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Column

'Als Kiev valt en 
Rusland consolideert 

de verovering, 
zullen onvermijdelijk 

gesprekken met 
het Westen moeten 

volgen'

H
et cynisme en de grootheidswaan waren van het gezicht van de Russische 
president af te lezen. Hij vernederde zijn nabije medewerkers. Dit bevestigde 
het beeld van een autocraat die de voeling met de realiteit verloren is, daardoor 
blunders maakte bij het begin van de campagne in Oekraïne en uiteindelijk 

in het stof zal bijten waardoor het Westen alsnog de grote overwinnaar kan worden. 
Voorlopig is die conclusie overhaast.

Het is immers niet de eerste keer dat een politiek leider militaire adviezen in de wind 
slaat. Zowel tijdens de inval in Afghanistan als de inval in Irak stelden Westerse politici de 
operationele eisen van de militaire planners naar beneden bij. In het geval van Irak bij-
voorbeeld, waarbij zij geen oren hadden naar de waarschuwingen dat een land innemen 
en regimeverandering een hachelijke en langdurige onderneming zou zijn. Overmoed is 
heus dus niet alleen eigen aan autocraten. President Bill Clinton en de Europese bond-
genoten maakten zich er schuldig aan tijdens de humanitaire interventies in de jaren 
‘90; president George W. Bush en de Westerse partners in de harde neoconservatieve 
verzuchting van regimeverandering. Hoe veel keren moest het Westen zijn plannen in de 
global war on terror niet bijsturen en botste het op logistieke problemen?

Mijnheer Poetin heeft zich sowieso mispakt in Oekraïne. Het Russische leger heeft ook 
helemaal niet de slagkracht als die van de VS. De campagne tegen Oekraïne is ook 
bijzonder onpopulair en de demotivatie is gigantisch. Rusland heeft zich in een oorlog 
gegooid met een defensiebudget dat vele malen kleiner is dan dat van het Westen 
tijdens de global war on terror. Een Russische nederlaag is wel degelijk een denkbaar 
scenario; maar het is geen zekerheid. De Russische bevolking mort, maar de bevolking is 
ook vooral verdeeld. Er is nog steeds weldegelijk een harde kern van pakweg 30 procent 
die de oorlog steunt. Argwaan tegenover het Westen is veel wijder verspreid. De notie 
dat het Westen wapens levert om in burgerzones te worden ingezet en daarmee de 
burgerdoden verklaart, wordt in de Russische pers breed uitgesmeerd. De internationale 
gemeenschap is niet gelukkig, maar evenzeer verdeeld. Verschillende grote landen wei-
geren de invasie te veroordelen en wachten af hoe de oorlog kantelt.

Als Kiev valt, zal sowieso een jarenlange harde guerrilla-campagne volgen. Maar Rus-
land zal het theater relatief goed kunnen afsluiten. Afgezien van het Westen zou het de 
grens moeten kunnen controleren. De kans dat Polen de rol van pakweg Pakistan of Iran 
tijdens de global war on terror gaat spelen, is klein. Etnisch en geografisch ligt de situ-
atie anders. Bovendien zal Rusland bij winst in de grote steden beschikken over middelen 
en aanzienlijke afschrikkingskracht om de bevoorradingslijnen af te snijden en blijvende 
Westerse bemoeienis in Oekraïne te ontmoedigen. De Russische bevolking zal wellicht 
blijven vinden dat de campagne nodeloos was, maar zich, zoals vaak, neerleggen bij de 
beslissing en zich opmaken voor het post-Poetin tijdperk dat alleen al door de leeftijd van 
de president onvermijdelijk wordt. Als Kiev valt en Rusland consolideert de verovering, 
zullen onvermijdelijk gesprekken met het Westen moeten volgen. De landen die zich nu 
afzijdig houden, zoals China en India, zullen hun relaties met Rusland snel herstellen en 
economische kansen bieden. Rusland is economisch ernstig verzwakt, maar het heeft 
gigantische rijkdommen waarvoor allerlei klanten staan te trappelen. 

Met andere woorden, het blijft belangrijk om voorbij de nogal eenzijdige berichtgeving 
te kijken. Rusland heeft zwaar geblunderd en vertoont belangrijke gebreken, maar de 
strijd is nog niet gestreden. Rusland moet snel winnen; als dat niet gebeurt, betekent dat 
het einde van Poetin’s macht en een enorme deuk in de Russische invloed. Als de strijd 
kantelt in het voordeel van Rusland, zal de bredere context eveneens opnieuw begin-
nen kantelen. We zullen dan nooit een volledige normalisatie meemaken, maar evenmin 
hoeft dit een complete isolatie of uitputting in te houden. Dit is een kantelpunt. De 
Europese veiligheidsarchitectuur verandert. Maar laat ons vooral behoedzaam blijven in 
onze inschattingen.
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