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Recensie

Dit boek was bij het verschijnen in 2020 meteen een 
bestseller. Het kreeg lovende recensies. Het was 
‘het definitieve verslag van de opkomst van Poetin 

en van het Poetinisme’, schreef de historica Anne Apple-
baum in het Amerikaanse maandblad The Atlantic. In juni 
2022 verscheen eindelijk de Nederlandse vertaling.
Zoals de titel aangeeft, is Catherine Beltons boek geen 
biografie van de Russische dictator, maar vooral een 
portret van een generatie KGB-officieren die onder Poetins 
leiding in twintig jaar tijd de Russische staat en econo-
mie vrijwel volledig in handen kreeg. Vanaf het begin 
gebruikten zij Westerse banken om geld uit Rusland te 
smokkelen. Dat geld diende niet alleen ter zelfverrijking, 
maar werd ook strategisch aangewend om het Westen te 
corrumperen en verdeeldheid te zaaien in de NAVO en de 
EU. Vooral in het Verenigd Koninkrijk kregen de oligar-
chen stevig voet aan de grond, met name via betrokkenen 
in het Brexit-debat. Eén hoofdstuk heeft niet voor niets als 
titel ‘Londongrad’.

Belton, voormalig correspondent van de Financial Times 
in Moskou, deed jarenlang onderzoek. Haar voornaamste 
bronnen zijn de tientallen gesprekken met voormalige 
KGB-agenten, Kremlin-insiders en bankiers in diverse 
landen. De meesten wilden anoniem blijven ‘vanwege 
voor de hand liggende gevoeligheden’, aldus een under-
statement van Belton. Maar enkele groten uit de Rus-
sische politiek hadden geen bezwaar dat hun naam werd 
genoemd. Zoals Vladimir Jakoenin, een vertrouweling 
van Poetin, voormalig KGB-officier en oud-topman van 
de Russische Spoorwegen. Een andere belangrijke bron 
is Sergej Poegatsjov, de bankier die er mede voor zorgde 
dat Poetin in 1999 Boris Jeltsin opvolgde als president. Hij 
raakte uit de gratie van het regime en woont – na enkele 
keren aan een aanslag te zijn ontsnapt – in een zwaarbe-
waakte villa in Zuid-Frankrijk. Belton sprak ook verschil-
lende malen met Michail Chodorkovski, sinds de jaren '90 
een van de meest succesvolle zakenmannen van Rusland. 

Hij ontpopte zich als felle criticus van Poetin en moest 
daar zwaar voor boeten. In 2003 werd hij gearresteerd op 
verdenking van belastingontduiking en fraude en veroor-
deeld tot een jarenlang verblijf in een strafkamp. Cho-
dorkovski’s oliemaatschappij Yukos werd ontbonden en 
verdeeld onder ‘de mannen van Poetin’. Volgens Belton 
was dat een blauwdruk van Poetins werkwijze: ten eerste 
het overnemen van centrale sectoren van de economie en 
de intimidatie van mogelijke tegenstanders. Ten tweede 
was er ook in 2003 al de corrumperende samenwerking 
met het Westen. Na zijn vrijlating in 2013 vertelde Cho-
dorkovski – inmiddels in Londen woonachtig – dat hij nog 
het meest geïrriteerd was geweest over de participatie 
van westerse banken en energiebedrijven bij de overname 
van Yukos: ‘Het was een strategische fout van sommige 
westerse instituties te denken dat ze konden leven zonder 
principes. Ze vonden het geweldig. We gaan met Poetin 
samenwerken, want dan kunnen we geld verdienen.’
Ondanks de lovende recensies, is De mannen van Poetin 
geen lichte kost. Gecompliceerde financiële zaken staan 
centraal. Talloze manipulaties met onteigende bedrijven 
passeren de revue, evenals schimmige geldstromen naar 
westerse banken en al even schimmige (financiële relaties) 
met westerse, populistische politici. De lezer heeft een 
stevige klus om de talrijke opgevoerde personen uit elkaar 
te houden. De korte lijst ‘dramatis personae’ die aan het 
begin van het boek staat, biedt daarbij weinig hulp.

Het boek heeft inmiddels een eigen geschiedenis. Beltons 
stelling over de grote Russische invloed in het Wes-
ten werd in 2021 nog eens gedemonstreerd toen haar 
uitgever Harper-Collins zich geconfronteerd zag met vijf 
verschillende – vrijwel gelijktijdig ingediende – aanklach-
ten van oligarchen wegens smaad. ‘Een falanx van ‘s 
werelds rijkste mannen tegen een eenzame journalist’, 
protesteerde uitgever Arabella Pike in The Sunday Times. 
Deze intimidatiepoging kostte miljoenen. De meeste 
klachten werden uiteindelijk geseponeerd. Alleen Roman 
Abramovitsj slaagde erin via de rechter enkele correcties 
in de tekst aan te brengen. De oliemiljardair had onder 
meer bezwaar gemaakt dat Belton betoogde dat het op 
aanraden van Poetin was geweest dat hij de Londense 
voetbalclub Chelsea had gekocht. Doel was een brug-
genhoofd te bouwen voor de Russische invloed, ‘een 
toegangskaartje tot de Britse high society’. Het zou uit-
gever Prometheus hebben gesierd als zij had aangegeven 
welke passages in het boek zijn aangepast. Maar wat ook 
Abramovitsj’s motieven mogen zijn geweest: zijn keuze 
voor Chelsea was symbolisch voor de Russische invloed in 
het VK. Belton: ‘mede dankzij het feit dat hij al snel werd 
geaccepteerd kon Russisch geld onderdeel worden van 
het Londense leven.’
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