse demonstraties, is al enkele jaren vanaf de straat grotendeels aan het oog 
onttrokken door een waar woud van vlaggenmasten, sinds een Hoofd van het 
Belangenkantoor — de facto de ambassadeur — ooit een lichtkrant met onafhankelijk 
vergaard nieuws vanachter de vensters liet projecteren. 

Embargo diende het Castro-regime 

Ik heb mij vaak afgevraagd of Cuba überhaupt wel was geïnteresseerd in een opheffing van 
het embargo. Daarmee zou immers het regime zijn belangrijkste propagandaboodschap 
kwijtraken. Concrete aanwijzingen daarvoor zijn er niet, maar het valt wel op dat op 
momenten dat toenadering nabij leek, steeds wanneer het Witte Huis werd bewoond door 
een Democratische president, zich vermijdbaar lijkende incidenten hebben voorgedaan die 
de voorzichtige toenadering meteen teniet deden. President Carter heeft tijdens zijn 4-jarig 
presidentschap herhaaldelijk de hand naar Cuba uitgestoken. Zijn dank: een exodus in 1980 
— het jaar van zijn door de gijzeling op de Amerikaanse ambassade in Teheran toch al tot 
mislukken gedoemde herverkiezing — naar Miami van +/- 125.000 ontevreden, deels 
criminele en psychisch instabiele Cubanen uit de havenstad Mariel. Duizenden Cubanen 
hadden in dat jaar de ambassade van Peru in Havana bezet, nadat een gerucht de ronde had 
gedaan dat Peru visa aan Cubanen zou willen verstrekken. De apocalyptische beelden 
daarvan staan nog helder op mijn netvlies, een voorbode van wat wij later zouden zien met 
DDR-burgers in de West-Duitse ambassades in Praag en Warschau. Dat heb je in een land 
waar geen vrije pers is, dan wordt het gerucht al snel als de norm voor de waarheid gezien. 
Fama ruit, het gerucht gaat rond, schreef Vergilius al.  

Het antwoord van Fidel Castro was het openzetten van het ventiel, waarbij de deuren van 
gevangenissen en instellingen voor mensen met psychische stoornissen niet over het hoofd 
werden gezien. In 1994 leek de geschiedenis zich te herhalen. Opstand in de straten van 
Havana en Santiago de Cuba, en weer ging het ventiel open. De VS had daar inmiddels wel 
genoeg van en met Clinton in het Witte Huis werd met Cuba een tot op de dag van vandaag 



bestaande regeling overeengekomen waarbij Washington jaarlijks 20.000 uitreisvisa aan 
Cubanen verstrekt.  

In 1996, het herverkiezingsjaar van Clinton, werd ruw een streep gehaald door wat 
misschien een ontluikende normalisering in de bilaterale betrekkingen had kunnen worden. 
In februari van dat jaar werden twee sportvliegtuigjes van een beweging van geëmigreerde 
Cubanen die tot doel had hulp te bieden aan Cubaanse bootvluchtelingen, Hermanos de 
Rescate (“hulp biedende broeders”), door Cubaanse MIG’s in de Straat van Florida boven 
internationale wateren uit de lucht geschoten. Vier mensen vonden de dood. Hun misdaad: 
schending van het Cubaanse luchtruim en het uitstrooien van politieke pamfletten boven 
Havana. Zij waren al weer onderweg terug naar Miami. Een volstrekt onnodige en 
disproportionele reactie op iets wat de Hermanos beter niet hadden kunnen doen, die voor 
jaren iedere toenadering weer in de ijskast zette. De deal die eind 2014 werd gesloten — 
ruil van de in Cuba gevangenzittende Amerikaan Alan Gross tegen drie in de VS 
veroordeelde Cubaanse spionnen — is de eerste maal sinds de Cubacrisis in 1962 dat er aan 
beide zijden tegelijkertijd de politieke wil is om de onderlinge relatie te verbeteren.  

Laten we ook niet vergeten dat de embargokwestie in de loop der jaren tot een regelrecht 
internationaal embarrassment voor de VS is uitgegroeid. Al decennia dient Cuba ieder jaar 
bij de AVVN (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) een resolutie in waarin wordt 
gevraagd het embargo te veroordelen. Kreeg Cuba daarvoor in de beginjaren alleen de 
steun van de socialistische bondgenoten en de niet-gebonden landen, sinds 1991 stemt een 
steeds grotere meerderheid van de AVVN voor die resolutie, ook de gehele EU, en kan de VS 
voor een tegenstem alleen nog rekenen op Israël en voor een onthouding op enkele 
dwergstaatjes in de Stille Zuidzee. De laatste keer, september 2014, was de uitslag 188 
landen voor, 2 tegen, 3 onthoudingen.  

Obstakels 

In december 2014 is een forse stap gezet op weg naar werkelijke verbetering van de 
betrekkingen tussen de VS en Cuba. Dat is goed nieuws, en het werd ook eens tijd, na 55 
jaar. Kon Cuba ten tijde van de raketcrisis en zolang het land een actieve bondgenoot was 
van de Sovjetunie met enige goede wil door de VS nog worden gezien als een bedreiging van 
de nationale belangen, zeker ook gezien de actieve en vaak militaire steun van Cuba aan 
bevrijdingsbewegingen in Afrika en Latijns Amerika, na de val van de Berlijnse Muur was het 
belang van Cuba gereduceerd tot hoogstens nuisance value. Het moment is goed, Cuba 
heeft de laatste jaren zeker enkele stappen gezet — bescheiden op economisch vlak, 
politiek nauwelijks — maar of de normalisering snel zal gaan is nog zeer de vraag. Er liggen 
nog veel, en niet de geringste, onopgeloste problemen.  

In mijn ogen zijn de drie belangrijkste obstakels de volgende. 

Guantanamo Bay 

In de eerste plaats is daar de kwestie van de Amerikaanse basis in Guantanamo Bay, op de 
zuidoostkust van Cuba. Nadat de VS Cuba van Spanje hadden bevrijd in de Spaans-
Amerikaanse oorlog (1898-1901) en en passant het eiland militair hadden bezet, waren de 
Amerikanen alleen onder bepaalde voorwaarden bereid deze bezetting te beëindigen. Een 



van de voorwaarden, vastgelegd in het zogeheten Platt-amendement van 1901 (naar de 
indiener Senator Orville Platt), en de enige waaraan tot de dag van vandaag door de VS 
wordt vastgehouden, betreft de huurovereenkomst over Guantanamo Bay. Het Platt-
amendement reduceerde Cuba in feite tot een Amerikaans wingewest of kolonie. Aan het 
begin van de twintigste eeuw is herhaaldelijk met het idee gespeeld om Cuba dan maar 
simpelweg te bezetten en tot een Amerikaanse staat of protectoraat à la Puerto Rico te 
maken.  

De achterdocht tegen de machtige buur was altijd diep geworteld in Cuba, ongeacht de 
kleur van de regering. Cuba wil — begrijpelijk — herziening van de overeenkomst, 
Washington niet. Cuba erkent sinds 1959 de overeenkomst eenzijdig niet meer en 
incasseert de door de VS betaalde — overigens bescheiden — huurpenningen niet. Omdat 
herziening alleen kan plaatsvinden als beide partijen het daarover eens zijn is een oplossing 
niet snel te verwachten en zal Guantanamo Bay vooralsnog een twistappel blijven tussen de 
twee buurlanden, zoals Gibraltar dat is tussen het VK en Spanje, en de Spaanse enclaves in 
Noord-Afrika tussen Spanje en Marokko. 

Handelsbeperkingen 

Dan is er de Helms-Burton Act uit 1996, die het in feite voor ondernemingen onmogelijk 
maakt om tegelijk in de VS en in Cuba actief te zijn, op straffe van forse boetes. ING kan daar 
over meepraten. De bank kreeg enkele jaren geleden een boete van 620 miljoen dollar aan 
de broek van de Amerikaanse rechter voor zijn activiteiten in en met Cuba. Die activiteiten 
zijn inmiddels gestaakt.  

Dit is een vooral door zijn extraterritoriale werking perverse wet, in strijd met ieder beginsel 
van internationale vrijhandel, die zo snel mogelijk van tafel moet als het de Amerikanen 
ernst is, en waaraan — zo mag ik hopen — ook in het kader van de lopende TTIP-
onderhandelingen aandacht wordt gegeven. 

Nationalisatie particulier bezit 

In de derde plaats is er de kwestie van de nationalisaties. Alle particuliere bedrijven, 
buitenlandse (vooral Amerikaanse) en binnenlandse, werden na de revolutie van 1959 
genationaliseerd. De totale waarde van de verzamelde claims is vrijwel niet te becijferen. 
Naar verluidt liggen er alleen al vanuit de VS zo’n 6.000 claims van bedrijven. De waarde 
daarvan, vermeerderd met rente, zal in de miljarden lopen. Daarnaast liggen er duizenden 
claims van particulieren die hun bezit na de revolutie hebben verloren, zowel van 
buitenlanders (wederom vooral Amerikanen) als van uitgeweken Cubanen.  

Vooral betreffende het particulier bezit ligt dit buitengewoon gecompliceerd. Niet al het 
particulier bezit werd genationaliseerd. Cuba kende anno 1959 een naar verhouding grote 
sociale middenklasse, die vaak de revolutie steunde. Economisch ging het in 1959 niet eens 
zo slecht met Cuba — in Italië was er bijvoorbeeld een wachtlijst van 25.000 mensen die 
naar Cuba wilden emigreren! — het land was een van de welvarendste landen in Latijns 
Amerika, maar het was een politiestaat waar de invloed van de Amerikaanse maffia in alle 
geledingen van de maatschappij zichtbaar en voelbaar was. De steun van de Cubaanse 
middenklasse voor de revolutie werd vooral ingegeven door gezond eigenbelang, waarmee 



werd getracht te voorkomen dat het land onder de desastreuze leiding van de tot op het bot 
corrupte dictator Fulgencio Batista definitief in de handen van de maffia zou komen. Van 
rijke en bemiddelde Cubanen die na 1959 in het land wilden blijven wonen werd het bezit 
niet genationaliseerd. Echter, ook de meesten die bleven raakten al snel teleurgesteld in 
wat de Castro’s en Che Guevara ervan bakten. Niettemin, ik heb er medio jaren ‘80 nog wel 
een paar leren kennen, wonend in prachtige huizen, omringd door kunst en antiek, een 
oude Cadillac, Chrysler of Oldsmobile in de garage, maar regelmatig geen water of 
elektriciteit. 

Kan de recente opening succesvol zijn? 

Ten slotte maar niet ten laatste: wat kunnen we van Cuba verwachten? Komt er meer 
ruimte voor vrijheid van meningsuiting en particuliere initiatieven? Zullen de Damas de 
Blanca met rust worden gelaten, vrouwen die gekleed in het wit iedere zondag op de 5ta 
Avenida in Miramar vreedzaam aandacht vragen voor familieleden die om politieke redenen 
in het gevang zitten, maar desondanks regelmatig worden lastiggevallen en worden 
vastgezet? Misschien hebben de Damas de Blanca ook wel een politieke agenda die wij niet 
kennen, maar het zou hoe dan ook goed zijn die vrouwen met rust te laten, zij doen geen 
vlieg kwaad. Zullen we eindelijk worden verlost van de ronkende retoriek in de Cubaanse 
media, die iedereen die het oneens durft te zijn met de officiële lijn wegzet als een agent 
van het imperialisme? 

Zijn er voorwaarden die wij niet kennen? De betrekkingen tussen Cuba en het Rusland van 
Poetin zijn recentelijk warmer geworden. Poetin kondigde zelfs aan dat hij met zijn oude 
bommenwerpers in de Golf van Mexico wilde gaan patrouilleren. Waarvandaan zou dat 
moeten gebeuren, Cuba, Nicaragua, Venezuela? Russische marineschepen bezoeken de 
regio beduidend vaker dan voorheen. Heeft Washington misschien duidelijk gemaakt: 
normale en betere relaties OK, maar dan geen geflirt met Poetin? Het zou mij niet verbazen. 

Gaat het wat worden met deze opening? Dat zal vooral afhangen van de vraag of en zo ja 
wanneer de Republikeinen in het Congres en in Florida, en de rabiate anti-Castristen in 
Miami, beseffen dat zij een achterhoedegevecht aan het verliezen zijn. Echter, onderschat 
de invloed van de Cuban-Americans uit Florida op de nationale politiek niet. Florida is een 
swing state bij de presidentsverkiezingen, waarbij de Democraten langzamerhand in het 
voordeel lijken te komen, dankzij demografische ontwikkelingen en een grotere populariteit 
in de latinobevolking. Obama won in Florida in 2008 en 2012, Gore en Kerry net niet in 2000 
en 2004. Wie herinnert zich niet de verkiezing van 2000 met de hertelling en de hanging 
chads?  

Aan de ene kant lijkt het er op dat de conservatieve Cuban-Americans de wind in de zeilen 
hebben. Zie de kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2016 van de Texaanse 
senator Ted Cruz: rechtser kan bijna niet, Cubaanse ouders, gekant tegen ieder vorm van 
toenadering tot Cuba. Let ook op de invloed in het Congres van werkelijk zeer conservatieve 
Republikeinse Cuban-Americans als Ileana Ros-Lehtinen en Mario Diaz-Balart, de laatste 
nota bene direct geparenteerd aan Fidel Castro. Kijk naar de namen, en kijk naar de 
huidskleur, en het is duidelijk dat het de bezittende, blanke elite is geweest die al snel niets 
van Castro moest hebben (ofschoon de Castro’s zelf ook tot die elite behoren), en ook de 
middelen had om het eiland te verlaten en elders een bestaan op te bouwen. Aan de andere 



kant is de samenstelling van de Cubaanse bevolking in Florida snel aan het veranderen. 
Tweede en derde generatie Cubaans-Amerikanen zijn vaak geheel geassimileerd in de 
Latijns-Amerikaanse, Spaanssprekende samenleving van Miami. Zij hebben in de VS 
gestudeerd, hebben er werk, en voelen steeds minder binding met het land van hun ouders 
of grootouders. Een kijkje nemen OK, zeker nu dat makkelijker is geworden, maar niet om 
straks de rekening te moeten gaan betalen voor het opknappen van dat tot op de draad 
versleten land. 

Hans Glaubitz (1947) is historicus en oud-ambassadeur. Als beginnend diplomaat was 
Havana, Cuba, van 1983 tot 1986 zijn eerste buitenlandse plaatsing.  

 

 

 


