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Op 24 februari 2022 vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen, waarmee Rusland een nieuwe fase in de onrecht-
matige oorlog tegen zijn buurland startte. Tot veler verrassing slaagden Oekraïense strijdkrachten er onder bezielende 
politieke leiding in om het initiële Russische offensief te weerstaan. Met grootschalige westerse steun lukte het in de 
loop van het jaar zelfs om op operationeel niveau het initiatief over te nemen en met een kundig offensief de helft van het 
door Rusland bezette gebied te bevrijden. Gedurende dit eerste oorlogsjaar leden de Russische strijdkrachten enorme 
verliezen zonder dat de (vermoedelijke) initiële politiek-strategisch doelstellingen van de invasie werden behaald.

Winnen in Oekraïne: 
perceptie door het oog van 
de toeschouwer Marnix Provoost 

De effectieve Oekraïense verdediging en het succesvolle 
eerste tegenoffensief leidden aanvankelijk bij menig wes-
terse analist tot triomfantelijke euforie over het strategisch 
falen van Rusland in zowel Oekraïne als de internationale 
politiek.  In het verlengde hiervan is de verwachting dat een 
diplomatiek geïsoleerd en door sancties getroffen Rusland 
geen overwinning meer kan behalen tegen een door een 
eensgezinde internationale coalitie gesteund Oekraïne.

Het lastige met een overwinning in een oorlog is echter dat 
deze niet noodzakelijkerwijs objectief wordt bepaald aan de 
hand van meetbare criteria, zoals bijvoorbeeld militaire ver-
liezen en veroverd of bevrijd grondgebied. Hoewel deze van 
belang zijn, is het behalen van een overwinning uiteindelijk 
een kwestie van perceptie door de betrokken partijen.1 Be-
trokken partijen kunnen onafhankelijk van elkaar bepalen 
of de uitkomst van een oorlog een overwinning is of een 
nederlaag. De vraag wie een oorlog gewonnen heeft, hoeft 
dan ook geen eensluidend antwoord op te leveren.

Vanuit deze stelling is het dan ook van belang om te bere-
deneren wat een Russisch perspectief op een overwinning 
in Oekraïne is en hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Daar-
bij is het cruciaal om dit vanuit de context van de Russische 
strategische cultuur te doen. De strategische cultuur is van 
grote invloed op het wereldbeeld van het leiderschap in een 

land. Het is de sleutel om te kunnen begrijpen hoe dit land 
crises ervaart en daarin handelt om politieke doelstellingen 
te bereiken.2 Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het Russi-
sche wereldbeeld en de onderliggende strategische cultuur 
fundamenteel verschillen van de westerse. Dat betekent 
dat ook het Russische perspectief op wat een overwinning 
in Oekraïne inhoudt fundamenteel kan verschillen van het 
Oekraïense of westerse perspectief. 

Dit artikel heeft dan ook als doel om de lezer op hoofdlijnen 
te informeren over hoe vanuit de Russische strategische 
cultuur het perspectief op een overwinning in Oekraïne er-
uit kan zien. Om dit te bereiken zal ik eerst het concept 
van een ‘Theory of Victory’ beschrijven. Vervolgens zal deze 
theorie worden toegespitst binnen de context van de Rus-
sische strategische cultuur. Aan de hand daarvan schets ik 
een Russische ‘Theory of Victory’ in Oekraïne, om vervol-
gens af te sluiten met enkele conclusies.

‘THEORY OF VICTORY’
Sun Tzu schreef al dat het behalen van een overwinning 
het belangrijkste doel is van een oorlog.3 Er is echter rela-
tief weinig geschreven wat een overwinning in een oorlog in 
algemene zin inhoudt en aan de hand waarvan en door wie 
deze wordt bepaald.4 Dr. Boone Bartholomees Jr. geeft een 
bruikbare theoretische beschouwing over wat het behalen 
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“The object of war is a better state of peace – even if only 
from your own point of view”

       
- Basil Liddell Hart -
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van een overwinning in een oorlog is en hoe deze wordt 
gedefinieerd middels een zogenaamde ‘Theory of Victory’.5 
Volgens hem is een overwinning in een oorlog eerder een 
subjectieve inschatting of waardering van een situatie dan 
een objectief meetbaar feit. Vanuit deze stelling geeft hij 
een aantal overwegingen bij het bepalen van een overwin-
ning.

Partijen kunnen onafhankelijk van elkaar bepalen of de uit-
komst van een oorlog voor hen een overwinning is. Dit hoeft 
dan ook geen eensluidend antwoord op te leveren. Oorlog 
is, in lijn met het denken van Von Clausewitz, een politie-
ke activiteit en het definiëren van een overwinning is dan 
ook een politieke aangelegenheid. De perceptie van een 
overwinning kan verschillen naar gelang het niveau waarop 
een oorlog wordt beschouwd: het tactische, operationele of 
strategische. Strijdende partijen kunnen overwinningen be-
halen op alle drie de niveaus zonder dat deze per definitie 
met elkaar samenhangen. Tactische en operationele over-
winningen zijn in algemene zin vrij eenvoudig en objectief te 
bepalen door eenvoudig kwantificeerbare criteria te hante-
ren. Voor strategische overwinningen ligt dat echter anders, 
terwijl dit nu juist het bepalende niveau is voor het behalen 
van een overwinning in een oorlog. Overwinningen en ne-
derlagen vormen tezamen de beide uitersten in een spec-
trum waarbinnen de uitkomst van een oorlog kan worden 

bepaald, in combinatie met de mate waarin deze uitkomst 
doorslaggevend is. Wat een strategische overwinning ten-
slotte wel of niet doorslaggevend maakt, is of de politieke 
grondslagen van de oorlog bevredigend zijn geadresseerd.

Een oorlog stopt pas wanneer één of beide strijdende partij-
en het staken van de strijd als gunstiger ziet dan het voort-
zetten ervan. Dit is een afweging tussen de inspanning 
die het behalen van de politieke doelstelling vereist ten 
opzichte van de voordelen die dat politieke doel oplevert.6 
Daarbij geldt dat politieke doelstellingen gedurende een 
oorlog kunnen wijzigen, omdat oorlogvoering nu eenmaal 
een dynamisch proces is en geformuleerde doelstellingen 
verschillende functies kunnen hebben. Het bepalen van 
de uiteindelijke strategische uitkomst van een oorlog hoeft 
dan ook weinig meer te maken te hebben met de aanvan-
kelijke geformuleerde doelstelling om een oorlog te starten.

De perceptie van de uitkomst van een oorlog kan naar mate 
de tijd verstrijkt onderhevig zijn aan voortschrijdend inzicht. 
Wat in beginsel een doorslaggevende overwinning lijkt, kan 
na verloop van tijd niet meer blijken te zijn dan een tijde-
lijke stopzetting van de strijd. Een voorbeeld hiervan is de 
uitkomst van de Eerste Wereldoorlog in relatie tot het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog.

De verwachting is dat Rusland geen overwinning kan behalen tegen een door een eensgezinde internationale coalitie gesteund Oekraïne. Het lastige met een overwinning in 
een oorlog is echter dat deze niet noodzakelijkerwijs objectief wordt bepaald aan de hand van meetbare criteria. Afgebeeld staan Russische tanks in de Donbas in april 2022 
(foto: Mil.ru / CC BY 4.0)  
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Een laatste afweging in het bepalen van de uitkomst van 
een oorlog is die van de kosten die het behalen van een 
overwinning met zich meebrengt. Een overwinning is nut-
teloos wanneer deze de economie, maatschappij of krijgs-
macht van de overwinnaar langdurig ontwricht.7

Het bepalen van een overwinning in een oorlog is dus een 
kwestie van subjectieve perceptie over de politieke situatie 
na het beëindigen van vijandelijkheden.8 In volgorde van be-
langrijkheid betreft dit de perceptie van de bevolking, die 
van de politieke en militaire elite, die van bevriende landen 
en/of coalitiegenoten, en tenslotte die van de rest van de 
wereld. Enerzijds kan een bevolking zelf aan de hand van al 
dan niet beschikbare informatie een mening vormen over 
de uitkomst van een oorlog. Anderzijds zullen politieke en 
militaire leiders hun bevolking ook actief willen overtuigen 
dat een overwinning is behaald. Dit kan bijvoorbeeld door 
op basis van overtuigend bewijs van militaire overwinningen 
of politieke winst formeel een overwinning uit te roepen. Een 
perceptie van een strategische overwinning kan dan ook 
evengoed het subjectieve resultaat zijn van breed gedragen 
publieke opinie als van het objectieve resultaat van militaire 
overwinningen of diplomatieke onderhandelingen. Hieruit 
blijkt direct hoe belangrijk informatieoperaties kunnen zijn 
in het behalen van een strategische overwinning. 

Een belangrijk aspect om een strategische overwinning 
daadwerkelijk effectief te laten zijn, is dat de vermeende 
verliezer ook accepteert dat de oorlog verloren is. Dit ver-
eist dus dat de perceptie van de verschillende strijdende 

partijen over de uitkomst van de oorlog gelijk is. Hoewel dit 
op tactisch en operationeel niveau door objectief meetba-
re criteria nog relatief eenvoudig te bereiken is, is dit door 
het subjectieve karakter van perceptie en de navenante 
betwistbaarheid vele malen lastiger op het doorslaggeven-
de strategische niveau. Soms weigert een partij simpelweg 
een nederlaag te erkennen.

Tenslotte is de mate waarin een land verzet kan bieden te-
gen een tegenstander het product van het totaal aan be-
schikbare middelen én de wilskracht om verzet te bieden. 
Met name waar het aankomt op de wilskracht om verzet 
te bieden is het van belang om te beschouwen welk type 
oorlog door welke partij wordt gevoerd. Volgens Von Clau-
sewitz is het dan ook de eerste en belangrijkste taak van 
het staatshoofd en de opperbevelhebber om te beschou-
wen wat de aard is van de oorlog die gevoerd gaat worden.9 
De inschatting of deze bijvoorbeeld existentieel is, kan van 
grote invloed zijn op de wil om verzet te blijven bieden. Juist 
het breken van de wil van een tegenstander is essentieel 
om een overwinning te kunnen behalen, omdat een tegen-
stander in theorie altijd verzet kan blijven bieden. Omdat 
het breken van zoiets als ‘de wil’ van de tegenstander zo 
abstract en daardoor moeilijk te bereiken is, richten krijgs-
machten zich in de praktijk eerder op het aanvallen van de 
middelen van een tegenstander.

OVERWINNING IN DE RUSSISCHE STRATEGISCHE 
CULTUUR
Dit alles overwegende is het interessant om te bezien hoe 
binnen de Russische strategische cultuur wordt nagedacht 
over het behalen van een overwinning in een oorlog. De 
theorieën van Von Clausewitz zijn van grote invloed op het 
Russische denken over oorlogvoering en het behalen van 
een overwinning. Militaire inzet wordt gezien als een onder-
deel van politiek beleid en moet altijd bijdragen aan politie-
ke doelstellingen. De inzet van de strijdkrachten is daarbij 
een expliciet signaal dat het regime bereid is daarvoor hoge 
kosten te accepteren.

Er is sprake van oorlog wanneer een staat geweld gebruikt 
om een politieke confrontatie te beslechten.10 Geheel in lijn 
met Von Clausewitz is oorlog een strategische activiteit om, 
in samenhang met diplomatieke en economische inspan-
ningen, politieke doelstellingen te realiseren. Naar grootte 
differentiërend onderscheiden de Russen drie categorieën 
oorlog: lokaal, regionaal en grootschalig. Naast dit territo-
riaal-geografische onderscheid varieert ook de politieke 
scope van ‘beperkte militair-politieke doelen’ via ‘belangrij-
ke militair-politieke doelstellingen’ tot ‘radicaal militair-poli-
tieke doelstellingen’. Deze indeling zegt niet zozeer iets over 
de schaalgrootte of intensiteit van de gevechten, maar is 
gericht en gebaseerd op de kwantificering van de genoem-
de variabelen.
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Het Russische leiderschap beschouwt de uitkomst van een 
oorlog aan de hand van een spectrum. De hoogste vorm van 
succes is een politieke overwinning, gevolgd door respec-
tievelijk een militaire overwinning, een militaire nederlaag 
en een politieke nederlaag. Het militaire succes tijdens een 
oorlog is in de strategische calculus altijd ondergeschikt 
aan het politieke resultaat na de oorlog. Een militaire over-
winning op zich is dan ook niet per definitie genoeg om een 
politieke overwinning te kunnen uitroepen, net zoals een 
politieke overwinning geen militaire overwinning vereist.

De ultieme strategische overwinning behelst de permanen-
te beëindiging van het politieke conflict op voorwaarde van 
de overwinnaar, geformaliseerd in een internationaal docu-
ment en waarmee nieuwe oorlogen zijn uitgesloten. Vanuit 
militair oogpunt wordt het vernietigen van de strijdkrachten 
van de tegenstander en het bezetten van diens belang-
rijkste grondgebied hiervoor als randvoorwaardelijk, maar 
niet als doorslaggevend gezien. Politiek opportunisme en 
diplomatie kunnen de gevolgen van een militaire nederlaag 
mitigeren of zelfs compenseren door doelstellingen en nar-
ratieven tussentijds bij te stellen of te laten vallen. Binnen 
het Russische strategische denken wordt dus een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen het politieke resultaat en mi-
litaire successen en er wordt minder belang gehecht aan 
het behalen van tactische en operationele successen dan 
in bijvoorbeeld westerse krijgsmachten.

Binnen het Russische militaire denken zijn twee opvattin-
gen te onderscheiden over hoe de strijdkrachten zouden 
moeten bijdragen aan het behalen van een politieke over-
winning: 

Enerzijds zijn er de aanhangers van verrassende offensie-
ve strategieën die via diep penetrerende manoeuvres het 
initiatief houden om een tegenstander snel beslissend te 
verslaan. Hierbij wordt het behalen van de operationele en 
strategische doelstellingen belangrijker geacht dan tactisch 
succes. Dit denken was in ieder geval tot de start van de 
invasie in Oekraïne dominant binnen de Russische strijd-
krachten en mede gebaseerd op de aanname dat Rusland 
in een langdurige oorlog in het nadeel zou zijn tegenover het 
economisch en technologisch superieur geachte Westen. 

Anderzijds zijn er critici die betogen dat deze benadering te 
zeer militair georiënteerd is, waardoor belangrijke economi-
sche, sociaal-maatschappelijke en politieke aspecten van 
oorlogvoering onderbelicht blijven. Tevens wordt gesteld dat 
deze benadering alleen werkt tegen zwakke of intern ver-
deelde tegenstanders, maar dat het in alle andere gevallen 
onwaarschijnlijk is dat een enkele beslissende slag zal lei-
den tot een doorslaggevende strategische overwinning. De 
tweede opvatting is die van de langdurige slijtage oorlog, 
waarbij de overtuiging is dat de militaire, economische, so-

ciaal-maatschappelijke en politieke uitputting van de tegen-
stander leidt tot het creëren van gunstige omstandigheden 
om een strategische overwinning te behalen.

Tenslotte is het van belang om te benoemen dat bij bei-
de stromingen een overwinning wordt beschouwd als een 
slechts een tijdelijke situatie van relatieve dominantie 
waarin strategische belangen zo duurzaam mogelijk moe-
ten worden veiliggesteld. 

EEN RUSSISCHE ‘THEORY OF VICTORY’ IN OEKRAÏNE
De Russische politieke elite draagt uit dat Rusland een door 
de internationale gemeenschap erkende grootmacht in een 
multipolaire wereld behoort te zijn, maar door een vijandig 
gezind Westen strategisch in het defensief is gedwongen. 
Het Russische narratief stelt dat Rusland, de Russische 
identiteit en Ruslands territoriale integriteit permanent wor-
den bedreigd vanuit het Westen en dat deze dreiging moet 
worden geadresseerd. Deze dreiging is niet alleen militair 
in de vorm van een oostwaarts uitbreidende NAVO, maar 
bestaat ook uit het naar Rusland overslaan van de wes-
terse cultuur, waarden, ideologie en het politieke systeem. 
Juist deze zaken vormen een existentiële bedreiging voor 
Rusland. Het ontstaan van een welvarende, politiek actie-
ve, liberaal georiënteerde maatschappelijke middenklas-
se kan namelijk een bedreiging vormen voor Rusland als 
autoritair bestuurde, conservatieve autocratie. Om dit het 
hoofd te kunnen bieden streeft de Russische politieke elite 
dan ook naar de beëindiging van de gepercipieerde wester-
se hegemonie in de wereld met daarvoor in de plaats een 
multipolaire wereldorde. De Verenigde Staten zijn hierbij de 
belangrijkste tegenstander, gesteund de overige westerse 
bondgenoten.

Vanuit het Russische perspectief is de invasie in Oekraïne 
dan ook een noodzakelijke offensieve zet binnen een stra-
tegisch defensieve houding. Een welvarend, westers geo-
riënteerd Oekraïne dat lid is van de EU kan een gevaarlijk 
perspectief op een alternatief bieden aan de Russische 
bevolking en de daardoor onvrede over het eigen politieke 
en economische systeem aanwakkeren. Anderzijds lijdt Oe-
kraïense toetreding tot de NAVO en EU in binnen- en buiten-
land tot gezichtsverlies voor het Russische regime.

Zolang de Russische inschatting is dat de eigen politieke 
doelstellingen in Oekraïne haalbaar zijn en opwegen tegen 
de kosten, zal deze oorlog worden voortgezet. Wanneer de 
oorlog in Oekraïne zelfs als existentieel voor het Russische 
regime wordt gezien, kan Oekraïens succes leiden tot ver-
dere escalatie in de wijze van oorlogvoering. Het regime van 
Poetin lijkt namelijk niet de optie te hebben om deze oorlog 
te verliezen zonder verregaand gezichtsverlies in het buiten-
land en politieke repercussies in Rusland zelf. Het voortzet-
ten van de oorlog wordt dus mogelijk niet alleen gedreven 
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door de logica van het willen behalen van politieke doel-
stellingen in Oekraïne, maar ook door het vermijden van de 
negatieve binnenlandse en buitenlandse politieke gevolgen 
van een strategische nederlaag in Oekraïne.

Na de mislukking om in de initiële fase van de invasie mid-
dels gewaagde, diepe manoeuvres de ambitieuze politieke 
doelstellingen van het Kremlin te verwezenlijken, lijken de 
Russische politieke doelstellingen in de oorlog te zijn bijge-
steld en is de militaire strategie aangepast. De Russische 
strijdkrachten hebben op dit moment niet de troepenaan-
tallen noch de capaciteit om geheel Oekraïne te onderwer-
pen en pacificeren. De Russische politieke doelstelling lijkt 
nu dan ook eerder neer te komen op de ontmanteling van 
Oekraïne als een onafhankelijke, soevereine staat die kan 
toetreden tot de NAVO of EU en tevens het voltooien van 
de algehele annexatie van de oblasts Donetsk, Loehansk, 
Zaporizja en Kherson. Dit wordt nagestreefd door het bre-
ken van de wil van de bevolking om verzet te blijven plegen 
en de wil in het Westen om Oekraïne te blijven steunen. 
Daarbij is de aanname dat Oekraïne uiteindelijk akkoord zal 

moeten gaan met de Russische voorwaarden om de strijd 
te staken, waarbij duurzame territoriale concessies en de 
acceptatie van beperkingen in de politieke, economische 
en militaire soevereiniteit zullen worden afgedwongen. De 
onderliggende grondslagen van de oorlog, zoals de Oekra-
iense toenadering tot het Westen en het creëren van strate-
gische diepte, worden zo geadresseerd.

Vanuit dit perspectief is de factor tijd momenteel aan de 
zijde van Rusland. De Russische strijdkrachten lijken op 
dit moment het initiatief weer in handen te hebben en een 
voor hen wenselijke slijtageoorlog te voeren. Het uitputten 
van de tegenstander en het creëren van een perspectief 
van uitzichtloosheid op een snelle beëindiging van de oor-
log zijn daarbij mogelijke operationele doelstellingen die 
moeten bijdragen aan het breken van de Oekraïense en 
westerse wilskracht. Daarnaast kan het veroveren van de 
resterende delen van de geannexeerde oblasts een opera-
tionele doelstelling zijn die het uitroepen van een strategi-
sche overwinning moet vereenvoudigen.

Binnen het Russische strategisch denken is de inzet van de strijdkrachten een voortzetting van politiek beleid. Zolang de Russische inschatting is dat de eigen politieke 
doelstellingen haalbaar zijn en opwegen tegen de geschatte kosten, zal deze oorlog worden voortgezet. Afgebeeld is een gesneuvelde Russische soldaat en een uitgeschakeld 
Russisch pantservoertuig in de buurt van de Oekraïense stad Charkov (foto: Flickr / manhhai /  CC BY 2.0) 
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Een uiteindelijke ultieme bezegeling van een overwinning 
zal vanuit het Russische perspectief liggen in een met de 
Verenigde Staten overeengekomen akkoord waarin de toe-
komst van Oekraïne bezegeld wordt en waarbij Russische 
veiligheidsbelangen zijn veiliggesteld. Dit geeft de Russen 
de door hen gewenste erkenning als wereldmacht, waarbij 
extra strategische diepte is gecreëerd, de westerse econo-
mische en militaire macht succesvol is weerstaan en de 
nagestreefde multipolaire wereld een stukje dichterbij is 
gekomen en het Russische geopolitieke narratief een self-
fulfilling prophecy blijkt. Het zal de gedroomde situatie zijn 
om een overwinning af te kondigen, maar geenszins een 
einde van de oorlog zijn.

CONCLUSIE
Het Russische perspectief op een strategische overwinning 
in Oekraïne is flexibel, opportunistisch en subjectief. Voor 
het Russische regime is de perceptie van de Russische be-
volking dat er een strategische overwinning is behaald die 
de kosten van de oorlog rechtvaardigt het belangrijkst. Het 
gaat daarbij niet om de perceptie daarvan in het Westen. 
Het narratief over een eventuele strategische overwinning 
omvat dan waarschijnlijk zowel resultaten in Oekraïne, als 
ook resultaten die duiden op het dichterbij brengen van de 
beëindiging van de westerse dominantie in de internatio-
nale orde en het nastreven een multipolaire wereld. Voor-
alsnog zijn er genoeg tastbare resultaten om een voor de 
Russische bevolking geloofwaardig narratief over een stra-
tegische overwinning te creëren. Het enige dat de Russen 
daar nog voor lijken te moeten doen, is niet verliezen. 

“Once you hear the details of victory, it is hard to 
distinguish it from a defeat”

 
- Jean Paul Sartre -
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De politieke elite draagt uit dat Rusland een door de internationale gemeenschap erkende grootmacht in een multipolaire wereld behoort te zijn, maar dat het in werke-
lijkheid strategisch in het defensief is gedwongen tegen een vijandig Westen. Afgebeeld staat Poetin terwijl hij een krans legt bij het graf van de onbekende soldaat op 23 
februari 2023, de Russische Dag van de verdediger van het Vaderland (foto: Kremlin.ru / CC BY 4.0)


