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1. Inleiding 
 
In aansluiting op het essay van eind februari 2022, begin ik hier met op te merken dat Poetin 
de afgelopen 20 jaar als persoon veranderd zou zijn. Dat hebben meerdere mensen gemeld 
die hem vaker persoonlijk ontmoet hebben, waaronder Angela Merkel. Was hij in 2001 
coöperatief, vanaf 2007 werd hij meer agressief en wel n.a.v. de NAVO-top waar voor het 
eerst gesproken werd over een toekomstig lidmaatschap van Georgië en Oekraïne. 
 
Op 24 februari 2022 zei Poetin:  
“Whoever tries to hinder us, and even more so to create threats for 
our country, for our people, should know that Russia’s response 
will be immediate and will lead you to such consequences that you 
have never experienced in your history.” 
Het lentenummer van Christen Democratisch Verkenningen (CDV) 
heeft bijgaande afbeelding op de omslag. De associatie die bij me 
opkwam: wat als Poetin ontspoort en ook nog impulsief of 
wraakzuchtig wordt? Een kernbom op ASML vlakbij Eindhoven en  
de wereld is voor vele decennia ontwricht?  
Is het continueren van deze oorlog gebaseerd op machtshonger, 
(beleven van) vijandschap? Gaat het om (geo)politieke, en om 
economische belangen? Of zijn het machtsbelangen die ook gaan 
over ideeën en wereldbeelden? 
 

2. Autocratische dreiging  
 

Vrijheid en democratie zijn als waarden niet vanzelfsprekend. De democratische rechtstaat is 
ook in de VS beproefd geweest onder Donald Trump, hetgeen nog eens goed duidelijk werd 
tijdens de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool in Washington op 6-1-2021.  
Luuk Middelaar (CDV) constateert dat onze EU-visie op waarden en mensenrechten niet 
universeel zijn. Veel autocraten menen dat hún visie op mensenrechten meer juist is dan die 
in democratische landen: ze waarderen veiligheid, orde, eten, huisvesting enzovoort veel 
hoger dan een waarde als “vrijheid van meningsuiting”, aldus Middelaar. Dit raakt aan mens- 
en maatschappijvisie, aan ideologie en aan de machtsvraag. 
 



 2 

Volgens Evert van der Zweerde (CDV) moeten we ons realiseren dat de scheidslijn tussen 
autocratie en democratie niet zo scherp is dan we vaak denken: “Democratieën hebben 
eveneens krachtig leiderschap nodig, terwijl autocraten uiteindelijk ook niet zonder steun 
van hun bevolking kunnen”. Overigens kent de wereld slechts 5 landen die zichzelf niet 
democratisch noemen: Brunei, Saoedi-Arabië, Swaziland, Qatar en Vaticaanstad. 
 
Peter Pijpers en Paul Ducheine (CDV) vragen zich af of een autocratie of een democratie het 
best gebruik kan maken van sociale media. Autocratieën kunnen één helder narratief 
gebruiken. Democratieën staan voor openheid en pluriformiteit waardoor ze per definitie 
geen eenduidigheid kennen. Volgens de auteurs zijn democratieën daarmee ook vatbaarder 
voor manipulatie via sociale media. Mensen geraken op internet in hun eigen bubbel qua 
informatievoorziening – gestuurd door de BIG-Tech bedrijven. Blijvende investering in het 
onderhouden van democratische waarden is daarom nodig. 
 

3. Historisch-cultureel perspectief 
 
Niels Drost, oud student van Beatrice de Graaf, heeft meer dan 20 000 lezingen en andere 
primaire bronnen van de Kremlin website gehaald en opgeslagen in een database en daarop 
analyse gedaan. Daaruit maakt de Graaf het volgende beeld op als gast in de Podcast 
Boekestijn en De Wijk van 25 juni.  
Poetin onderkent slechts een 2-tal geopolitieke systemen: het groot en soeverein imperium 
en de koloniën. Volgens de Graaf ontbreekt in dit denken de nationale staat (of natiestaat). 
(Wikipedia vermeldt: een natiestaat is een staat met één dominante natie, waarmee een 
soeverein territorium wordt geboden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit.) 
 
Poetin ziet Europese landen als vazalstaten van de VS die het Russisch Rijk en de Russische 
bevolking bedreigen. Uit tekstanalyses blijkt dat Poetin eerst verwees naar Alexander I, die 
met de geallieerden in 1814-1815 keizer Napoleon versloeg. Later verwees Poetin naar 
opvolgende Tsaren en naar Catharina de Grote. Dit zijn de tsaren die in de geschiedenis het 
Russische rijk groter maakten en Oekraïne en de Krim russificeerden (Alexander II). 
Hedendaagse wereldrijken zijn Amerika, China, en Rusland zelf. Op de wereldkaart is het een 
immens groot land met een oppervlakte van meer dan 17 miljoen vierkante kilometer; 
evenwel het BBP van Rusland is vergelijkbaar met dat van de Benelux.  
 
De Sovjetunie heeft veel dingen goed gedaan, maar er werd wel een vacuüm geslagen in het 
hart van de mensen, aldus de Graaf. Poetin wist dat spiritueel vacuüm te vullen met een 
nieuwe transcendente dimensie. Hij investeerde in de bouw van honderden kerken, voorzag 
in passende historische teksten met verering van de tsaren en het heilige Russische rijk.  
Poetin koestert al langere tijd de Russische orthodoxie (religie en ideologie). 
 
Rusland is er sinds de val van de Berlijnse muur economisch gezien sterk op vooruitgegaan. 
Inmiddels is veel industrie ingestort – met uitzondering van olie en gas. Qua technologische 
vooruitgang zouden de Russen de boot missen.   
De Graaf noemt Poetin rationeel en consistent, niet krankzinnig. Zijn wereldbeeld is 
geradicaliseerd en met hem ook in zekere mate het wereldbeeld van de bevolking.  
Ze maakt de vergelijking met terroristen die geradicaliseerd zijn: ze lijden aan tunnelvisie. 
Het radicaliseringsproces van een terrorist stopt door een ernstige gebeurtenis, een serieuze 
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identiteitscrisis (bv opsluiting in de gevangenis, verlies van een dierbare).  
 
De mindset van de bevolking omdraaien, dat noemt de Graaf het meest lastig.  
De Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR, opgericht in 1922) is pas in 1991 
uiteengevallen. Dus de huidige 45-plussers hebben herinneringen aan het groot Sovjetrijk. 
De Russische identiteit is altijd verbonden geweest met het idee van een groot rijk, zo meldt  
Aleksandr Abalov, geschiedenisdocent in Moskou en medeauteur van ‘Oneindig imperium’. 
 

4. Juridisch perspectief 
 

Op 13 mei hield Prof. Ernst Hirsch Ballin zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Tilburg.  
Hieruit en uit zijn bijdrage aan het CDV is het volgende ontleend. 
Hirsch Ballin wijst erop dat de Grondwet een regering voorhoudt dat ze de internationale 
rechtsorde moet bevorderen. De Nederlandse regering heeft volgens artikel 90 van onze 
Grondwet de opdracht de internationale rechtsorde te bevorderen. Daarin zit geen westers 
belangenbehartiging. Het is een universeel goed en daarmee is het de zorg van de 
wereldgemeenschap. 
 
Oekraïne werd in 1991 volwaardig lid van de Verenigde Naties, met alle plichten en rechten 
die daaruit voortvloeien. Oekraïne had kernwapens, een erfenissen uit de Sovjettijd waar 
vrijwillig afstand van gedaan werd. Dat werd vastgelegd in een overeenkomst waarin de 
ondertekenaars, waaronder de Russische Federatie, verklaarden dat zij de onafhankelijkheid 
en soevereiniteit en de bestaande grenzen erkennen en beloven af te zien van de dreiging 
met geweld tegen Oekraïne. Daarvoor opkomen is een juridische plicht en geen westers 
moralisme, aldus Hirsch Ballin. 
 
De Doelstellingen en beginselen in het Handvest van de Verenigde Naties (1945) luiden: 
handhaven van de internationale vrede en veiligheid. De preambule opent met: “Wij, de 
volken van de Verenigde Naties …” Het gaat uit van een geloof in fundamentele 
mensenrechten, gelijke rechten voor staten en respect voor de verplichtingen die uit het 
internationale recht voortvloeien. De beginselen van soevereine gelijkheid van alle lidstaten, 
het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit het handvest en het vreedzaam 
oplossen van geschillen (Artikel 2) noemt Hirsch Ballin ethische imperatieven. Alle lidstaten 
moeten in hun internationale betrekkingen afzien van geweld tegen de territoriale integriteit 
of politieke onafhankelijkheid van een staat.  
 
Het feit dat meer dan 50 lidstaten het handvest ondertekend hebben impliceert dat het niet 
om een westerse bepaling gaat maar om een universele bepaling. 
De veroordeling van de agressie van Poetins op 2 maart door de Algemene Vergadering, 
werd gesteund met 141 landen voor, 5 tegen en 35 onthoudingen. Ook dit mag volgens 
Hirsch Ballin gezien worden als bevestiging van wereldwijde steun voor universele waarden.  
De vijf tegenstemmers waren Rusland, Noord-Korea, Syrië, Belarus en Eritrea. 
 
De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan om te zorgen dat gebeurt wat is afgesproken. 
Maar het ontbreekt aan autoriteit die de Russische Federatie (en het staatshoofd) kan 
verplichten tot ander beleid, zolang besluiten in de Veiligheidsraad door het Russische 
vetorecht worden geblokkeerd, en zolang de rechtsmacht van internationale rechters door 
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de Russische Federatie wordt afgewezen. 
Omdat eigen soevereine staatsmacht niet ondergeschikt maar boven-geschikt gehouden 
wordt aan het normenstelsel dat mensen hoger plaatst dan de soevereiniteit van die staat, 
leidt tot de conclusie dat het internationaal recht incompleet is: Hirsch Ballin spreekt van 
onvoldragen constitutionalisering. “Niet een constitutionele legitimatie (naar democratische 
principes), maar de effectieve controle over het grondgebied is maatgevend voor het vereiste 
als een staat te worden gezien. Mensen in Oekraïne wordt het recht ontzegd om in vrede te 
leven. Recht moet medemenselijkheid kenmerken”. 
 
Poetin studeerde rechten. Hij is bezig in Oekraïne terug te pakken dat wat - rechtens de 
geschiedenis - het Russisch imperium toebehoort, zo meent NRC-correspondent Laura 
Starink in haar verslag van 9 juni waar Poetin in Moskou jonge mensen te woord staat over 
de rechtvaardiging van zijn daden (zie bronnen: enkele fragmenten van Poetin op YouTube) 
Hoe (gedragen) breed en diep hier nieuwe ideologie bij komt is moeilijk te beoordelen. 
Liberalisme zoals wij het kennen wordt soms ook opgevat als een imperialistische filosofie 
die andere samenlevingen bedreigt. De Rus Aleksandr Doegin is ervan overtuigd dat het 
Westen op de rand staat van het einde van het liberale paradigma staat. Doegin is politiek 
filosoof met uitgesproken geopolitieke theorieën. 
 
Als overgang van het ene naar het andere perspectief, hier hetgeen Reinhold Niebuhr op 3 
juli in The Tribune zei, geciteerd door Polinder in CDV: “Man’s capacity for justice makes 
democracy possible, but man’s inclination to injustice makes democracy necessary”. 
 

5. Moreel ethisch perspectief 
 

De ideële basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) is het 
inzicht dat de waardigheid van ieder mens een hoger goed is dan de soevereine 
bevoegdheid van ‘nationale’ staten om met militair geweld hun gelijk te halen. 
In de afscheidsrede van EHB lees ik: “Er is geen wereldregering, maar er is wel een 
wereldomspannend ethos van verantwoordelijkheid”. De vraag is of dat wel zo is.  
Bestaat een wereldomspannend ethos van verantwoordelijkheid?  
Gezien de dagelijkse oorlogswreedheden is het antwoord kennelijk en helaas neen.  
 
“Wat de wereld niet heeft kan de wereld niet weggeven”. 
Hoever de evolutie ons als mensheid ook gebracht heeft, het overstijgend en al omvattend 
ethos is blijkbaar niet vrede of vreedzaamheid jegens alle volken en jegens alle 
minderheidsgroepen. Een wereldomspannend ethos van verantwoordelijkheid verenigt ten 
minste wel Europa (Romeins recht) en de Verenigde Staten (natuurrecht). We kunnen en 
moeten het omarmen als universeel wenkend perspectief. Ook voor China? 
 
De meest autoritaire staten nemen het woord ‘democratisch’ in de eigen naam op: 
Democratische Republiek Congo, Democratische Volksrepubliek Korea. Ook zijn er landen 
met autoritaire leiders die verkiezingen beïnvloeden en vervolgens pretenderen dat ze 
democratisch verkozen zijn. 
Poetin acht zijn verantwoordelijk voor herstel van een groot Russisch imperium belangrijker 
dan de Universele verklaring van de rechten van de mens, belangrijker dan de soevereiniteit 
van Oekraïne. Zich beroepend op de historie meent hij juist degene te zijn die de 
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soevereiniteit van het Russisch imperium moet herstellen. 
 
De NAVO en de Europese Unie hebben doorlopend keuzen te maken. 
Het keuzedilemma lijkt te herleiden tot het onderscheid: “Verantwortungsethik” of 
“Gesinnungsethik”.  Verantwortungsethik” betekent dat beslissingen vooral rekening 
houden met de gevolgen, met de uitkomsten van een besluit; Gesinnungsethik leidt tot 
beslissingen gebaseerd op moraal en emoties. Kiest men een doel-rationele optiek of een 
waarden-rationele optiek? 
 
Wij kennen (onder meer) de begrippen “gevolgenethiek” (consequentialistische benadering) 
en “beginselethiek” (deontologische benadering). 
Gevolgenethiek wil de resultaten en gevolgen op verschillende niveaus (persoonlijk, 
maatschappelijk en ecologisch) inschatten, beoordelen en afwegen. Ethisch goed is die 
handeling waarbij een optimum aan goede gevolgen voor het grootst mogelijke aantal mensen 
wordt bereikt. Kosten-baten modellen passen bij deze benadering. 
Beginselethiek doet gelden dat voor de oplossing van een probleem het ethisch juiste 
gedaan wordt: het ethisch doel wordt vooropgesteld (helpen van een natie in nood), maar 
hoe dit gebeurt is niet de hoofdzaak. Onderdeel van beginselethiek is de deontologie.  
 
Emanuel Kant heeft de deontologische theorie in een helder universeel kader gezet (1788):  
*   Handel zodanig dat je zou willen dat je stelregel verheven werd tot een universele (natuur)wet. 
*   Handel zodanig dat je de mensheid, zowel in de persoon van jezelf als in die van elk ander,  
  altijd tegelijk als doel beschouwt en nooit louter als middel. 
 
Samenlevingen waren 4 eeuwen geleden weinig complex. Inmiddels hebben we te maken 
met internationaal verkeer van mensen, goederen en data, een veelheid aan belangen, een 
veelheid aan vertegenwoordigende organen, en een mondiale economie (reëel en 
monetair). In alles en voortdurend is sprake van dynamische complexiteit. Verplichtingen 
hebben een voorwaardelijk karakter of een wisselend doel. Toch blijven deze leerstellingen 
van Kant sterk en tijdloos: geen enkel persoon wil louter als middel beschouwd worden. 
Mensen willen individueel en gezamenlijk de wereld voor hun kinderen een beetje beter 
achterlaten. Doel en/of middel? Menselijke waardigheid is een kwetsbare waardigheid. 
 

6. Toekomst ongewis 
 
Bas Heijne stelt dat ‘we verwikkeld zijn in het grootste geopolitieke conflict van na de Tweede 
Wereldoorlog, een conflict waarvan de uitkomst totaal onzeker is, maar dat de wereld de 
komende jaren radicaal zal veranderen. Ook de onze.’  

Geert Mak noemt de huidige internationale situatie gevaarlijker dan de Cubacrisis in 1962. 
“Ook toen stonden de kernmachten tegenover elkaar, maar uiteindelijk ging het om het 
terugtrekken van raketsystemen over en weer, een rationele uitruil van compromissen.  
Nu gaat het om aspiraties waarover bijna geen compromis mogelijk is, nu lijkt het enkel een 
kwestie van winnen, verliezen of uitstel van executie.” 
 
Sinds de inval van Oekraïne is het Westen snel opgeschoven van afwachten naar toenemend 
zware wapens leveren en meevechten. Wel op Oekraïens grondgebied om een derde 
wereldoorlog te vermijden. Dankzij cybersupport kunnen bewegingen van zwaar Russisch 
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geschut binnen 30 seconden i.p.v. 30 minuten tot actie van Oekraïense zijde leiden.  
 
De sanctiepakketten van de EU zijn tot op heden mislukt, aldus Rob de Wijk. De prijzen van 
olie en gas zijn dermate gestegen dat het zijn uitwerking volledig mist. India en China blijven 
grote afnemers. Hij neemt “containment” (indamming en isoleren) waar, als strategie van 
het Westen. Dan doelt de Wijk op het creëren van een Europese ruimte met geografische 
grenzen tussen oost en west die verdedigbaar zijn om eigen veiligheid te garanderen. 
(Georgië moet om die reden vooralsnog buiten de boot blijven vallen.) Containment 
betekent ook meer Europese integratie, en Rusland politiek en economisch afsluiten, en de 
beschikbare energie verdelen. Beatrice de Graaf bepleit als het ware om ons als westerse 
samenleving voortvarend veel minder afhankelijk te maken van Russisch gas: sterk en 
autonoom, proactief kiezend voor onafhankelijkheid. Ze suggereert om Poetin stevig 
tegengas te geven en vooral te laten zien dat zijn plan niet gaat lukken. 
 
Aylin Bilic (publicist) zegt dat wie vrijheid wil verdedigen nou eenmaal vuile handen moet 
maken. “Pacifisme kan leiden tot de ondergang van de vrije wereld die we zo liefhebben.” 
Ze gebruikt het woord ‘sneuvelbereidheid’ en verwijst naar de resultaten van een Europa-
brede peiling in 2015 (WIN/Gallup). “Would you fight for your country?”. Het is een vraag die 
we onszelf allemaal zouden kunnen stellen.  
“Nederland staat onderaan: 15 procent van de volwassen Nederlanders is bereid voor ons 
land te vechten bij een aanval. De percentages zijn hoog in landen als Oekraïne (62), Polen 
(48) en Griekenland (54). De vraag die hierbij hoort is de waaromvraag. Is dat vrijheid? 
Is dat voedsel en veiligheid, is dat democratie of is dat persoonlijk economisch belang?” 

Continueren van deze oorlog is gebaseerd op machtshonger, een groot Russisch imperium. 
Welzeker spelen economische naast (geo)politieke belangen een rol voor Rusland. 
Graantransport (havens van Odessa) over water is zeer veel goedkoper dan graantransport 
over de weg of over het spoor. Bovendien zouden er interessante delfstoffen in het oosten 
van Oekraïne zijn. Honger naar een machtiger Russisch imperium wordt door Poetin in eigen 
land ideologisch en religieus gefundeerd. Een enorm groot land met een relatief kleine 
economie en een groot wereldbeeld. 
 
We weten niet hoelang Rusland, de Russische bevolking, deze koude oorlog kan en wil 
volhouden. Worden mensen (machtsblokken) wijzer als de soldaten of hun militair materieel 
uitgeput raken? Welke uitgangsposities brengt mensen aan de onderhandelingstafel? 
 
Als er vredesonderhandelingen gaan komen is 
het belangrijk om voor eens en voor altijd een 
duidelijke lijn te trekken tussen oost en west, 
tussen democratie en autocratie. “Een aanval op 
een is een aanval op allen” moet voor elk land 
aan deze kant van de streep gaan gelden. 
In 2019 hoorde ik van een toeristen-gids in 
Estland dat men bang was voor een Russische 
inval en dat ze hun zorgen hadden of ze dan wel 
geholpen zouden worden door de NAVO. 
Estland is lid vanaf 2004. Een inval door de 
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Russen leek een hoogst onwaarschijnlijk scenario. Zo kunnen we niet meer denken. 
Voor nu geldt: Oekraïne verdient alle steun die we maar kunnen bieden.  
 
Al met al  
Toch goed om te horen dat Poetin door de Graaf niet als krankzinnig getypeerd wordt. 
Valt oorlog voeren te begrijpen? Ja, tot op zekere hoogte. Valt oorlog voeren legitiem te 
maken? Neen. Te rechtvaardigen? Nooit. 
 
Samenvattend 
 

• Poetin heeft een geheel eigen geopolitieke machtsstrategie, een eigen binnenland-
politiek en een eigen buitenlandpolitiek.  

• Wat voor Poetin (inleiding) belemmeringen of bedreigingen zijn voor het Russische 
volk en voor zijn aspiraties richting een Russisch imperium, kunnen we niet weten. 

• Rusland noemt zich een democratie.  
• Poetin beroept zich op historie, wereldorde en machtsverdeling.  

Het vrije Westen beroept zich op internationale vrede en veiligheid (Handvest VN), 
op democratie en mensenrechten, en op een wereldomspannend ethos van 
verantwoordelijkheid. 

• We hebben een groot geopolitiek conflict dat gedreven wordt door éénzijdige 
aspiraties. Onderhandelingen (uitruil van posities en belangen) zijn daardoor 
nauwelijks voorspelbaar. 

• Onvoorspelbaarheid is er ook omdat in alles en voortdurend sprake is van 
dynamische complexiteit waardoor verplichtingen een voorwaardelijk karakter 
meekrijgen of wisselen van doel. 

• Vooralsnog lijkt verdere containment de strategie van het Westen.  
• Oekraïne verdient alle mogelijke steun. 
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