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Onlangs viel er een amusante uitzending te beluisteren op radio Golos Rossii.1 Naar 
aanleiding van de recente verkiezingen ging het over de vraag hoe Rusland zich in de 
toekomst zou gaan ontwikkelen. Hierbij stond de vraag centraal: wordt Rusland 
Poetinland of Poetinstan? Poetinland staat voor een Rusland dat zich, binnen de door het 
Kremlin gedefinieerde kaders, zal ontwikkelen tot een min of meer economisch en politiek 
liberale staat met een goeddeels volwassen democratie. Poetinstan is van een geheel 
andere signatuur. Dit land kenmerkt zich door een semi-autoritair regime, een door de 
staat gedomineerde economie en over het algemeen door de nodige controlezucht. 

Recentralisatie: waardering voor Poetin 

Welke richting het ook zal worden, de ontwikkeling staat of valt met de denkwereld van de 
man die in mei aan zijn derde presidentiële termijn zal beginnen, Vladimir Poetin. De huidige 
premier heeft de val van de Sovjetunie al eens omschreven als de grootste ramp die Rusland 
in de twintigste eeuw is overkomen. Dus niet de misdaden van het Stalinisme of de 
wandaden van Hitlers legers, maar het einde van het Sovjetrijk vormt voor hem het grootste 
trauma. Misschien dat Poetin hiermee niet zozeer doelde op de val van het Sovjetimperium 
zelf, maar meer de gevolgen hiervan in gedachte had. Het is zeker geen eufemisme om te 
zeggen dat in de Russische geschiedenis het decennium 1990-2000 niet het meest gelukkige 
is geweest. De ineenstorting van de Russische economie na 1991, gecombineerd met een 
hyperinflatie die in 1993 opliep tot 2.500 procent, bracht vele Russen tot de bedelstaf. In 
1998 herhaalde het economische drama zich met de roebelcrisis, die de rudimentaire 
middenklasse knakte. Op dat ogenblik was de Russische Federatie feitelijk failliet. Niets leek 
toen, na de versplintering van de Sovjetinvloedssfeer in Oost-Europa en van de Sovjetunie 
zelf, de implosie van de Russische Federatie in de weg te staan.  

In 1999 verdedigde de aanstaande president zijn dissertatie aan het Sint-Petersburgse 
mijnbouwinstituut. Het onderwerp betrof de Russische economie en de natuurlijke 
hulpbronnen. Niet verrassend pleitte de promovendus Poetin voor een grotere 
staatsinvloed. Daar ligt dan ook de kern van zijn denken. In deze visie zijn de staat en de 
staatsmacht onmisbaar als garantie voor stabiliteit. Dit moge te begrijpen zijn, minder helder 
is wie of wat deze stabiliteit dan bedreigen. Daarbij moet overigens aangetekend worden dat 
Poetin zijn proefschrift schreef in een tijd dat het nog volstrekt niet duidelijk was of Rusland 
zich aan de economische malaise zou kunnen ontworstelen. Onheilsprofeten schetsten een 
inktzwarte toekomst, die het uiteenvallen van de Russische Federatie in zich zou bergen. 

Het is anders gelopen. De stijgende olie- en gasprijzen en de renationalisatie van grote delen 
van de geprivatiseerde kroonjuwelen van de Russische economie boden het Kremlin 
ademruimte om over te gaan tot bestuurlijke recentralisatie. Het afschaffen van de 
verkiezingen voor gouverneurs, het benoemen van supergouverneurs en het instellen van 
een kiesdrempel voor Doemaverkiezingen van zeven procent had als doel te demonstreren 
dat het centrum weer de touwtjes in handen had en dat de jaren van de Jeltsinchaos ten 



einde waren. Dit nu is de voornaamste reden waarom de gemiddelde Rus waardering voor 
Poetin heeft, waarom hij zolang in het zadel zit, en voorlopig ook nog wel zal blijven zitten. 

Daarbij zijn echter ook twijfels gerezen over de ‘oude nieuwe’ president. Is hij wel in staat 
zichzelf voldoende opnieuw uit te vinden om Rusland een dynamische toekomst te 
bezorgen? Poetin heeft de verkiezingen mede gewonnen door ruimhartige beloften te doen. 
Zijn toezeggingen tot salarisverhogingen voor personen werkzaam in staatsdienst plus een 
verhoging van militaire uitgaven hebben de nodige sympathie opgeleverd. Dat deze uitgaven 
in het jaar 2018 wel eens zouden kunnen oplopen tot vijf procent van het BNP, werd 
uiteraard minder geadverteerd. 

Onbehagen en oppositie 

Belangrijk is de vraag waarom de onvrede jegens Poetin en zijn partij Verenigd Rusland vorig 
jaar aan het licht is gekomen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de geringe mate 
van communicatieve vaardigheden c.q. de nauwelijks verbloemde arrogantie van het 
Kremlin. Eerst werd de Russische natie maanden in spanning gehouden over de vraag wie 
van de tandem Poetin-Medvedev zich zou gaan kandideren voor het presidentschap. Toen 
gaf het duo, op het partijcongres van Verenigd Rusland van 24 september 2011, als het ware 
achteloos aan stuivertje te zullen wisselen. Dit nu getuigde van zoveel cynisme dat het veel 
Russen te gortig werd. Vóór 24 september kon men nog de illusie hebben dat er te kiezen 
viel tussen de liberaal ogende Medvedev en de conservatieve Poetin. Nadien bleef louter het 
sentiment van staatscontrole. Dit gevoel werd nog versterkt door de parlementsverkiezingen 
van december. De daar gesignaleerde massieve fraude of pogingen tot fraude maakten 
nogmaals duidelijk dat het coûte que coûte aan de macht blijven van de Kremlinelite voor de 
regering prioriteit had boven alles.  

Dit wierp de vraag op wat verkiezingen nog betekenden als alles toch al van te voren was 
‘geregeld’? Het onbehagen, versterkt door het gevoel dat het Russische politieke landschap 
in een rigide keurslijf was geperst, nam spoedig een hoge vlucht. Cruciaal was ook dat de 
centrale kiescommissie de registratie van de liberale Grigorii Javlinski (van de partij Jabloko) 
weigerde. Velen bij de massademonstratie in Moskou sympathiseerden met deze partij. 
Hierbij werd duidelijk dat Poetin c.s. eigenlijk in hun eigen valkuil waren gevallen. Zij hadden 
immers in de jaren na 2000 de binnenparlementaire oppositie gemarginaliseerd. De partijen 
in de Russische Doema waren ofwel door het Kremlin zelf geïnstigeerd, of stemden in de 
praktijk meestal met Verenigd Rusland mee. Klapstuk in dit verband was de opmerking van 
de voorzitter van het Russische parlement Boris Gryzlov dat zijns inziens de Doema geen 
platform diende te zijn voor politieke discussies. Een afhamermachinerie dus, wat één van 
de kernpunten van onbehagen van de huidige buitenparlementaire oppositie vormde en 
vormt. Deze beweging had echter geen ‘parlementaire stem’ en was dus gedwongen de 
straat op te gaan om haar eigen onlustgevoelens te demonstreren. Daarbij komt dat de vier 
opponenten van Poetin vooral zichzelf profileerden. Zij probeerden nadrukkelijk een 
evenwicht te bewaren tussen kritiek op en loyaliteit aan het Kremlin, iets wat in 
oppositiekringen op weinig waardering kon rekenen. 

Opmerkelijk en ronduit zorgelijk voor de autoriteiten was het gegeven dat een deel van de 
middenklasse, vooral in Moskou en Sint-Petersburg, de buitenparlementaire oppositie 
scheen te ondersteunen. Nu is het ontegenzeglijk het geval dat juist de middenklasse 



gecultiveerd is door het economische succes van de Poetinjaren. Tot nu toe was het zo dat 
de middenklasse zich politiek rustig hield in ruil voor stabiliteit, hogere lonen en betere 
levensomstandigheden. Dit ‘sociale contract’ leek nu ten einde te zijn. Dat gold overigens 
niet voor de meerderheid van de Russen: ondanks nieuwe geruchten over verkiezingsfraude 
is het boven twijfel verheven dat Poetin door de meerderheid van de Russische kiezers is 
verkozen.2 Daarbij moet worden aangetekend dat de huidige premier een sterke 
verkiezingscampagne heeft gevoerd. Hij heeft zich, blijkens het op hem uitgebrachte 
stemmenpercentage, weten te onttrekken aan de verkiezingsmalaise van Verenigd Rusland. 
In die zin is de strategie om niet alle electorale kaarten te zetten op de machtspartij, maar 
een breder volksfront in het leven te roepen, succesvol geweest.  

Het Kremlin beantwoordde het massaprotest met de organisatie van grootschalige pro-
Poetindemonstraties en een intensivering van de media-aandacht. Deze campagne was 
bepaald agressief. Klapstuk was de speech van Poetin in het Moskouse Loezjniki stadion op 
23 februari: zonder blikken of blozen refereerde de eerste minister aan de slag bij Borodino 
van 1812, toentertijd bedoeld om Moskou tegen de aanstormende Fransen te verdedigen. 
Wederom werd zijns inziens Rusland bedreigd en ging de slag weer om Ruslands lot. 
Oftewel, in een typisch Poetiaans simplisme: ‘wie tegen ons is, verraadt het vaderland.’ In 
zo’n context zijn, vanuit regeringsperspectief, verkiezingen vanzelfsprekend uitsluitend 
vervelende en verplichte exercities. Anderzijds is het moeilijk voorstelbaar dat het Kremlin 
op dezelfde manier zal kunnen doorgaan. In dat geval immers zou het fenomeen ‘Poetin-
moeheid’, waarover de discussie de afgelopen maanden het Russische politieke landschap 
heeft gedomineerd, gemakkelijk aan kracht kunnen winnen.3 

Quo vadis Rossija? Vijf scenario’s 

Hoe is de buitenparlementaire oppositie er na zondag 4 maart aan toe? Ongetwijfeld was de 
geringe demonstratiebereid op de zaterdag na de verkiezingen een tegenvaller.4 De vraag is 
nu hoe het in de afgelopen maanden opgebouwde momentum kan worden omgevormd tot 
een politieke macht van betekenis. Probleem hierbij is de verdeeldheid van het anti-
Poetinkamp. Tegelijkertijd is de drempel om een nieuwe partij te vormen - minimaal 50.000 
leden - een behoorlijke hindernis. Nu zijn er berichten dat deze horde verlaagd zal gaan 
worden naar 500 leden, maar of dit de oppositie ten goede zal komen, is twijfelachtig. 
Immers, er zal dan, net als in de Jeltsinjaren, een grote hoeveelheid partijen opkomen die 
het politieke landschap alleen maar zullen fragmenteren. Dit maakt het optreden van een 
krachtige en liefst onomstreden leider des te noodzakelijker. De miljardair Prochorov zou 
zo’n leider kunnen zijn, ware het niet dat er in oppositiekringen een stevig wantrouwen 
heerst wegens zijn banden met het Kremlin. Als hij een ministerschap accepteert, waarover 
nu gesprekken gaande schijnen te zijn, dan lijkt een positie als unificerende oppositionele 
factor welhaast uitgesloten.  

Quo vadis Rossija? Wil het derde presidentschap van Poetin slagen, dan dient hij 
onmogelijke grootheden te combineren. Hij moet rigide en flexibel zijn, een eigen lijn 
uitzetten, maar ook luisteren naar de opinies van zijn opponenten. Oftewel: hij moet zichzelf 
herscheppen, waar de oude controlezucht hem niet meer zal baten. Daarbij behoort het 
voorkómen van economische maar ook politieke stagnatie en het bestrijden van corruptie 
prioriteit te krijgen. In feite zijn er vijf scenario’s mogelijk, namelijk inertie, actie, dialoog, 
‘Tiananmen’ en politieke chaos.5  



Bij de eerste variant weigert het regime een dialoog. De oppositiebeweging verliest het 
momentum en verdwijnt geleidelijk. Ofschoon steeds schaarser wordende protesten af en 
toe zullen opklinken, hoeft de regering geen fundamentele concessies te doen. De tweede 
mogelijkheid, actie, is het omgekeerde: het Kremlin zet concrete stappen en accepteert 
daarmee ten dele de kritiek van de oppositie. Daarmee nemen Poetin en de zijnen in feite 
dezelfde oppositie de wind uit de zeilen. Van een dialoog, het derde scenario, zal alleen dan 
sprake zijn wanneer vertegenwoordigers van regering en oppositie aan tafel gaan zitten en 
komen tot een programma van snelle en consistente liberalisering van het politieke systeem. 
Kort na de verkiezingen initieerde Medvedev een werkgroep tussen oppositie en 
presidentiële entourage. Doel hiervan is wetgeving te ontwerpen voor politieke hervorming. 
Hier schijnt alles bepaald niet koek en ei te zijn, want de vertegenwoordiger van de niet-
geregistreerde liberale partij van de vrijheid, Parnas, liet al snel weten geen heil te zien in 
gesprekken. Dit omdat de regeringsvertegenwoordigers toch niet de intentie hadden te 
luisteren.6 Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kan dit scenario van dialoog gevoeglijk 
naar de prullenmand worden verwezen.  

Het vierde alternatief, een herhaling van ‘Tiananmen’, zal alleen plaatsvinden wanneer het 
regime zich niets van de protesten aantrekt, geweld niet schuwt en de oppositie 
ondertussen volhardt. Politieke chaos ten slotte kan uitbreken wanneer er bij een volgende 
verkiezing weer sprake is van massieve fraude. Dan is het gevaar niet ondenkbeeldig dat 
groepen of individuen, behorend tot de heersende elite, zich van het Kremlin afkeren. Dit zal 
dan de politieke stabiliteit nadrukkelijk bedreigen.  

Of Rusland Poetinland, of Poetinstan wordt, valt nog niet te zeggen. Daarvoor is het nu 
simpelweg nog te vroeg en kan de situatie in wiskundige termen het best worden 
gekenschetst als een vergelijking met te veel onbekende variabelen.  
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