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Poetins marine: dreiging of retoriek? 

Daniël Turk 

Op 26 juli — de Russische dag van de marine — lanceerde het Kremlin een nieuwe 
maritieme doctrine. De publicatie van ervan viel samen met een groot, door Poetin 
bijgewoond maritiem spektakel bij de marinehaven Baltisyk in Kaliningrad. Terwijl de 
maritieme ramp met de onderzeeër Kursk in 2000 nog een flinke klap was voor de 
populariteit van de toen net aangetreden Poetin, is het nu uitgerekend de marine die hij 
gebruikt als symbool van hernieuwd Russisch machtsvertoon. Poetin heeft de marine 
omarmd en het krijgsmachtonderdeel is een speerpunt van de algehele Russische militaire 
modernisering. De herziening van de maritieme doctrine geeft hier blijk van. Is deze 
hernieuwde Russische interesse voor de zee — in navolging van het al reeds assertieve 
Russische gedrag in Oost-Europa en Syrië — een extra reden tot zorg, of wint retoriek het 
hier van realiteit? 

Een moeizame geschiedenis met de zee 

In 1965 schreef de ‘Amerikaanse Clausewitz’ Bernard Brodie: ‘every navy’s strategy is a 
national strategy, oriented around problems which are peculiarly its own’.1 Dit geldt voor 
geen enkel land meer dan voor Rusland. De Russische kustlijn bestaat uit vijf los van elkaar 
staande regio’s: de Arctische wateren, de Oostzee, de Zwarte Zee, de Grote Oceaan en de 
Kaspische binnenzee. Ieder maritiem theater vergt een eigen vloot, en daarmee is de 
maritieme sterkte in een bepaalde regio altijd een indicatie geweest van de strategische 
waarde die de dan heersende tsaar gaf aan een regio. Dit kon per tsaar aanzienlijk 
verschillen. Zo liet tsaar Peter I na zijn overlijden in 1725 een machtige Baltische vloot na die 
tijdens zijn geboorte nog niet bestond. Tijdens zijn leven liep tsaar Peter I al wel op tegen 
een van de twee voornaamste historische zwaktes van de Russische marine.  

Terwijl Peter I de Russische marine opbouwde in de Golf van Finland, kon deze zelfde vloot 
niet voorkomen dat de Ottomanen in het zuidelijke deel van de Russische landmassa 
rondom de Zwarte Zee hun macht uitbreidden. Deze geografische realiteit heeft de 
Russische marine altijd geplaagd. Om dreigingen het hoofd te bieden of ambities te 
realiseren is het altijd nodig geweest om in ieder afzonderlijk theater voldoende maritieme 
middelen beschikbaar te hebben. Pogingen om vloten in tijden van oorlog tussen theaters te 
verplaatsen konden dramatisch aflopen; zoals gebeurde in 1905 tijdens de Japans-Russische 
oorlog toen de Baltische vloot na een maandenlange tocht in de Japanse Zee werd 
vernietigd.2  

Het tweede probleem dat de Russische marine altijd heeft belemmerd is het structurele 
wantrouwen jegens de marine van de op het continent gerichte Russen. In tegenstelling tot 
historische maritieme mogendheden zoals Holland en Groot-Brittannië, was groei of verval 
van de maritieme strijdkrachten niet gebonden aan de staat van de maritieme handel, maar 
gebonden aan de grillen van de op dat moment heersende staatshoofd. De fluctuaties 
waaraan de aandacht voor de marine aanwezig was, maakten een carrière binnen de 
marine voor de Russische adel niet aantrekkelijk. Met als gevolg dat door het grote aantal 



westerse experts binnen de maritieme organisatie, de marine met een nog groter aura van 
onbetrouwbaarheid omgeven werd. 

De erfenis van admiraal Gorshkov 

Het was pas tijdens de Koude Oorlog dat de Sovjetmarine zich onder admiraal Sergei 
Gorshkov ontwikkelde van een marine traditioneel gericht op kustverdediging en 
ondersteuning van landoperaties, tot een wereldwijd opererende oceaangaande maritieme 
mogendheid. De maritieme expansie die onder Gorshkovs lange bewind als bevelhebber van 
de Sovjetmarine tussen 1956 en 1985 plaatsvond, onderbouwde hij ideologisch met zijn 
boeken Red star rising at sea (1972) en The sea power of the state (1976). Hoewel de 
Sovjetunie met de bemachtiging van nucleaire afschrikking niet langer hoefde te vrezen 
voor ‘chantage’ door de Verenigde Staten, merkte Gorshkov op dat het 
handelingsvermogen van de Sovjetunie uiterst beperkt was. Met angst en bewondering 
keek hij naar de Amerikaanse interventie in Libanon (1957) en de Britse tussenkomst in de 
Perzische Golf (1961). Het waren conventionele maritieme strijdkrachten die dit mogelijk 
maakten en niet de door Chroesjtsjov gekoesterde nucleaire onderzeeërs. Na 1966, met het 
aantreden van Brezjnev en het door hem gevoerde assertieve buitenlandbeleid, kreeg 
Gorshkov zijn kans om met de bouw van een sterke marine het handelingsvermogen van de 
staat te vergroten, om zodoende de Russische invloed wereldwijd te doen gelden en 
bevriende landen te assisteren in hun strijd tegen het ‘westers imperialisme’.3 

Erkennend dat de Sovjetunie in meer dan één opzicht benadeeld was in haar mogelijkheden 
macht op zee uit te oefenen, ging Gorshkov aan de slag met een immens 
vlootbouwprogramma waarbij de staat niet alleen de bouw van de marine aanjoeg, maar 
ook de maritieme sector als geheel stimuleerde. Onder Gorshkov zou de Sovjetmarine 
uiteindelijk bestaan uit 318 onderzeeërs, 20 kruisers, 95 torpedobootjagers, 120 fregatten, 
185 korvetten, 400 mijnenvegers en meer dan 250 amfibische vaartuigen. Een zeemacht 
groter dan de strategische rationale vereiste. Deze wereldwijd opererende vloot werd dan 
wel door de NAVO gezien als dreigend, toch waren dergelijk vlootinspanningen voor een van 
binnen rottend staatsbestel niet lang houdbaar. In 1985 werd nog wel het vliegkampschip 
Admiraal Kuznetsov aan de vloot toegevoegd, maar met de aankondiging van Reagans 
zogenaamde ‘600-ship Maritime Strategy’, was dit al te laat.4  

Reagans inspanningen maakten duidelijk dat de Sovjetunie nimmer de Amerikaanse 
suprematie op zee kon betwisten. Toen de Sovjetunie in 1991 implodeerde, werd veel 
marinepersoneel, alsmede een groot aantal marineschepen geschrapt. Het niet afgebouwde 
vliegkampschip Varyag werd door de Chinezen gekocht en vaart thans als de Liaoning, maar 
veel Sovjetschepen — afgebouwd of niet — bleven verwaarloosd en roestend achter in de 
havens van het voormalige Sovjetrijk.  

Maritieme modernisering en expansie 

Dertig jaar na het te water laten vaart de Admiraal Kuznetsov nog steeds. Maar waar 
vliegkampschepen al decennialang het machtssymbool zijn voor mogendheden met 
maritieme aspiraties, is de Admiraal Kuznetsov juist symbolisch voor Ruslands falen als 
maritieme mogendheid. Sinds 1991 is het schip slechts vier keer kortstondig uitgezonden. In 



veel opzichten is het schip een drijvend museum, en de Admiraal Kuznetsov is daarin niet 
alleen.  

De maritieme modernisering die in de eerste jaren van Poetins bewind wel plaatsvond, 
betrof voornamelijk kleine oppervlakteschepen. Deze beperkte modernisering van de 
Russische vloot kon niet verhinderen dat de vlootomvang in 2008 nog slechts een kwart was 
vergeleken met de hoogtijdagen onder Gorshkov. Bovendien waren — en zijn nog steeds — 
veel van de nog in dienst zijnde schepen in een nauwelijks betere staat dan de Admiraal 
Kuznetsov. In 2008 wilde Poetin hier verandering in brengen met de aankondiging van een 
massaal herbewapeningsprogramma voor de periode tot 2020. Met een budget van 20 
triljoen roebels (657 miljard dollar)5 was het plan om 100 nieuwe schepen aan de Russische 
vloot toe te voegen.6  

Er volgden berichten dat Rusland bezig was met de bouw van nucleair aangedreven 
vliegkampschepen en de daarbij behorende escortes. Gepaard met vlootvertoon in regio’s 
waar de Russen zich al jaren niet meer hadden laten zien, voedde de ‘angst’ in het Westen 
dat de Russische marine weer een machtsfactor zou zijn zoals ten tijde van Gorshkov.7 Toch 
bleek dat er eerder sprake was van een geleidelijke ‘herkapitalisatie’ van de Russische 
maritieme capaciteiten.  

Gedurende de Koude Oorlog had de Russische marine vier hoofdtaken: 1) strategische 
afschrikking; 2) kustverdediging; 3) het openhouden van de sea lines of communication; en 
4) expeditionaire capaciteiten. Onder het leiderschap van Gorshkov gingen veel middelen 
naar de laatste taak, maar de expeditionaire capaciteiten kregen nooit de prioriteit boven 
de eerste drie primaire taken van de Sovjetvloot. Dit beleid lijkt onder Poetin niet te 
veranderen. 

De eerste fase om de Russische nucleaire afschrikking in stand te houden wordt gerealiseerd 
met de bouw van de nucleair aangedreven Borei-klasse aanvalsonderzeeërs. Inmiddels zijn 
er al drie in gebruik genomen, met de verwachting dat dit er in 2020 acht zullen zijn. Voor 
de kustverdediging is Rusland bezig met de bouw van moderne korvetten en daarnaast 
zullen naar verwachting 20 tot 30 fregatten aan de Russische vloot worden toegevoegd. Met 
de uiteindelijke productie (of aankoop) van moderne kruisers, amfibische schepen en een 
vliegkampschip zal de expeditionaire capaciteit van de Russen gewaarborgd zijn.8 

Uit deze plannen blijkt dat hoewel Moskou beseft dat de strategische focus zal moeten 
liggen op strategische afschrikking en kustverdediging, het ook nog steeds een volwaardige 
oceaangaande zeemacht ambieert te zijn. Hoe reëel zijn deze ambities? 

Een nieuw Z-plan? 

Het hebben van ambitie is normaliter goed, maar wanneer de realiteit de ambitie inhaalt is 
het belangrijk laatstgenoemde bij te stellen. Dit probleem is vaker voorgekomen bij 
mogendheden met maritieme aspiraties. Zeker wanneer maritieme macht niet op een 
natuurlijke manier voortvloeit uit de maritieme handel, maar planmatig van bovenaf wordt 
opgebouwd, liggen spanningen tussen ambitie en realiteit in het verschiet. Het Duitse Z-plan 
— geïnitieerd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog — is in veel opzichten het 
exempel van falend maritiem beleid. Dit roemruchte plan zou moeten voorzien in de bouw 



van een Duitse vloot van immense proporties, waaronder vier vliegkampschepen en dertien 
slagschepen. Het ontbeerde de Duitsers aan scheepswerven, materiaal en mankracht om dit 
grandioze plan uit te voeren. Ondanks de onuitvoerbaarheid van dit plan zijn de ambities 
nooit naar beneden bijgesteld en bij het uitbreken van de oorlog bleven veel onvoltooide 
scheepshullen roestend in de werven achter. Een vergelijking met het huidig maritiem 
beleid onder Poetin is dan ook niet misplaatst.  

In 1999 — vlak voor zijn razendsnelle carrièresprong tot president van Rusland — 
publiceerde Poetin een artikel waarin hij al betoogde dat de immense gas- en olievoorraden 
het middel zijn om van Rusland weer een wereldmacht te maken. De voortvarende 
Russische economische groei — gedreven door hoge grondstofprijzen — in de eerste jaren 
van Poetins bewind, bewoog hem om na 2008 stevig te investeren in de Russische marine. 
Deze investeringen waren initieel ingegeven door de opkomst van China en het toekomstig 
belang van de Arctische wateren. Pas later, als gevolg van hernieuwde spanningen met het 
Westen, kwam de nadruk te liggen op versterking van de maritieme positie ten opzichte van 
het NAVO-bondgenootschap. Die omslag in prioriteitenstelling viel samen met een neergang 
van de Russische economie. De daling van olie- en gasprijzen heeft echter op geen enkel 
moment geleid tot een aanpassing van de gestelde maritieme ambitie. Integendeel, de 
maritieme ambities zijn alleen maar verder opgeschroefd.  

Het blijft ondanks alles de Russische wens om voldoende oceaangaande maritieme 
capaciteiten te verkrijgen. De haalbaarheid van deze politieke doelstellingen is echter 
twijfelachtig. De gemiddelde leeftijd van Russische marineschepen was in 2012 al 21 jaar, en 
dit neemt alleen maar verder toe naarmate vervanging uitblijft.9 Financiering is niet het 
enige probleem voor Poetin. De Russische scheepsbouwindustrie heeft niet de capaciteit 
om tijdig de beoogde nieuwe schepen te leveren en bovendien is er weinig ervaring met het 
ontwerpen en bouwen van nieuwe grote marineschepen. De ontwerpen zien er op de 
tekentafel mooi uit, maar de expertise en de industriële capaciteit om de ontwerpen te 
verwezenlijken zijn in de jaren na het uiteenvallen van de Sovjetunie verloren gegaan. Dit 
blijkt onder meer uit de problemen die ontstonden bij de modernisering van het oude 
Admiraal Gorshkov-vliegkampschip voor de Indiase marine (de Vikramadatya).10 Ook de 
noodzaak om de (inmiddels geannuleerde) aankoop te doen van twee Franse Mistral-klasse 
amfibische schepen is hier een voorbeeld van.  

Tot dusverre is Rusland in staat geweest om de meest dringende prioriteiten te adresseren. 
De Russen zijn altijd bekwaam geweest in de bouw van onderzeeërs, en dit is ook nu nog de 
meest gezonde tak van de Russische scheepsbouwindustrie. De bouw van de nieuwe Borei-
klasse en de modernisering van bestaande onderzeeërs zullen, ondanks de optimistische 
tijdspanne, uiteindelijk het Russische arsenaal versterken. Hetzelfde geldt ook voor kleinere 
scheepstypen die ingezet worden voor de Russische kustverdediging. Maar voor de verdere 
uitvoering van de voor 2020 gestelde doelstellingen zullen zonder twijfel gaten ontstaan in 
de planning. Nieuwe fregatten, bijvoorbeeld, zullen niet geleverd worden in de voorziene 
aantallen, en het is al helemaal de vraag of er ooit een vervanger van de Admiraal Kuznetsov 
te water zal worden gelaten.  

We zien hier dan ook een zeker gat in de retoriek van Rusland richting het Westen en de 
daadwerkelijke capaciteiten van de Russische marine. Want terwijl grote 
oppervlakteschepen met expeditionaire capaciteiten voor de NAVO-lidstaten als dreigend 



worden ervaren, zijn het juist deze schepen die in 2020 ernstig verouderd zijn zonder dat 
adequate vervanging gereed is. Een tijdelijke oplossing is om bestaande oppervlakteschepen 
te moderniseren, maar onvermijdelijk zullen op de korte termijn de Russische 
expeditionaire capaciteiten afnemen. Hoe vertaalt deze realiteit zich in de nieuwe Russische 
maritieme doctrine?  

De maritieme doctrine: van oost naar west 

De krijgsmacht heeft onder Poetin een centrale rol gekregen binnen het staatsapparaat en 
zal daardoor de pijn van de economische malaise pas als laatste voelen. De maritieme 
ambities zijn dus (nog) niet bijgesteld; de doctrine daarentegen wel. 

Toen de Russische maritieme expansie in 2008 werd aangekondigd, was dit voornamelijk als 
reactie op het groeiend belang van het Aziatische maritieme theater en de opkomst van 
China. Anno 2015 oefenen Russische en Chinese marineschepen echter gezamenlijk in de 
Middellandse en Japanse Zee. De Russische verschuiving van oost naar west was al zichtbaar 
bij een herziening van de maritieme doctrine in 2010, maar de publicatie van de recente 
Russische maritieme doctrine te midden van het machtsvertoon op de Russische dag van de 
marine bevestigt wat eigenlijk al evident was: de NAVO wordt als vanouds gezien als de 
grootste dreiging.  

De nieuwe doctrine impliceert dat de Russische marine een aanwezigheid ambieert in alle 
theaters waar de NAVO-lidstaten actief zijn: in het bijzonder de Atlantische Oceaan en een 
permanent flottielje in de Middellandse Zee. Versterking van de marine in de Oostzee, 
Zwarte Zee en bovenal de Noordelijke Vloot— die als enige directe toegang heeft tot de 
Atlantische Oceaan — ligt dan voor de hand. Dit betekent niet dat de Pacifische vloot in 
Vladivostok geen rol meer speelt, maar de verwachtingen van enkele jaren geleden dat de 
daar gelegerde eenheden de speerpunt zouden zijn van de Russische maritieme 
modernisering, lijken bijgesteld te moeten worden. Ten slotte speelt het vaak onderbelichte 
flottielje in de Kaspische Zee nu een symbolische rol in de Russische interventie ten behoeve 
van de Syrische president Assad.  

Zonder een krachtdadige versterking van de Russische vloot blijft dit signaal richting de 
NAVO echter slechts retoriek. De weg die de nieuwe maritieme doctrine inslaat, laat ons wel 
zien dat hoewel we al langer gewend zijn aan de militaire assertiviteit van Rusland in de 
lucht en op land, de zee nu ook een belangrijke rol speelt in het strategisch denken van 
Poetin.  

Conclusie 

In 1926 schreef de Amerikaanse historicus Robert J. Kerner: ‘Russian foreign policy can be 
best understood as a relentless urge to the sea and warm-water outlets’. Negentig jaar later 
onder het presidentschap van Poetin heeft deze uitspraak nog niet veel aan kracht ingeboet. 
De Russische marine sinds het einde van de Koude Oorlog echter wel. Retoriek in de nieuwe 
maritieme doctrine ten spijt, zal de Russische marine niet meer de capaciteiten hebben die 
het had zoals tijdens de dagen van admiraal Gorshkov. Toch gaat het te ver om de Russische 
marine af te doen als een strijdmacht met louter regionale aspiraties. Bij het Russisch 
optreden in Syrië spelen veel belangen een rol, maar het moet in geostrategisch opzicht ook 



zeker gezien worden in het licht van de hierboven aangehaalde uitspraak van Robert J. 
Kerner. De marinebasis in Tartus is cruciaal als Russische ‘warm-water outlet’ om een 
maritieme aanwezigheid in de Middellandse Zee te behouden. 

Een ander theater zal de komende jaren wel steeds meer aandacht vragen: het Arctische 
gebied. Met het zicht op de toekomstige toegankelijkheid van de Noordelijke route, worden 
de zo lang gekoesterde warm-water outlets niet gerealiseerd door middel van annexatie, 
maar helpt het opwarmen van de aarde een handje mee. Het toekomstige Russische 
maritieme potentieel in de Noordelijke Zeeën is in ieder geval iets waar de dreiging en 
retoriek van Poetin wel angstig reëel kunnen samenkomen. 

Daniël Turk is wetenschappelijk medewerker bij de Teldersstichting. Hij schr eef dit 
artikel op persoonlijke titel . 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl. 
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