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Ook volgende winter een extra trui?  

Een narrative voor de NAVO 
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De oorlog in Oekraïne heeft de afgelopen maanden heel wat pennen in beweging gezet. 
Vaak wordt het Russische (on)diplomatieke en militaire optreden in dergelijke 
beschouwingen gekenschetst als een nieuwe vorm van oorlogvoering, één bovendien 
waarop de NAVO geen antwoord zou hebben. Is een eenduidig westers verhaal wel 
mogelijk, of zelfs wenselijk? 

Het is inderdaad opvallend hoe de Russische president Poetin de regie in handen lijkt te 
hebben. Hij kan troepen sturen naar Oost-Oekraïne en met droge ogen beweren dat er daar 
geen Russische militairen actief zijn. Op dezelfde wijze betoogt hij dat de inwoners van de 
Krim vorig jaar uit eigen beweging kozen voor onafhankelijkheid en vervolgens aansluiting 
bij het Russische moederland. Dat was bovendien geen landjepik maar zelfbescherming: het 
nieuwe bewind in Kiev, lakeien van de NAVO, vormt een bedreiging voor Rusland. Zodra hij 
zijn handtekening onder het tweede Akkoord van Minsk had gezet, liet de president weten 
dat Rusland er niet aan gebonden was, omdat het niet bij de oorlog betrokken is. Maar 
onlangs verklaarde Poetin in een documentaire dat aan de inname van de Krim een 
vooropgezet plan ten grondslag lag en dat hij overwogen had kernwapens in te zetten. Zoals 
bekend reageerde het Westen op de annexatie van de Krim met het instellen van sancties 
en heeft de NAVO een begin gemaakt met het versterken van zijn presentie in de Baltische 
staten en Polen, die zich door de ontwikkelingen aan hun oostgrens geïntimideerd voelen. 
Toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap wordt echter uitgesloten, terwijl het 
vermoedelijk de enige garantie vormt voor de territoriale integriteit van het geplaagde land. 
Minder vergaande voorstellen, zoals wapenleveranties aan Oekraïne, leidden steevast tot 
aanvaringen tussen haviken en duiven binnen het bondgenootschap waarvan een aantal 
ook naar buiten is gekomen. 

De recente aanvaring tussen generaal Breedlove en het Duitse Auswärtiges Amt, over de (al 
dan niet vermeende) aanwezigheid van duizenden Russische troepen aan de Oekraïense 
oostgrens, lijkt illustratief voor het onvermogen van de alliantie om één lijn te trekken en 
die duidelijk te communiceren. Het Westen oogt zwak, en Poetin is zijn opponenten steeds 
een stap voor. Waar de Russische president er ogenschijnlijk moeiteloos in slaagt zijn 
verhaal te framen, heeft de NAVO, uiteindelijk een samenwerkingsverband van 28 staten, al 
moeite om intern overeenstemming te bereiken. Hoewel de ontwikkelingen van de laatste 
anderhalf, twee jaar de Europese Unie en de NAVO inderdaad voor fundamentele vragen 
plaatsen, geven de publiekelijke aanvaringen tussen Breedlove en de Duitse regering te 
denken. Is een overkoepelend (counter-)narrative dat het westerse verhaal uitdraagt aan zo-
wel de westerse als de Russische bevolking eigenlijk wel mogelijk? Is het wenselijk? En zo ja, 
waaruit zou het moeten bestaan? 



Een oude discussie… 

Deze vragen zijn minder nieuw dan ze lijken. Begin jaren vijftig woedde er al een hevige 
discussie over wat destijds voorlichting heette. De NATO Information Service en vertegen-
woordigers van de Amerikaanse United States Information Agency (USIA) wilden een 
gezamenlijke gecentraliseerde aanpak, maar de consensus onder voorlichters uit de kleinere 
lidstaten was toen dat dit contraproductief was. Het waren de jaren van het McCarthyisme 
en veel Europese voorlichters vreesden dat een hysterische toonzetting juist het 
tegenovergestelde effect zou bereiken. De Nederlandse voorlichters bij voorbeeld waren 
ervan overtuigd dat wat in de VS werkte in Nederland juist niet zou werken. Inspelen op 
angst voor het communisme zou de bevolking kunnen verlammen in plaats van aanzetten 
tot meer waakzaamheid en een grotere bereidheid om defensie-uitgaven te dragen. 
McCarthy’s stijl speelde Moskou dus in de kaart.1  

Ook in andere landen klonken zulke geluiden: een gecentraliseerde aanpak zou niet werken 
omdat die geen rekening hield met lokale verschillen. Propaganda lag, zo kort na de oorlog, 
gevoelig. Dat betekende dat de meeste voorlichters er de voorkeur aan gaven hun activiteit 
zo low-key mogelijk te houden. Een groots opgetuigd NAVO-propagandaoffensief paste daar 
niet in. Maar dat nam niet weg dat er uiteindelijk heel wat activiteiten ontplooid werden. 
Nationale voorlichtingsdiensten en private, soms door inlichtingendiensten gefinancierde 
organisaties gaven vorm aan een op een nationaal publiek toegesneden beleid, dat zijn 
vruchten afwierp. Soms speelde dat in op angst voor het communisme, maar vaker werden 
de verworvenheden van het Westen breed uitgemeten: mensenrechten, de rechtsstaat, 
democratie en welvaart. De bevolking van het Sovjet-imperium werd bediend door zenders 
als Radio Liberty en Radio Free Europa, Jazz, het sturen van boeken, en vanaf de jaren 
zeventig door steun aan dissidenten. Ook toen waren er overigens stevige 
meningsverschillen: over de aard van de (Sovjet-)dreiging, over de (im)moraliteit van het 
oproepen tot verzet zonder zelf bereid te zijn steun te bieden, en over de vraag of 
wapenbeheersing en ontspanning belangrijker waren dan mensenrechten.2 

…met nieuwe elementen 

Uiteraard is er iets veranderd sinds de Koude Oorlog. In de eerste plaats hebben de 
technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat de klassieke informatiebronnen als radio, 
kranten en televisie in belangrijke mate zijn verdrongen door internet en meer in het 
bijzonder sociale media. Burgers zijn mondiger dan voorheen en iedereen is zijn eigen 
medium geworden. Dat neemt overigens niet weg dat de moderne technologie zich even 
goed leent voor het beïnvloeden van de publieke opinie als de klassieke. Niet voor niets 
hebben politici tegenwoordig een Twitteraccount. Maar een heimelijke beïnvloeding zal 
langzamer effect sorteren dan vroeger omdat het aanbod van informatie zo oneindig veel 
groter is dan zeg vijftig jaar terug. Het weren van onwelgevallige informatie lijkt om 
diezelfde reden ook lastiger. Het volledig blokkeren van Russische propaganda over 
Oekraïne, over de EU of over de NAVO behoort technisch gezien weliswaar tot de 
mogelijkheden, maar de schade zou te groot zijn — een dergelijke cyberblokkade staat gelijk 
aan een oorlogsverklaring omdat in dat geval ook andere digitale verbindingen worden 
afgesneden, zoals financiële. Daarnaast zouden we door onwelgevallige informatie volledig 
te weren de methoden van onze tegenstanders overnemen. Stond de westerse infor-



matiecampagne in de jaren vijftig soms al op gespannen voet met de beginselen die men 
wilde verdedigen, dát kan toch niet de bedoeling zijn.  

Het is — en dat is een tweede verschil met de Koude Oorlog — naar het zich laat aanzien 
ook niet direct nodig. Wat we ook van Poetins beweegredenen mogen denken, het land 
waaraan hij leiding geeft is slechts voor weinigen in NAVO-gebied het beloofde land. 
Eurofoben en zelfbenoemde intellectuelen van allerlei snit mogen Poetins afkeer van de 
NAVO en de EU dan delen, slechts een zeer klein deel daarvan zou ze willen inruilen voor 
een Russisch protectoraat. Bij mijn weten zijn er ook geen discussiefora waar eurosceptici 
en russofielen elkaar vinden en informatie delen over het vervaardigen van explosieven, tips 
uitwisselen over de goedkoopste tickets naar Moskou, of tot pro-Russische separatisten 
radicaliseren. Waakzaamheid blijft natuurlijk geboden, maar dat lijkt me primair een taak 
voor de afzonderlijke lidstaten. Een dergelijke taak vraagt immers een aanzienlijke 
inlichtingencapaciteit, die de NAVO als organisatie niet, maar de lidstaten afzonderlijk wel 
hebben. Zonder twijfel besteden de Baltische staten een aanzienlijk deel van die capacititeit 
aan het in de gaten houden van hun Russische minderheden, die naar het zich laat aanzien 
nu al bewerkt worden door Moskou. Janis Karklins, directeur van het in Riga gevestigde 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence sprak in dat verband al van ‘the 
weaponisation of social media’.3 

Een derde — voor een strategisch narratief cruciaal — verschil met de Koude Oorlog is dat 
het conflict, althans optisch, niet direct aan de veiligheid van het Westen raakt. Het gaat 
ogenschijnlijk om de toekomst en territoriale integriteit van Oekraïne, een land waarvoor 
het overgrote deel van de bevolking van de NAVO-landen zich niet wezenlijk interesseert en 
zeker geen offers wil brengen. De West-Europese lidstaten zitten daarbij in een vreemde 
spagaat: ze dragen in NAVO-verband bij aan de inzet boven de Baltische staten en aan 
oefeningen in de Zwarte Zee, maar in EU-verband bezweren ze Moskou en het publiek ook 
steeds dat ze niet uit zijn op een nieuwe Koude Oorlog. Daarmee geven ze niet alleen 
tegenstrijdige signalen af, ze gaan voorbij aan de mogelijkheid dat Moskou wel degelijk op 
zoek is naar een nieuwe Koude Oorlog. Ook laten ze een gelegenheid onbenut om wat er in 
Oekraïne gebeurt te verbinden met thema’s waarvoor het publiek in het Westen wel 
warmloopt. Een verklaring kan zijn dat anders dan in de Koude Oorlog de economische 
afhankelijkheid van Europa van Rusland aanzienlijk is. Nog afgezien van verschillen in de 
analyse van Poetins intenties, verklaart alleen al dat gegeven waarom sommige lidstaten 
aarzelen over een directe confrontatie met het Kremlin. Poetin heeft geen vijfde colonne, hij 
heeft gas.  

Het Westen loopt achter de feiten aan 

Een overkoepelend strategisch narratief voor de bevolking van de NAVO-landen lijkt 
(vooralsnog) dan ook geen haalbare zaak. Een dergelijk narratief zou moeten rusten op een 
gedeelde dreigingsanalyse en een gedeelde strategische visie, maar beide ontbreken juist. 
Vragen die daarvoor beantwoord dienen te worden zijn: ziet men Oekraïne als bufferzone of 
ligt het in onze invloedssfeer? Heeft artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat voorziet in 
wederzijdse militaire bijstand, uitsluitend betrekking op het eigen territorium? En geldt het 
ook bij aanvallen van niet-fysieke aard, zoals bij information warfare en cyberaanvallen? 



In een strategische visie zou aanzienlijke overeenstemming moeten bestaan over de aard 
van de dreiging, maar ook over wat het Westen bereid is aan offers te brengen om de 
dreiging tegen te gaan. Een complicerende factor daarbij is dat het traditionele westerse 
narratief gekaapt is door de tegenstander. Het Westen loopt achter de feiten aan en wordt 
om de oren geslagen met zijn eigen beginselen. Dat begon al in Abchazië en Zuid-Ossetië in 
2008 toen Poetin dezelfde argumenten naar voren schoof als het Westen in 1999 ten 
aanzien van Kosovo hanteerde. Zelfbeschikking, mensenrechten, democratie en 
responsibility to protect maken nu deel uit van Poetins arsenaal. Hier ligt overigens wel een 
parallel met de Koude Oorlog: immers, toen wierp de Sovjetunie zich met succes op als de 
grote voorvechter van dekolonisatie en stelde ze de segregatie in de Verenigde Staten aan 
de kaak. Ook bepleitte ze respect voor sociaal-economische grondrechten. Dat laatste droeg 
uiteindelijk bij aan haar ondergang omdat het de legitimiteit van haar politieke bestel 
koppelde aan economische prestaties en die waren vanaf het begin van de jaren tachtig 
dramatisch. Onze westerse soft power, de aantrekkingskracht van onze welvaart en 
maatschappijconcept, deed de rest.  

Dat model, euroscepsis en eurocrisis of niet, is echter nog steeds aantrekkelijk. Het was een 
drijfveer voor de Oranjerevolutie in Oekraïne in 2004-2005 en speelde ook een rol in de 
revolutie van 2013-2014. Hoewel de aantrekkingskracht in Rusland zelf mogelijk kleiner is (al 
valt dat slecht vast te stellen door de welhaast totale greep van het regime op de publieke 
opinie), kan het Westen natuurlijk middelen inzetten om die aantrekkingskracht te 
vergroten. Behalve de klassieke media biedt cyber soft power mogelijkheden, het 
beïnvloeden van de ‘mentale component’ van de tegenstander door middel van ICT. Je zou 
kunnen denken aan onder diverse aliassen meediscussiëren op Russische internetfora en 
het manipuleren (niet het wissen!) van digitaal aangeboden informatie op Russische (over-
heids-)sites. Daarnaast zouden cybercapaciteiten kunnen worden ingezet voor het verstoren 
van communicatie tussen Moskou en bij voorbeeld zijn zetbazen in Oost-Oekraïne. De 
Russen zelf hebben laten zien wat je met dit middel kunt bereiken; ze hebben vergelijkbare 
middelen ingezet in hun oorlog tegen Georgië en in Oekraïne. Maar er zijn wel risico’s aan 
verbonden — het afsnijden van communicatie met de vlootbasis in Sevastopol verdient 
bijvoorbeeld geen aanbeveling. Het is bij dit alles wel wenselijk dat er overeenstemming 
bestaat over de te bereiken politieke doelen.  

‘Good cop, bad cop’? 

Het zou natuurlijk kunnen dat de verschillen van inzicht zoals die naar buiten komen 
strategie zijn en dat er in zekere zin dus al een strategisch narratief is. Het is echter niet heel 
waarschijnlijk: de lidstaten van de NAVO hebben zich in hun verhouding tot het 
bondgenootschap sinds 1949 immers steeds laten leiden door overwegingen van 
geografische, historische en binnenlands-politieke aard. Maar de mogelijkheid bestaat dat 
Breedlove en Merkel good cop, bad cop spelen. Hoe dit ook zij, ook dan is het van belang 
dat overeenstemming bestaat over wat dit moet opleveren.  

Uiteraard onderschrijven de meeste NAVO-lidstaten de kerngedachten van mensenrechten, 
democratie en internationaal recht nog steeds, maar met alleen lippendienst bewijzen aan 
deze beginselen boezem je geen vrees in en win je de steun van de eigen bevolking niet. 
Zoals Max van der Stoel in 1973 al zei:  



‘NATO needs more than planes and tanks and guns – it needs widespread popular 
support. In order to maintain the credibility and vitality of the alliance, it is essential 
that the basic requirements of individual liberty and political democracy are being 
respected everywhere’.4  

Onze tegenstrever ziet Oekraïne als zijn invloedssfeer en is bezig die delen veilig te stellen 
die het van vitaal belang acht. Het Westen zou hetzelfde kunnen doen — en de 
steunbetuigingen van Europese politici aan de demonstranten op Majdan konden zowel 
door hen als door Poetin moeilijk anders worden opgevat — of het zou Moskous optreden 
volstrekt kunnen negeren en de spierballentaal van de Russische president interpreteren als 
grootspraak bedoeld voor binnenlandse consumptie.  

Maar wat het Westen ook bedenkt ten aanzien van Oekraïne, het narratief zou daarop 
moeten aansluiten. Welk belangen staan in Oekraïne op het spel? Voor Poetin zijn het de 
ziel van de Russische natie, de status van supermacht, de greep op de periferie van de 
voormalige Sovjetunie en mogelijk zijn persoonlijke machtspositie. Maar wat staat er voor 
het Westen op het spel? En welke prijs wil het daarvoor betalen? Zijn we ook volgende 
winter bereid een extra trui aan te trekken? In 1994 garandeerden Rusland en het Westen 
de grenzen van dat land in ruil voor denuclearisatie. Wat is de prijs als we Oekraïne nu aan 
zijn lot overlaten? Wat is onze geloofwaardigheid ons waard? 

Hoe wenselijk een antwoord op deze vragen ook is, met name in de contacten met Moskou, 
dat zal vermoedelijk niet leiden tot een waterdicht, centraal vormgegeven en NAVO-breed 
uitgedragen strategisch narratief, en dat geeft ook niet. Alleen een dictatuur heeft een 
coherent strategisch narratief nodig; waar de NAVO behoefte aan heeft, is een strategie. 
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