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Op 7 mei begint Vladimir Poetin, een halfjaar voor zijn zestigste verjaardag, aan zijn derde 
ambtstermijn als president van Rusland. Hij is aan de macht sinds 31 december 1999, toen 
zijn voorganger Boris Jeltsin de premier bij zijn vervroegde aftreden als president-ad-
interim aanwees. Drie maanden later werd Poetin met bijna 53 procent van de stemmen 
officieel tot president gekozen, en weer vier jaar later vertrouwde ruim 71 procent van de 
kiezers hem nog een termijn toe. In 2008 had hij het probleem dat de Russische grondwet 
niet meer dan twee achtereenvolgende termijnen van dezelfde president toestaat. Dmitri 
Medvedev, een vertrouweling uit Sint-Petersburg, mocht hem opvolgen. 

Meteen rees de vraag of Medvedev een echte president was, of slechts een tussenpaus om 
voor zijn meester de stoel warm te houden. In elk geval trok Poetin zich niet uit het 
machtscentrum terug; hij liet zich opnieuw benoemen tot premier en bleef ook de 
afgelopen vier jaar zo de Russische politiek domineren. 

In september vorig jaar kwam de aap uit de mouw: Medvedev liet weten geen tweede 
termijn te ambiëren en stelde met het oog op de presidentsverkiezingen van 4 maart Poetin 
voor als kandidaat namens de partij van de macht, Verenigd Rusland. Die kon dan voor zes 
jaar worden herkozen, want Medvedev had de termijn voor zijn patroon inmiddels met 
twee jaar opgerekt. Medvedev beweerde de wissel al vier jaar eerder met Poetin te hebben 
afgesproken. Een grondwetswijziging was onnodig, want de desbetreffende passage 
verbood alleen meer dan twee opeenvolgende presidentstermijnen. 

Hoewel Poetin aldoor hoog was blijven staan in de peilingen, voelden veel Russen zich bij de 
neus genomen. Poetins kandidatuur was in strijd zo niet met de letter, dan toch met de 
geest van de grondwet. Met veelbelovende toespraken had Medvedev de verwachting 
gewekt een hervormer-in-spe te zijn, die op zijn minst de scherpe randjes van Poetins 
systeem van geleide of ‘soevereine’ democratie kon afslijpen; die reputatie kon hij nu niet in 
een tweede termijn waarmaken. Bovendien, als de opvolging was geregeld in een 
onderonsje tussen Poetin en Medvedev, wat bleef er dan te kiezen over? De kiezers 
mochten de deal blijkbaar alleen nog maar goedkeuren. 

Sociaal contract 

Wat valt er van Poetins herhalingsoefening tot 2018, of zelfs - bij een nieuwe ‘tweede’ 
termijn - tot 2024, te verwachten? Blijft ‘stabilisatie’ het doel? Die zou dan volgens 
menigeen uit kunnen lopen op een zelfde ‘stagnatie’ als in de aanloop naar de val van de 
Sovjetunie, goed twintig jaar geleden. Of zal ‘Poetin 2.0,’ zoals sommige Kremlin-watchers 
menen te kunnen voorspellen, Medvedevs hervormingsagenda overnemen? Op het oog lijkt 
hij een onwaarschijnlijke voorvechter van modernisering, zo die ooit serieus is genomen. Of 
blijft hij, zoals weer andere commentatoren denken, in de eerste plaats de belangen 
behartigen van Russia, Inc., de door hem aangevoerde corporatie van hebzuchtige 
oligarchen die zich de totale controle over zowel de macht als het geld hebben 
toegeëigend? 



 
 

De afgelopen twaalf jaar heeft Poetin gebruik kunnen maken van een stilzwijgend ‘sociaal 
contract.’ De Russische bevolking bleek bereid een flinke portie vrijheid in te ruilen voor 
politieke en economische stabiliteit. Poetin had in veler ogen afgerekend met de 
wetteloosheid, economische neergang en wilde privatisering van de Jeltsin-jaren en 
(geholpen door stijgende energie-inkomsten) de gemiddelde Rus een hogere 
levensstandaard bezorgd, dus hij kon zich wat permitteren. Maar de laatste maanden lijken 
de verhoudingen te zijn veranderd. 

Vanaf zijn aantreden hebben de Russen lijdzaam toegekeken hoe Poetin de toch al 
onvolmaakte democratische instituties stelselmatig heeft afgebroken. Het parlement 
verloor zijn functie van waakhond van de uitvoerende macht en werd - in de woorden van 
voorzitter Boris Gryzlov - “geen plaats voor het voeren van politieke strijd, voor het 
verdedigen van deze of gene politieke leuzen en ideologieën.”1 Immers, Rusland kende 
volgens deze hondstrouwe Poetin-adjudant vanouds een systeem van “autocratische 
volksmacht”, gekenmerkt door “constructieve samenwerking” tussen de wetgevende en 
uitvoerende macht - een unieke vorm van Russische (soevereine) democratie.2 Politieke 
partijen werden gereduceerd tot marionetten, voor andere partijen was geen plaats. De 
uitgeschakelde oppositie werd zwartgemaakt en kreeg, omgekocht door Ruslandvijandige 
buitenlandse regeringen als ze zou zijn, de Judas-rol toebedeeld.3 De media die er toe doen, 
met de nationale televisiekanalen voorop, kwamen onder controle van de overheid of 
daaraan gelieerde magnaten. Het bestaande dunne laagje federale autonomie en 
onafhankelijke rechtspraak verdween. Poetins Rusland heeft, om een prominente 
mensenrechtenactivist te citeren, “heel veel staat en erg weinig samenleving”, met 
nauwelijks ruimte voor een civil society; niet-gouvernementele organisaties vormen hooguit 
“een archipel van eilanden in een uitgestrekte zee, amper met elkaar verbonden en op zijn 
best genegeerd door de politieke elite.”4 Een nieuwe wet uit 2006 maakte het ze nog 
lastiger, vooral als ze banden hadden met het buitenland; ze werden dan al gauw van 
spionage beschuldigd. 

Verkiezingen 

Maar de parlementsverkiezingen eind vorig jaar hebben, ook al waren eerdere verkiezingen 
waarschijnlijk niet veel eerlijker5, bij een groot publiek het overheersende beeld 
achtergelaten van manipulatie en bedrog. Deze verandering lijkt een gevolg van de opmars 
in Rusland van internet, dat zich minder makkelijk aan banden laat leggen dan andere media 
en via YouTube een groot aantal met smartphones vastgelegde gevallen van ongeoorloofde 
kiezersbeïnvloeding en fraude wereldkundig heeft gemaakt. Daarnaast speelt de opkomst 
van een nieuwe middenklasse een rol: die stelt zich niet langer tevreden met alleen meer 
welvaart, maar eist ook invloed op. 

Er vond een reeks protestdemonstraties plaats van een omvang die Rusland in lange tijd niet 
had gezien. Georganiseerd door een onwaarschijnlijke coalitie van liberalen, nationalisten, 
communisten en politiek onverschilligen gingen tienduizenden (volgens sommige tellingen 
soms wel meer dan honderdduizend) mensen, voorzien van witte ballonnen en linten en 
extreme klimaatomstandigheden trotserend, in Moskou en andere steden diverse malen de 
straat op om hun ongenoegen over oneerlijke verkiezingen en Poetins ongelimiteerde 
aanblijven kenbaar te maken. Ook tienduizenden Poetin-aanhangers werden gemobiliseerd, 
maar onder hen was de spontaniteit en vrijwilligheid een stuk minder evident. Valt de geest 



 
 

weer in de fles te stoppen, zodat Poetin zijn beleid onbelemmerd kan voortzetten? Of houdt 
de kritische stemming aan, wat hem voor de keuze plaatst van het doen van concessies dan 
wel hardere repressie? 

Voor de presidentsverkiezingen zegde Poetin maximale transparantie toe. In de 95.000 
stemlokalen werden voor een prijs van enkele honderden miljoenen euro’s 200.000 
webcams geïnstalleerd, al sloot dit volgens critici fraude geenszins uit. Een minder goede 
indruk maakte de afwijzing als presidentskandidaat van de liberaal Grigori Javlinski, omdat 
van de twee miljoen handtekeningen die hij ter ondersteuning van zijn kandidatuur had 
verzameld een kwart niet aan de eisen zou voldoen. Afgezien van de twijfelachtige 
beoordelingsprocedure was het verzamelen binnen zo korte tijd van zo veel 
handtekeningen, niet verlangd van Poetin en andere (kansloze) kandidaten namens in de 
Doema vertegenwoordigde partijen (de usual suspects: de communist Gennadi Zjoeganov, 
de nationalist Vladimir Zjirinovski en de links-centrist Sergej Mironov), een absurde opgave. 
Dit werd zelfs door Medvedev erkend toen hij het vereiste aantal terugbracht tot 300.000, 
maar pas voor de volgende presidentsverkiezingen, dus over zes jaar. De handtekeningen 
voor de kandidatuur van de zich als liberaal presenterende Michail Prochorov werden wel 
goedgekeurd, misschien omdat hij als schatrijke oligarch weinig populair was bij het grote 
publiek en zo gemakkelijker door het Kremlin in de hand viel te houden. Javlinski maakte 
geen schijn van kans tegen Poetin, maar kon misschien genoeg stemmen halen om deze een 
overwinning met meer dan vijftig procent al in de eerste ronde te onthouden. Een andere 
reden voor afwijzing zou kunnen zijn dat hij duizenden lastige extra waarnemers meenam. 

Gedurende de weken voor de verkiezingen ontvouwde Poetin zijn plannen in een reeks 
artikelen in de pers, zonder dat andere kandidaten soortgelijke publicatiemogelijkheden 
kregen. Het meest bekeken televisiekanaal meldde plotseling met veel omhaal dat een 
aanslag op Poetin was verijdeld; de timing van het nieuws (een kleine week voor de vierde 
maart) en de bijzonderheden ervan deden een verkiezingsstunt vermoeden. 

Inderdaad werd Poetin al in de eerste verkiezingsronde ruimschoots, met 63,6 procent van 
de stemmen, tot president gekozen. Maar ook weerklonken alom meteen weer protesten 
tegen grootschalige fraude, die Poetins score met tien procent, zo niet meer, zou hebben 
opgekrikt. In de Noord-Kaukasus liepen de percentages voor Poetin overeenkomstig het in 
de voorgaande jaren gevestigde patroon andermaal op tot ver boven de negentig, het 
hoogst in Tsjetsjenië, met 99,8 procent bij een opkomst van 99,6 procent. Daarbij 
vergeleken was de nog geen 47 procent in Moskou buitengewoon schamel. De 
waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa leverde 
scherpe kritiek op het gebrek aan competitie en de grootscheepse aanwending van 
staatsmiddelen ten gunste van Poetin.  

Uit protest gingen demonstranten opnieuw massaal de straat op, maar tegelijkertijd begon 
er bij gebrek aan resultaat vermoeidheid bespeurbaar te worden, te meer omdat Poetin 
volgens serieuze Russische verkiezingswaarnemingsorganisaties ondanks alle fraude zo niet 
in de eerste dan toch in de tweede ronde zou hebben gewonnen. De oppositionele coalitie 
dreigde uiteen te vallen en demonstraties trokken aanzienlijk minder deelnemers; een 
nieuwe strategie leek onontkoombaar. 



 
 

Poetins bewind: voordelen… 

Als Poetin na herverkiezing zijn beleid denkt voort te zetten, is het nuttig daarvan de voor- 
en nadelen te kennen. Zijn populariteit heeft als gezegd sterk te maken met de economische 
groei onder zijn bewind, vooral tot 2008, die in de eerste plaats steunde op stijgende 
energie-inkomsten en veel mensen een hogere levensstandaard bezorgde. Financiële 
discipline werd scherp in de gaten gehouden door minister van Financiën Aleksej Koedrin. 
Kenners menen echter dat hoofdzakelijk energie-inkomsten een erg smalle economische 
basis vormen, wat Rusland extra kwetsbaar maakt bij mondiale crises; maar van de vaak 
uitgesproken intenties van modernisering en diversifiëring is vooralsnog bar weinig 
gerealiseerd. De kapitaalvlucht is de laatste tijd weer flink opgelopen. In september werd 
Koedrin door Medvedev ontslagen, waarna Poetin volgens economen onbetaalbare 
verkiezingsbeloften ging rondsmijten: hogere militaire uitgaven, pensioenen, salarissen in de 
staatssector, etc. 

Een tweede plus in de ogen van veel Russen is de centrale plaats die Rusland op het 
internationale toneel heeft heroverd: niet ondergeschikt aan maar naast en regelmatig ook 
tegenover het Westen. Evenals de toegenomen invloed in het ‘nabije buitenland’, de andere 
voormalige Sovjetrepublieken. De door Rusland gesmade ‘kleurenrevoluties’ daar zijn 
geheel of gedeeltelijk doodgelopen: Georgië is door Rusland in 2008 in een korte oorlog op 
zijn plaats gezet; in Oekraïne is Viktor Janoekovitsj, in 2004 als Poetins favoriet verslagen 
door een ‘oranje’ coalitie, in de presidentsverkiezingen van 2010 alsnog als winnaar uit de 
bus gekomen en met de hand aan de gaskraan heeft Rusland hem in de houdgreep; en de 
Kirgizische ‘tulpenrevolutie’ is nooit goed uit de startblokken gekomen en is vooral door 
chaos gevolgd die Rusland opnieuw een dikke vinger in de pap gaf. 

Een positieve waardering vond ook Poetins beëindiging van de oorlog in Tsjetsjenië, al had 
deze, alweer, een prijs: de lokale potentaat Ramzan Kadyrov kreeg er, zwaar gesubsidieerd 
door Moskou, de vrije hand en de onrust breidde zich uit naar elders in de Noord-Kaukasus. 
Al deze dingen samen maakten Poetin een gerespecteerd en populair leider, een man met 
een bewonderenswaardige dossierkennis maar die debatten uit de weg gaat. Een 
controlfreak ook, die zich tegenover vermeende tegenstanders gemakkelijk laat verleiden 
tot grof en denigrerend taalgebruik, zoals - een recent voorbeeld - toen hij de witte linten 
van de protestbeweging eind 2011 vergeleek met condooms. Off the record wel aangeduid 
als alpha dog, cultiveert hij een macho-imago met de publicatie van foto’s van zichzelf als 
actieheld; denk aan de poses te paard met gespierd bloot bovenlijf. Dat ook hier sprake kan 
zijn van een doorgestoken kaart, bleek toen Poetin afgelopen zomer onder het oog van de 
camera’s in de Zwarte Zee fragmenten opdook van Griekse kruiken uit de zesde eeuw voor 
onze jaartelling. Later moest zijn woordvoerder schoorvoetend toegeven dat archeologen 
die schatten speciaal voor hem hadden klaargelegd. Recentelijk heeft Poetin zich naar 
verluidt ook laten botoxen.6 

…en nadelen 

De balans van Poetins bewind valt dus niet louter positief uit. Door de toenemende 
overheidsbemoeienis is (bij een krimpende bevolking) het aantal bureaucraten in Rusland in 
tien jaar gestegen met veertig procent, van 1.160.000 in 2000 naar 1.650.000 in 2010. Dat 
betekent 25 bureaucraten op elke duizend Russen, tegenover 18 in 2000 en 15 in 1994.7 De 



 
 

corruptie, in Rusland altijd al aanzienlijk, is de afgelopen jaren nog verder toegenomen. De 
corruption perceptions index van Transparency International zette Rusland in 2011 op een 
lage plaats: 143 van de 183 onderzochte landen (hoe lager de klassering, hoe corrupter). 
Volgens een recent onderzoek heeft niet minder dan 36 procent van de kleine en 
middelgrote bedrijven er te maken met druk van overheidsfunctionarissen op zoek naar 
steekpenningen, tegenover 19 procent in 2006.8 

Eigendom is slecht beschermd, in het bijzonder als er machtige kapers op de kust zijn. 
Talloze vooral kleinere en middelgrote bedrijven werden slachtoffer van afpersing en 
zogenaamde raiderstvo, illegale overname. Soortgelijks overkwam oliegigant Joekos van de 
in 2003 gearresteerde oligarch Michail Chodorkovski. Het werd failliet verklaard en de 
restanten kwamen voor een prijs ver beneden de marktwaarde in handen van staatsbedrijf 
Rosneft. Wegens de verstrengeling van politieke en economische macht wordt Rusland wel 
aangeduid als ‘corporatie.’ Burgers zijn rechteloos tegenover de corporatieve macht van een 
oligarchische elite, die ook de rechtspraak controleert. Het bekendste slachtoffer van het 
selectief toepassen van rechtsregels, naast Chodorkovski, is de advocaat Sergej Magnitski, 
die nadat hij een in de vele miljoenen lopende belastingfraude door hoge functionarissen 
nota bene ten koste van de Russische schatkist aan de kaak had gesteld, zelf in de 
gevangenis belandde en daar als gevolg van mishandeling en medische verwaarlozing eind 
2009 bezweek. Twee jaar later startte het Openbaar Ministerie alsnog vervolging, niet van 
de fraudeurs, maar van de overledene, postuum: een unicum in de Russische 
rechtsgeschiedenis. 

Een ander voorbeeld van rechteloosheid van gewone burgers vormen de migalki of 
zwaailichten waarmee hoge functionarissen de verkeersregels negeren. Wangebruik heeft 
veel ernstige auto-ongelukken veroorzaakt waarvan de slachtoffers of hun nabestaanden 
vervolgens herhaaldelijk ook nog eens de schuld in de schoenen geschoven kregen. Poetins 
aankondiging, vlak voor de presidentsverkiezingen, paal en perk te gaan stellen aan dit 
privilege, kwam wel erg laat. De ‘soevereine democratie’ heeft de bevolking monddood 
gemaakt; niet alleen wordt er geen kritiek op de regering gehoord, er is ook geen ruimte 
voor innovatieve initiatieven, onmisbaar in een moderne concurrerende samenleving. 
Mensen met bijzondere talenten komen onvoldoende tot hun recht en verkiezen vaak 
emigratie. 

Conclusie 

Veel Russen voorzien voortzetting door Poetin, nu herkozen, van zijn beleid. Met zijn 
nieuwe termijn komt hij in dezelfde categorie als Islam Karimov (Oezbekistan), Noersoeltan 
Nazarbajev (Kazachstan), Alexander Loekasjenko (Wit-Rusland), Robert Mugabe (Zimbabwe) 
en andere levenslange presidenten. Maar omdat geen enkel systeem voor zijn stabiliteit 
afhankelijk kan zijn van het leven en welzijn van één man, ziet de eind 2011 uit de grond 
gerezen protestbeweging reëel perspectief. Het eind van het poetinisme kan nog kortere of 
langere tijd op zich laten wachten, aldus de scherpzinnige satiricus Viktor Sjenderovitsj, 
maar het point of no return is gepasseerd.9 Na een langdurige stilstand is Rusland politiek 
opnieuw in beweging gekomen. In welke richting, dat moeten we afwachten, maar de civil 
society die de afgelopen maanden is verrezen valt moeilijk weer weg te denken. 
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