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VOORWOORD

Op donderdag 13 februari 2003 vond in de Kleine Zaal van Muziekcentrum Vreden-
burg in Utrecht de jaarlijkse Onderwijsconferentie van de Atlantische Onderwijs-
commissie plaats. Zo’n honderd docenten geschiedenis, aardrijkskunde en maatschap-
pijleer bezochten de conferentie die dit jaar als thema had: ‘Het beeld van Rusland.
Rusland in beeld’.

Ook na het einde van de Koude Oorlog speelt Rusland een belangrijke rol als het gaat
om samenwerking en veiligheid in Europa. Maar is er in Europa wel plaats voor
Rusland als actieve speler? Of wordt het land daarvoor teveel geplaagd door interne
tegenstellingen? In hoeverre mag Rusland, uit historische en strategische overwegin-
gen, überhaupt worden gezien als een Europees land? Dit zijn vragen waarbij zowel de
feitelijke ontwikkelingen als de beeldvorming over het land van belang zijn. 

Tijdens het ochtendgedeelte van de conferentie behandelde een viertal sprekers ver-
schillende deelaspecten van dit onderwerp. Alexander Münninghoff ging in op de
nationale identiteit van Rusland; Tony van der Togt stond stil bij het buitenlands
beleid onder president Poetin; Pieter Waterdrinker sprak over de persvrijheid in
Rusland; en Coby van der Linde tenslotte analyseerde de rol van Rusland in de inter-
nationale energievoorziening.

Tijdens het middaggedeelte maakten de deelnemers kennis met het werken met scena-
rio’s en activerend leren in de praktijk. Huib Schwab gaf eerst een korte inleiding over
scenario-onderwijs en vervolgens gingen de aanwezigen zelf in kleine groepjes aan de
slag met het bedenken van toekomstscenario’s voor Rusland.

In het Atlantisch Onderwijspaper dat nu voor u ligt vindt u de inleidingen van de vier
sprekers van het ochtendgedeelte. In het geval van Coby van der Linde is dat een
weergave van de powerpoint-presentatie die zij gaf. Daarnaast bevat dit Onderwijs-
paper een bijdrage van Huib Schwab over scenario-onderwijs in het algemeen, en een
evaluatie van de demonstratie van scenario-onderwijs tijdens de Onderwijsconfe-
rentie.

De Atlantische Onderwijscommissie hoopt dat u deze publicatie met belangstelling
zult lezen en dat deze van nut is bij (het voorbereiden van) uw lessen.

Sonja Vetter-Samuels
Voorzitter Atlantische Onderwijscommissie
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RUSLANDS NATIONALE IDENTITEIT

Alexander Münninghoff

Op Rusland krijgt het brein geen vat
zij gaat gewone norm te boven
zij meet zich met een eigen lat

in Rusland kan men slechts geloven

Het thema van deze lezing zit verwerkt in dit gedicht van Tjoettsjev, een Russische
dichter uit de 19e eeuw, in de goede vertaling van ex-ambassadeur van Agt. ’Zij’ is in
het gedicht niet ‘Rusland’, maar ‘moedertje Rusland’. 

Ik wil aan de orde stellen wat de Rus nu voelt als het woord ‘Rusland’ ter sprake
komt. In de eerste plaats geloof ik dat de Russen zelf zien dat Rusland anders is dan
Europa. Die discussie is heel frequent – en komt zowel in Rusland als bij ons in het
Westen voor – maar ik heb nauwelijks Russen ontmoet die zouden bestrijden dat
Rusland, gezien de afstanden en gezien het klimaat, toch heel anders is. Onomvatbaar
in een zekere zin. Eigenlijk voor een gewoon mens niet te overzien en dat creëert
natuurlijk een hoop ruimte voor afwijkend gedrag. Rusland is ook raadselachtig.
Churchill wilde met zijn bekende kreet: “Russia is a riddle, wrapped in a mystery 
inside an enigma” ongetwijfeld aangeven dat Rusland niet beantwoordt aan de gewo-
ne wetten van westerse rationaliteit. 

De afgelopen twaalf jaar, na het instorten van de Sovjet-Unie in 1991, hebben wij in
het Westen gedacht dat wij Rusland op een vrij automatische manier in ons kamp
zouden kunnen trekken. De nare droom van het communisme was voorbij en wij
waren zo aantrekkelijk voor de Russen dat ze in één klap bij ons zouden komen. Om
ze te helpen hebben we toen hele bataljons adviseurs en economen – Friedman en de
zijnen – naar ze toegestuurd. Die hebben daar geld verdiend, maar slechts frustra-
tie achtergelaten. We moeten constateren dat we de sleutel tot Rusland en tot de
Russische ziel – hoewel dat een begrip is dat ik niet graag hanteer – niet één, twee,
drie hebben gevonden en dat zij onze westerse identiteit niet zo gemakkelijk hebben
overgenomen. Ik moet zeggen dat ik daar blij om ben, want ik geloof eerlijk gezegd
dat Rusland gedoemd is als apart van Europa functionerende entiteit, politiek en eco-
nomisch, voort te gaan. 

De identiteit van de Rus, die dus na het ineenstorten van het communisme in het
geding was, gaat terug tot het schisma van 1054. Vanaf dat moment was in de
Russische perceptie alles wat met Rome te maken had katoloki, katholieken, en zij
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waren zelf de christiane, christenen. Dit is een heel subtiel verschil dat eigenlijk tot op
de dag van vandaag bewaard is gebleven. De Russische maatschappij is een orthodoxe
maatschappij. De Russische mens is een orthodox mens. Dat houdt onder andere in:
een totale onderwerping aan een totalitair gezag; kerk en staat zijn één. De orthodoxe
mens is er eigenlijk van overtuigd – en dit in tegenstelling tot zijn westerse tegenhanger
– dat het niet aan hem is om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen. Dat gebeurt
in het machtscentrum in Moskou en daar zijn speciale mensen voor gedelegeerd. 

God en de tsaar waren eigenlijk ook één persoon. Dat waren de hogere machten die
het voor je bestierden en de gewone Russische mens deed daar verder niet aan mee.
Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in het Westen waar vanaf de dertiende en
veertiende eeuw het fenomeen van de mondige burger langzaam ontstond. In Rusland
waren op dat moment de Mongolen binnengevallen die het isolement – ook het gees-
telijke – van de Russen alleen maar hebben versterkt. De Mongolen brachten ook nog
een element van Aziatisme in. Het ontstaan van een mondige burgerij is in Rusland
niet gekopieerd. Begrippen als ‘Renaissance’ en ‘humanisme’, Montesquieu en de trias
politica zijn aan Rusland goeddeels voorbij gegaan. De Russen zijn tot de Napoleon-
tische oorlogen blijven zitten met een soort obscuur en tegelijkertijd messianistisch
gedachtegoed. Omdat ze zo groot zijn en in hun eigen achtertuin zo dominant, is een
wezenlijke karaktertrek van de Russen nog een soort superioriteitsgevoel. De effecten
van de Napoleontische oorlogen zijn bekend. De Russische elite trok op naar Parijs,
heeft zich daar trouwens uitstekend gedragen, geen verwoestingen aangericht zoals de
Gouden Horde gewend was, maar vooral alle mooie dingen van het Westen mee terug
genomen naar Rusland. Alle officieren kwamen terug met minstens een Franse gou-
vernante en een kok en dat creëerde een heel nieuwe gedragscode in de Russische elite.
Het gewone volk had daar natuurlijk niets mee te maken. Dat uitte zich vervolgens in
de bekende tweespalt tussen slavofielen en westerlingen. 

Tot de Krimoorlog, halverwege de negentiende eeuw, bleek dat Rusland toch open-
stond voor westerse invloeden. Deze trend werd destijds door Peter de Grote ingezet
en extra versterkt door het succes tegen Napoleon. Maar na de Krimoorlog gebeurde
er iets opmerkelijks: Rusland wendde zich helemaal van het Westen af. Bismarck, die
toen ambassadeur was in Rusland, had het goed in de gaten. Hij zei in één van zijn
geschriften: “Rusland heeft in het Westen niets te zoeken. Het trekt alleen idealisme
en andere ziektes aan. De missie van Rusland ligt in Azië.” Dat bleek ook na de Krim-
oorlog: terwijl in het Westen de krachtmeting tussen Frankrijk en Duitsland plaats-
vindt (1870), begint Rusland zich te bemoeien met Turkmenistan. Allerlei Sultanaten
en dergelijke gebieden worden veroverd of bij het Rijk gevoegd. De eerste confrontatie
met het Westen na de Krimoorlog is eigenlijk pas in 1885 als de Russen Turkmenië
veroveren, de confrontatie met Afghanistan op de loer ligt en met de Engelsen een
verdrag gesloten moet worden. Dat is dus een halve aardbol verder dan het Europese
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confrontatieterrein. Ook in het verleden waren de Russen dus niet zomaar bereid wes-
terse normen en waarden over te nemen. Een ander voorbeeld is Alaska, dat in 1867
voor bijna vier miljoen dollar werd verkocht. Risk-spelers zouden zich wel twee keer
bedenken, maar de Russen hebben het toch gedaan. Je proeft er in dat ze zichzelf niet
in staat voelden op een ander continent hun eigen zaak te beheren. Hetzelfde zag je
overigens in de DDR. De Russen hebben daar tijdens de Koude Oorlog een groot
leger neergezet, maar ze hebben niet hun cultuur en gedachtegoed willen opleggen. In
feite vonden ze dat ze niet echt thuishoorden in de DDR en ze hebben het land ook
nooit gedomineerd. 

Bij Russen is er traditioneel veel frustratie ten aanzien van Duitsers. In de literatuur is
er een bekend voorbeeld: Oblomov, de luie en verdrietige Russische hoofdpersoon uit
het gelijknamige boek van Ivan Gontsjarov. In het verhaal krijgt hij bezoek van een
doelbewuste en rationele, dynamische man, genaamd Stolz, een halve Duitser. De
Russische filosoof Alexander Zinovjev, van wie ik een groot bewonderaar ben, vertelde
mij eens: “Het verschil tussen Rusland en Duitsland is dat de individuele Duitser zo
dom is als het achtereind van een varken. Maar met z’n allen zijn ze geniaal en bij 
ons Russen is dat precies andersom.” Zinovjev, die oorlogsvlieger was geweest in de
Tweede Wereldoorlog, gaf in 1991, toen het communistische sprookje voorbij was,
heel goed het heersende gevoel weer. Hij zei over 1945, de Sternstunde van het com-
munisme nadat ze het nazisme verslagen hadden: “Toen waren we gevleugelde half-
goden en nu zijn we kruipende wormen.” 

Ik voer nog een bewijs aan voor de stelling dat Rusland eigenlijk niet echt begerig is
naar wat zich allemaal in het Westen afspeelt: het Molotov-Ribbentroppact van 1939
waarin de invloedssferen in Europa heel sterk werden afgebakend. In feite werd een
cordon voorgesteld waarbinnen aan de ene kant het Westen zou kunnen opereren en
aan de andere kant de Russen in een duidelijk afgebakend terrein hun eigen politiek
zouden kunnen voeren. In 1956 begon hier de klad in te komen toen Chroesjtsjov op
het 20e Partijcongres de misdaden van Stalin aan de kaak stelde. Twijfel sloop in het
collectieve brein van de Rus. Dit werd gevolgd door een periode van stagnatie onder
Brezjnev. Uit enquêtes blijkt overigens dat dit de periode is waar de meeste Russen nu
naar terug verlangen, ook al was de persvrijheid bijvoorbeeld minimaal. Persvrijheid is
echter nooit een echt volksbelang geweest, maar vooral van betekenis voor de intelli-
gentsia. Voor de Rus zijn twee dingen belangrijker: geen gebrek aan eten en dat Rus-
land een wereldmacht is. Dat laatste is iets waar wij kleine Nederlanders toch altijd
even van opkijken. 

Je merkt het ook aan de reacties op de oorlog in Tsjetsjenië in Rusland zelf. Wij zou-
den zeggen: laten wij daar als de donder wegwezen of een akkoord sluiten. Ik heb eens
meegemaakt dat in de stad Pskov, ten noorden van Moskou, 98 soldaten werden
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begraven die in een hinderlaag waren gevallen in Tsjetsjenië. Die begrafenis werd in
Pskov gehouden, omdat daar het militaire opleidingsinstituut voor de paratroepers is
gevestigd. Pskov is een stad van ongeveer 100.000 inwoners en ik denk dat op dat
moment het dubbele aantal mensen in de stad aanwezig was om de begrafenis bij te
wonen. Het was als een schilderij van Repin, met waardige prelaten, veel kerkelijk
gedoe, huilende mensen met kaarsjes. Grote massa’s die het hele akelige cordon van 98
wagens, die allemaal een lijkkist vervoerden, door de stad heen begeleidden. Ik heb
die dag met heel veel mensen gesproken en je gelooft je oren eigenlijk niet. Niemand
verbond aan dit geval de conclusie dat ze uit Tsjetsjenië weg moesten gaan, zelfs nabe-
staanden van de slachtoffers niet.

Dit heeft te maken met iets dat me altijd is opgevallen, namelijk dat de Rus, hoe ver
hij ook van de macht af staat, het toch voor zichzelf van wezenlijk belang acht dat
Rusland een groot en machtig land is. Dat er offers voor moeten vallen is geïncorpo-
reerd in dat denken. De heilsverwachting van het communisme is uiteindelijk niet
uitgekomen en na het ineenstorten van de Sovjet-Unie was er geen ideologisch alter-
natief. We zijn hier in het Westen gewend geraakt om de perestrojka-fase, die halver-
wege de jaren tachtig begon, als een ingrijpende historische gebeurtenis te zien. Het is
ook een heel belangrijke gebeurtenis, want het heeft geleid tot de ineenstorting van de
Unie van de Socialistische Sovjet Republieken, maar het is niet te vergelijken met bij-
voorbeeld de revolutie van 1917. Deze revolutie leidde tot een hele stroom literaire
producten. Niet gedwongen, zoals na 1929 misschien het geval is geweest, maar in de
eerste tien, twaalf jaar vooral uit puur enthousiasme, uit geloof in het communisme.
De perestrojka en de daarmee samenhangende glasnost hebben eigenlijk wat dat betreft
vrijwel niets opgeleverd. Als je nu de boekenstalletjes in Moskou bekijkt, dan liggen
daar wat detectives, maar het is niet te vergelijken met het soort literatuur dat de revo-
lutie van 1917 te weeg heeft gebracht. Ergo, de perestrojka heeft zich niet echt in de
geesten van de mensen genesteld en heeft ook niet geleid tot een behoefte aan litera-
tuur die daar over gaat en die er verder richting aan kan geven. 

Dat heb ik ook in alle schakeringen meegemaakt. Met het hele begrip ‘democratie’ dat
na 1991 opkwam, wisten de mensen zich geen raad. Het was iets dat uit het Westen
kwam en dat vaak geassocieerd werd met chaos en geweld. Geef ze eens ongelijk als je
bijvoorbeeld denkt aan 1993, het jaar waarin president Jeltsin het parlement – dat
trouwens onder leiding stond van de Tsjetsjeen Roeslan Chasboelatov – wilde ontbin-
den. Het parlement wilde dat niet, bleef in het Witte Huis zitten en is er uiteindelijk
na een hoop gepruttel achter de schermen door het leger uit geschoten. Voor de gewo-
ne Russen was dat een totaal onbegrijpelijk fenomeen: de tempel van de democratie
werd door eigen troepen in de poeier geschoten, en aan de overkant van de Moskva,
op het dak van hotel ‘Oekraïne’, stond CNN de zaak te filmen. CNN: de zender van
de boze vijand. 
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Een kleine anekdote tussendoor. Ik herinner me dat er gummiknuppels uit Amerika
werden geïmporteerd. Dat waren van die akelige dingen met een knopje waarmee je
een stroomstoot kon geven, en dat was dan goed voor het uiteendrijven van massa’s.
Die knuppel werd meteen in de volksmond de ‘demokratizator’ genoemd. Dit was
dus eigenlijk het idee over democratie. 

Chaos en willekeur hebben zich inderdaad aangediend. De nieuwe rijke elite die ont-
stond – alles bij elkaar zo’n half à twee miljoen – zijn mensen die gewoon niet weten
hoeveel geld ze hebben. Ze gedragen zich eigenlijk weer als vanouds, een beetje
Aziatisch, despotisch. Ze laten hun rijkdom zien op een heel onaangename manier.
Tijdens de verkiezingscampagne van 1996 liet een van de kandidaten, die puissant rijk
was geworden in de farmacie, me een pistool zien en zei: “Dit is het verschil tussen
jou en mij. Ik mag hiermee rondlopen. Als jij hiermee rondloopt word je ogenblikke-
lijk in de kraag gepakt’. Hij vroeg vervolgens: “Wat verdien je eigenlijk?”. Ik zei:
“Honderdduizend gulden.” Toen zei hij: “Per dag? Wat weinig.” 

Wij hebben verwacht dat door het winnen van de Koude Oorlog de Russen gedwee 
in ons kamp zouden komen. We hebben overwinnaarsgedrag getoond en dat gaat
eigenlijk nog steeds door, recentelijk bijvoorbeeld door het verschijnen van een
Amerikaanse basis in Oezbekistan en adviseurs in Georgië. Ik vind dat heel gevaarlijk.
Je ziet ook dat Poetin zich in allerlei bochten wringt om zijn samenwerking met de
Amerikanen ook in eigen land te verkopen. Het meest pregnante voorbeeld vind ik
dat hij de Amerikaanse actie in Afghanistan, waarvoor bases op het vroegere sovjetge-
bied werden ingericht, heeft vertaald als: “Kijk eens, de Amerikanen klaren de klus die
wij met de Taliban hadden.” Het is een vrij cynische benadering en doet een beetje
denken aan een opmerking van Gorbatsjov in Berlijn, niet lang voordat de Sovjet-
Unie uiteenviel. Hij antwoordde toen journalisten die vroegen of Duitsland weer één
zou worden: “Ja, wie zegt eigenlijk dat West-Duitsland niet bij Oost-Duitsland zou
willen komen?” Je kon niet vaststellen of hij dit nu meende of dat het een grapje was. 

Tot slot nog dit. Er was eens een keer een Russische psycholoog die tegen mij zei: “Er
zijn twee manieren waarop het met Rusland de goede kant op kan gaan, een reële en
een irreële. De reële manier is dat er marsmannetjes komen die ons zullen helpen. De
irreële manier is dat wij het zelf doen.” Destijds dacht ik dat het een grapje was. Later
besefte ik dat wij westerlingen die marsmannetjes zijn. Wij zijn de aliens, maar we
moeten ze wel helpen. 

Alexander Münninghoff is journalist.
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HET BUITENLANDS BELEID VAN POETIN

Tony van der Togt

In deze inleiding zal ik proberen om op het terrein van het buitenlandse beleid een
paar zaken aan te geven die een rol spelen in de discussies in Rusland zelf en over
Ruslands positionering in de wereld. De manier waarop Rusland tegen zichzelf aan-
kijkt en wat voor rol Rusland voor zichzelf ziet weggelegd in de wereld, nu en in de
toekomst. 

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie had grote gevolgen voor Ruslands zelfbeeld en
identiteit, want men was gewend een imperiale mogendheid te zijn. Rusland heeft de
afgelopen jaren geleden onder dit ‘loss of empire’. Men kon zich moeilijk voorstellen
dat er opeens geen Sovjet-Unie meer was en dat Kazachstan ineens buitenland was,
ook al wonen er miljoenen Russen in het noorden van dat land. Ook het ‘verlies’ van
Oekraïne, dat in de geschiedenis altijd nauw verbonden is geweest met Rusland,
kwam hard aan.

Rusland was een supermacht, had zich met veel pijn en moeite opgewerkt tot wat
men zelf zag als een gelijkwaardig niveau, in ieder geval militair, met de Verenigde
Staten, en raakte dat ineens kwijt. Wat betekende Rusland in de wereld dan nog? Na
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wilde Rusland vooral serieus genomen worden.
Dit is een element waar wij in het Westen, wanneer we met Rusland te maken heb-
ben, altijd terdege rekening moeten houden. Rusland voelt zich vaak miskend en mis-
bruikt, en ziet zich dan als de geslagene die nu op zijn knieën zit en van het arrogante
Westen, de Amerikanen voorop, nog een trap na krijgt. 

Er is de afgelopen jaren in Rusland een discussie gevoerd over de mate van integratie
in westerse en Euro-Atlantische structuren. Het is een oude discussie tussen diegenen
die het Westen als voorbeeld zien en dat naar de Russische context willen vertalen, en
de Euro-Aziaten die Rusland vooral zien als iets aparts dat zich niet in een structuur
laat vatten. Ook dit heeft weer alles te maken met de bovengenoemde identiteitsdis-
cussie. De eerste minister van Buitenlandse Zaken van het nieuwe Rusland, Alexander
Kozyrev, was zeer westers ingesteld. Tegenwoordig wordt hem uitverkoop aan het
Westen verweten en onvoldoende besef voor de eigenheid en grootsheid van Rusland.
Daarna, onder Jevgeni Primakov, werd het buitenlands beleid meer Euro-Aziatisch,
een beetje als een tweekoppige adelaar. Kenmerkend voor de Poetin-periode is dat de
discussie zich nu ergens tussen deze twee stromingen bevindt. Rusland wil wel een
nauwe relatie met organisaties als de NAVO en de EU, maar wil hier geen deel van
uitmaken. Op de betrekkingen met beide organisaties kom ik later terug.
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Buitenlandspolitiek concept van Rusland

In de eerste plaats is het Russisch buitenlands beleid de afgelopen jaren veel realisti-
scher en pragmatischer geworden. Men wil de (beperkte) middelen die men heeft
meer in overeenstemming brengen met de doelen. Rusland had in de laatste dagen
van het sovjetrijk te kampen met een soort ‘imperial overstretch’. Het is prachtig dat
je bases hebt in Vietnam die je van de Amerikanen hebt overgenomen en dat je een
afluisterpost hebt op Cuba, maar wat doe je daar als Rusland vandaag de dag mee?
Men kwam tot de conclusie: niks, het kost alleen maar geld en dus werden ze geslo-
ten. Rusland wil geen echte wereldmacht meer zijn, maar wel een (regionale) groot-
macht – met behoud van eigen nucleaire middelen en (militaire) status. 

Rusland wil vandaag de dag een grotere nadruk leggen op de economische belangen,
ook om de ruimte te hebben om economische hervormingen door te zetten. Het liefst
doet men dit door op een eigen, Russische manier aansluiting proberen te vinden bij
wat er mondiaal gaande is met betrekking tot bijvoorbeeld de kenniseconomie.
Rusland wil toetreden tot de Wereld Handelsorganisatie (WTO), en dus in zekere zin
in dergelijke structuren integreren. Dat is op zich al moeilijk genoeg, want de kennis-
economie in Rusland beperkt zich toch vooral tot de grote steden. Natuurlijk zijn een
aantal sectoren heel goed ontwikkeld, maar een paar honderd kilometer buiten
Moskou waan je je in sommige opzichten eeuwen terug. 

Als gezegd, Rusland richt zich meer op aanpalende regio’s. In de eerste plaats bete-
kent dat een sterkere concentratie op het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
(GOS) – de ex-sovjetstaten waar men natuurlijk nog veel contacten heeft. Natuurlijk
zijn met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie allerlei economische structuren uit
elkaar getrokken. Vaak werden op verschillende plaatsen onderdelen gemaakt, en bij-
voorbeeld ergens in Oekraïne geassembleerd. Dat is nu opeens buitenland, en dus
moeten uit economische noodzaak die structuren op een nieuwe manier vorm krij-
gen. Poetins eerste reizen, zowel nadat hij premier als nadat hij president geworden
was, gingen naar naburige GOS-staten om te zorgen dat Ruslands positie daar
gewaarborgd werd. 

Daarnaast is er ook duidelijk sprake van een nauwere focus op Europa. De machtheb-
bers zien Rusland toch in de eerste plaats als een Europees land en minder als een
Aziatisch, hoewel er ook stemmen zijn die zeggen dat het geen van beide is. Een
bewijs voor de Europese focus valt dit jaar te zien: Sint Petersburg, ‘het venster op het
Westen’, bestaat 300 jaar en dat wordt vanaf mei groots gevierd. Het is één grote
manifestatie van Rusland als onderdeel van de Europese cultuur, als een onderdeel van
Europa. Er zijn een aantal factoren die hierbij een rol spelen. De Europese Unie is
natuurlijk economisch van belang, ook vanwege de euro. De EU gaat bovendien uit-
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breiden. De enige grens die de EU op dit moment heeft met Rusland, is de Finse.
Daar komt een enorm gebied bij als er in 2004 tien lidstaten bijkomen in Midden en
Oost-Europa. 

Rusland ziet de EU langzamerhand niet alleen meer als een economische factor, maar
ook als een politieke. Het langzaam ontluikende Europese Veiligheids- en Defensie-
beleid heeft in dit verband als een soort wake-up call voor de Russen gewerkt. Nog
steeds kijken zij of het misschien handiger is om zaken te doen met de Fransen, de
Britten of de Duitsers afzonderlijk, maar de EU komt toch meteen daarna. 

Heel belangrijk blijft ook de relatie met de Verenigde Staten. Jarenlang was dit de
grote vijand, waaraan alles afgemeten moest worden. Van die attitude vind je nog
allerlei overblijfselen, bijvoorbeeld in de manier waarop men intern omgaat met de
Amerikaanse cultuur. Of men wil graag elementen daarvan kopiëren, of men zet zich
daar juist tegen af. Met het aantreden van president Bush heeft de fixatie op de relatie
met de Verenigde Staten een verandering ondergaan, ook bij beleidsmakers. Onder
Clinton waren er nog al die westerse adviseurs – die daar veel geld verdiend hebben
met allerlei prachtige adviezen – maar die wel de onderliggende beleidsintentie had-
den om Rusland te helpen de hervormingen van de grond te krijgen. Onder Bush is
dat een stuk minder relevant geworden, en beperkt de focus zich meer tot zaken als
beperking van nucleaire wapens en non-proliferatie. De Amerikaanse regering streeft
niet echt meer naar een gelijkwaardig partnerschap. Men vindt Rusland wel belang-
rijk, maar als het nodig is worden ze genegeerd en doen de Amerikanen waar ze zelf
zin in hebben. Rusland is toch niet in staat daar iets tegen te doen. In het meest extre-
me artikel dat ik over dit onderwerp las, werd Rusland beschouwd als een soort
Oppervolta met kernwapens. 

Prestige

Ik noemde al de prestigefactor die in Rusland een rol speelt. De ex-grootmacht wil
respect en in ieder geval als een gelijkwaardige partner worden beschouwd. Dit gege-
ven heeft in de discussies over de NAVO-uitbreiding een grote rol gespeelt. Rusland
vond dat haar zwakheid werd uitgebuit. Toch heeft men zich uiteindelijk neergelegd
bij de uitbreiding. In ruil daarvoor heeft men een mooi forum teruggekregen: de
Permanente Gemeenschappelijk Raad, inmiddels omgedoopt tot NAVO-Rusland
Raad. De vraag is: is Rusland ook inhoudelijk een gelijkwaardige partner? Men heeft
de Raad geaccepteerd en daar een optimistisch gezicht bij getrokken, maar er is grote
weerstand in de Russische politieke klasse die zich bezighoudt met dit soort zaken.
Men kan niets anders doen dan accepteren, maar eigenlijk zit daaronder de gedachte:
eens zal Rusland weer groot zijn en dan hoeven we dit soort dingen niet meer te pik-
ken. 
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Hetzelfde gold voor de Kosovo-oorlog. Ook daar voelde men zich miskend. Het was
opmerkelijk hoe snel de houding van gewone Russen, die meestal heel open zijn voor
mensen uit het Westen, kon omslaan in een anti-westerse of anti-Amerikaanse 
houding. Na de aanslagen van 11 september 2001 is er in zekere zin een wijziging
geweest. De discussie daarover is nog steeds niet afgerond, ook intern niet. Poetin was
een van de eersten die Bush belde, en hulp aanbood op allerlei terreinen. Zo mochten
de Amerikanen bases in Centraal-Azië gebruiken voor hun operatie in Afghanistan.
Was dit een strategische keuze van Poetin of meer een opportunistische? Er was grote
weerstand binnen de buitenlandspolitieke en defensiepolitieke elite. Poetin liep wat
dat betreft echt voor de muziek uit. Hij stelde zich kwetsbaar op en zal bij zijn herver-
kiezingscampagne volgend jaar de vraag krijgen voorgelegd wat dit nu allemaal heeft
opgeleverd. Is de pro-westerse opstelling van de Russische president een strategische
keuze of is de redenering: de Amerikanen doen het toch en laten we er maar het beste
van proberen te maken, zowel wat betreft Centraal-Azië als Amerikaanse adviseurs in
de Kaukasus. 

Rusland probeert ervoor te zorgen dat het internationaal-politiek minder last heeft
van westerse kritiek, en in de eerste plaats van Amerikaanse kritiek op het Russische
optreden in Tsjetsjenië. De Russen proberen het beeld uit te dragen dat ze Tsjetsjenië
redelijk onder controle hebben. Uit allerlei bronnen blijkt het tegendeel – bijvoor-
beeld als we het hele gebouw van de administratie in Grozny de lucht in zien gaan –
maar ze houden vol: we zijn bezig met normalisatie; we gaan nu een referendum 
organiseren; er komt een nieuwe grondwet; er komen verkiezingen in Tsjetsjenië; en
daarna moeten we allemaal accepteren dat de kwestie Tsjetsjenië van de agenda is.
Men wil geen internationale discussie over het onderwerp voeren, ook om redenen
van prestige en grootmachtdenken. In andere gevallen zou je kunnen zeggen: ‘cut your
losses’. Voor oliepijpleidingen heeft Rusland Tsjetsjenië bijvoorbeeld niet meer nodig,
want er is inmiddels een leiding om het gebied heen gebouwd. Dit zou echter een
nederlaag zijn die veel sterker doorwerkt, en die ook van belang is in de discussies bin-
nen Rusland over de eigen positionering. 

Toekomst

De relatie met de Europese Unie zal belangrijker worden, hoewel dit voor een deel
afhankelijk is van hoe de Unie zich verder ontwikkelt. Of de Unie zich voldoende kan
hervormen en of zij op buitenlandspolitiek en defensieterrein genoeg zal voorstellen,
ook nu er binnenkort tien lidstaten bijkomen. Zowel aan de Europese als aan de
Russische kant wordt gewerkt aan een gelijkwaardig partnerschap en nauwere samen-
werking. Op de Balkan gebeurt al het een en ander, zoals enige samenwerking op het
gebied van peacekeeping (met de NAVO en de EU in een politie-missie). Het is voor-
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stelbaar dat er op een gegeven moment ook elders door de EU geleide vredesoperaties
komen waarbij ook Russen zich aansluiten. Dit zou met name kunnen gelden voor
operaties op het Europese continent of daar vlakbij, waarvan de Amerikanen soms
zeggen dat ze dit liever aan de Europeanen zelf willen overlaten. 

Het zou ook een tegenwicht kunnen vormen tegen een al te dominante positie van de
Verenigde Staten. Het Amerikaanse beleid wordt op dit moment vaak gekenmerkt
door de houding ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, en ‘als jullie niet mee willen wer-
ken dan doen we het zelf wel.’ Dit kan ook voor de verhouding tussen de Europese
Unie en Rusland consequenties hebben. Een voorbeeld hiervan is de aansluiting die
Rusland zoekt bij Duitsland en Frankrijk met betrekking tot de Irak-crisis. Wellicht
worden dit soort bilaterale en trilaterale contacten in de toekomst uitgebreid, tot op
een gegeven moment de Europese Unie en Rusland gezamenlijk zeggen: nu is het aar-
dig als we iets met de Amerikanen kunnen doen, maar als die niet mee willen doen we
het gewoon als Europeanen onder elkaar. Veel zal daarbij afhangen van de ontwikke-
lingen zowel in Rusland als binnen de uitgebreide Unie.

Een ander punt is de relatie met de NAVO. Het is de bedoeling in de nieuwe NAVO-
Rusland Raad niet alleen gezamenlijk (à 20) over een reeks van onderwerpen, bijvoor-
beeld terrorismebestrijding, te praten, maar ook als gelijkwaardige partners tot eventu-
ele gezamenlijke besluiten te komen. Daarnaast is het streven ook in de toekomst
samen te kunnen optreden in bijvoorbeeld echt gezamenlijke peacekeeping-operaties.
Zo ver is het nog niet, de Raad is nu nog vooral een discussieplatform. Het gaat wel
verder en dieper dan in het recente verleden, maar het is nog altijd de vraag of het
daadwerkelijk mogelijk wordt samen operaties uit te voeren als partners, wanneer er
straks ook hier weer een aantal landen bijkomen. Daar komt nog bij dat Rusland als
een gelijkwaardige partner beschouwd wil worden, gelijkwaardig ook aan de
Verenigde Staten. Het hangt er dus zeer van af hoe de NAVO zich verder ontwikkelt
en hoe relevant de NAVO nog kan zijn vandaag de dag. 

Soms wordt geopperd dat Rusland lid zou moeten worden van de NAVO of van de
EU, zelfs in discussies in Rusland zelf. De meesten zeggen onmiddellijk nee. Ik denk
dat de beperking voor Rusland naast de omvang van het land en de grootte van de
problemen vooral ligt in het vasthouden aan de eigen Russische identiteit. Rusland
ziet zichzelf toch als iets aparts en dat zal voorlopig wel zo blijven. Rusland zal in de
nabije toekomst ook niet kunnen voldoen aan de politieke en economische criteria die
voor bijvoorbeeld een EU-toetreding gelden. Het zou al heel wat zijn, wanneer
Rusland zich geleidelijk meer die kant op beweegt. Maar voorop blijft staan dat
Rusland er waarschijnlijk niet veel voor zal voelen om beschouwd te worden als één
van de vele partners. Voor de NAVO geldt min of meer hetzelfde. Rusland koestert te
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zeer zijn eigenheid, zijn eigen positie en zijn eigen grootsheid en vindt zulks het meest
tot zijn recht komen in een eigen (liefst geprivilegieerde) relatie met respectievelijk EU
en NAVO.

Drs. A.M. van der Togt is hoofd van de sectie Oost-Europa en Centraal-Azië van de
Directie Zuidoost- en Oost-Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij sprak
tijdens de Atlantische Onderwijsconferentie op persoonlijke titel.
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VRIJHEID EN LEUGENS

Pieter Waterdrinker

Afgelopen herfst vroeg de universiteit hier ter stede mij om, in het kader van het zoge-
heten Studium Generale, een lezing te houden over de schrijver Lev Tolstoj. Mijn
these was even bescheiden als simpel: het Rusland waarin Tolstojs heldin Anna
Karenina in de gelijknamige roman leeft, probeert gelukkig te worden en uiteindelijk
de zelfverkozen dood sterft onder de wielen van een boemeltrein buiten Moskou,
heeft bijzonder veel parallellen met het Rusland van vandaag. Vooral wat de positie
van de vrouw betreft, een interessante vraag waarop ik hier niet verder zal ingaan.

Had in tsaristisch Rusland de hoge adel, dol op soirees en intriges in de balzalen van
Sint-Petersburg, de politieke en economische macht in handen, thans berust deze bij
de zogeheten ‘oligarchen’, een clubje Russen dat na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie in 1991 de parels van de economie in handen kreeg. Of liever: zich bruut toe-
eigende met alle middelen die men zich daarbij kan voorstellen. De afstand tussen
arm en rijk was immens – evenals nu – terwijl deze grotendeels samenviel met het
onderscheid tussen ‘urbaan’ en ‘ruraal’: nog steeds verschilt in Rusland het leven in de
grote stad en dat op het platteland als dag en nacht. Corruptie, endemisch nepotisme,
een vaak allesverlammende bureaucratie, de dreiging van oorlog, onzekerheid over het
eigen lot en dat van de natie als geheel – ze vormden voor Tolstojs protagonisten een
even grote realiteit als voor de Russen van vandaag. Voorts was er een opvallende
osmose tussen de heersende klasse en het Winterpaleis, hoewel misschien niet zo
intens als de banden die de zakentycoons tegenwoordig met het Kremlin onderhou-
den. Een fenomeen dat overigens, in mijn optiek, snel tanende is.

Natuurlijk zijn er ook verschillen. Zo leven de 146 miljoen Russen anno 2003 niet
langer onder een tsaristische autocratie, maar in een land dat althans nominaal, 
volgens de Grondwet, een democratie is. Voorts is de hoofdstad niet langer Sint-
Petersburg, maar Moskou: de metropool waar Ruslands eerste democratisch gekozen
president, Boris Jeltsin, in 1991 in naam van de vrijheid op een tank klom en twee
jaar later – wederom dezelfde vrijheid aanroepend – het parlement letterlijk uiteen liet
blazen. U begrijpt het al: met begrippen als democratie, markteconomie en vrijheid
moet men oppassen zodra men deze met Rusland in verband brengt. Dat komt niet
zozeer omdat Rusland ‘anders’ is – geen westers land in eigenlijke zin, noch behorend
tot het oosten – maar vooral omdat het begrip ‘Rusland’ zonder een lange reeks van
voetnoten in feite geen enkele betekenis heeft. Het land is niet homogeen en vrijwel
‘af ’, zoals de piepkleine maquette die men Nederland noemt, maar monsterachtig
groot en divers. De ronduit middeleeuwse werkomstandigheden in – ik doe maar een
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gooi op de Russische landkaart – de mijnen in het Siberische Kemerovo, bestaan
simultaan naast het Moskouse uitgaansleven, dat dat van Londen of New York gemak-
kelijk naar de kroon steekt. Spreken over Rusland in algemene termen is dan ook
bijna onmogelijk. Het land van elf tijdzones is tevens een tijdmachine. Men moet
altijd zeggen: over welk (deel) Rusland hebben we het? 

Boris Jeltsin bestuurde bijna acht jaar lang het land vanaf zijn datsja in de bossen bui-
ten Moskou als een capo di tutti capi. Vanwege zijn slechte gezondheid was hij steeds
minder vaak in het Kremlin te vinden. De beste indicator om uit te vinden in hoever-
re het land weer eens in een crisis verkeerde, was het tellen van het aantal limousines
met zwaailicht dat op de uitvalsweg raasde naar zijn residentie in Barvicha, waar ik
destijds vlakbij in de buurt woonde. Machiavellistische sluwheid en verdeel-en-heers-
politiek vormden Jeltsins machtigste wapens; geen nieuw verschijnsel overigens aan
het Russische front.

Vladimir Poetin erfde op oudejaarsdag 1999 dit naar alle kanten opspattende mengsel
van gangsterachtige democratie, collectieve wanorde en – het moet worden gezegd –
oprecht goede wil en de hoop op een betere toekomst. Poetin kreeg de macht door
Jeltsin letterlijk aangereikt, gesymboliseerd door het atoomkoffertje met de geheime
codes. Het was het cadeau van een verzwakte autocraat aan zijn kroonprins; door
hemzelf en een kliekje naaste adviseurs aangewezen. Een situatie die Poetin een paar
maanden later met zogeheten ‘vrije’ verkiezingen wist te formaliseren. 

De aanvankelijke angsten om de ex-KGB’er en voormalige sovjetspion Poetin, die vol-
gens critici zo snel als mogelijk de politiestaat wilde herstellen, werden door zijn prag-
matische optreden al snel gelogenstraft. Hij voerde weliswaar een bloedig schrikbe-
wind tegen de moslimterroristen in de opstandige Kaukasusrepubliek Tsjetsjenië,
maar de economie legde hij geen strobreed in de weg. Sterker: hij wist zijn macht snel
te consolideren, kwam met een pakket nieuwe staatskundige en economische hervor-
mingen, terwijl de pers, die onder Jeltsin de grootste vrijheid kende ooit, vrijelijk kon
schrijven, zeggen en uitzenden wat die wilde. Het land, dat in augustus 1998 was
getroffen door een roebelcrisis, begon aan een economische opbloei, geholpen door de
politieke stabiliteit en steeds verder oplopende olieprijs, de kurk waarop de Russische
economie nog steeds grotendeels drijft. Totdat in de zomer van 2001 de wereld werd
wakker geschud door de soap rondom het commerciële kanaal NTV, dezelfde tv-zen-
der die onlangs wederom de krantenkoppen haalde. Hoewel het Kremlin destijds de
crisis probeerde te verkopen als een puur zakelijk geschil tussen de in ongenade geval-
len mediatycoon en NTV-oprichter Vladimir Goesinski en het door de staat beheerde
Gazprom-Media (toen zowel schuldeiser als grootaandeelhouder van NTV) geloofde
vrijwel niemand die versie. Poetin, boos vanwege onder andere de kritische berichtge-
ving van NTV over het brute optreden van de Russische troepen in Tsjetsjenië, wilde
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via Gazprom-Media het kanaal simpelweg onder controle van het Kremlin krijgen. En
daarmee de gehele Russische televisie, want de overige nationale zenders ORT en
RTR waren dat al. 

De man die NTV in de zomer van 2001 overnam, de Amerikaanse investeerder van
Russische komaf Boris Jordan, werd vorige maand plotseling ontslagen. In de ogen
van het Kremlin had hij volgens de meeste waarnemers op zijn beurt onvergefelijke
fouten gemaakt: hij was te vrij en te onafhankelijk geweest. NTV zou de bevrijdings-
actie met een narcosegas van het door Tsjetsjeense terroristen gegijzelde Moskouse
musicaltheater eind oktober in gevaar hebben gebracht, onder meer door het tonen
van elite-eenheden die zich opmaakten voor de aanval. De liberale politicus Boris
Nemtsov betitelde de jongste tv-coup onmiddellijk als “een cynische poging van het
Kremlin om de censuur weer in te voeren.” 

Nu, in het derde jaar van het bewind van Vladimir Poetin en met nog ruim een jaar
tot de volgende presidentverkiezingen te gaan, kunnen we zonder schroom beweren
dat de tv in Rusland inderdaad onder controle van het Kremlin staat. De vraag is: is
dat erg? En verder: wil dat ook zeggen dat er dús in Rusland geen vrijheid van pers en
meningsuiting is? Hier komt wederom het voetnotenfenomeen om de hoek kijken.
Want over welk Rusland hebben we het?

In steden als Chabarovsk in het Russische Verre-Oosten of de industriestad Norilsk
boven de Poolcirkel zijn de landelijke, in Moskou verschijnende dagbladen als
Kommersant, Izvestija en Vedomosti simpelweg niet te verkrijgen. In de gigantische
Russische provincie, waar de massa van het volk woont, worden hooguit lokale kran-
tjes gedrukt die aandacht besteden aan zaken als het lot van het plaatselijke
Leninbeeld (voor zover dat nog niet is neergehaald) de problemen van de opgroeiende
jeugd en de landbouw, terwijl deze publicaties worden gekenmerkt door een wildgroei
aan reclames voor auto’s, bouwartikelen en een aanbod van massage-, waarzeggers-,
kappers- en andere diensten. Grof gezegd weet men in al die dorpen, nederzettingen
en stadjes niet eens dat er in Tsjetsjenië nog steeds een gruwelijke oorlog gaande is,
simpelweg omdat de tv-kanalen daaraan nauwelijks aandacht besteden. 

Wie het landelijke tv-netwerk in handen heeft, kan de Russische publieke opinie dus
op zeer grote schaal beïnvloeden. En in de Nederlandse optiek is dat natuurlijk rond-
uit verwerpelijk. Maar Rusland is, ik herhaal het nog maar eens, niet eenduidig en
eenvormig. Daarbij is het een land met een sterk van die in het Westen afwijkende
sociale en politieke structuur en innerlijke dynamiek. In grote steden als Moskou,
Jekaterinenburg en Sint-Petersburg ligt de situatie wat de pers betreft beduidend
anders dan in de provincie, terwijl men ook de explosieve groei (en invloed) van inter-
net niet moet onderschatten. 
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Hoewel ik aanhanger ben van de theorie dat de Russische geschiedenis één continuüm
is, de Sovjet-Unie in vele opzichten een voortzetting was van tsaristische Rusland, ter-
wijl er ook nu eigenlijk weinig nieuws onder de zon is, ben ik geneigd om op het punt
van de persvrijheid een uitzondering te maken. De tsaristische censor, waarover menig
negentiende-eeuws auteur in zijn dagboeken en brieven klaagde als die weer eens een
halve roman met één pennenstreek had verboden, is reeds lang verleden tijd. Evenals
zijn hardvochtige sovjetopvolger Glavlit, het Hoofddirectoraat voor de Bescherming
van Staatsgeheimen welke censuurtaak vaak hand in hand ging met – in het gunstigste
geval – verbanning van een schrijver naar het buitenland, maar veel vaker met een ver-
oordeling tot de dood of het kamp, wat dikwijls hetzelfde was. 

Men kan op dit moment in Rusland schrijven, zeggen en zelfs schreeuwen wat men
wil, en doet dat dan ook graag en lustig. De kleurige boeketten aan bladen, blaadjes
en krantjes die mannen en vrouwen dagelijks in de Moskouse metrogangen staan uit
te venten, van rabiaat antisemitische, communistische of fascistische snit, de stort-
vloed aan erotica en andere pulp, maar ook publicaties van hoogwaardige letterkundi-
ge, politieke of wetenschappelijke waarde, vallen iedere buitenlandse bezoeker onmid-
dellijk op. Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen dat de persvrijheid en vrij-
heid van meningsuiting in steden als Moskou en Sint-Petersburg zelfs groter is dan in
Nederland, althans: dat deze inhoudelijk beter wordt benut. 

Terwijl in Nederland de publieke discussie dikwijls op schaamtevolle wijze wordt
teruggebracht naar het toevallige kennisniveau van een aantal beroemde Nederlanders,
waardoor mensen als Jan Mulder dan weer hun mening geven over de dreigende oor-
log in Irak, dan weer over een gehypte bestseller of desnoods over de atoomtheorie,
wordt dilettant geklets in Rusland onmiddellijk rigoureus afgestraft. Russische kran-
ten mogen grosso modo nog steeds weinig newsy zijn, het filosofische, levensbeschou-
welijke en politieke discours dat daarin plaatsvindt staat op een onvergelijkelijk hoger
niveau dan in Nederland. Eruditie is, in tegenstelling tot bij ons, nog steeds een hoog-
gewaardeerd goed. Anders gezegd: Nederland, dat vaak terecht kritisch is over indam-
ming van de vrijheid van meningsuiting in andere landen, verkwanselt dit kostbare
goed in mijn optiek zelf grotendeels aan de wet van het ‘amusement’, ook in de zoge-
heten ‘kwaliteitsmedia’. De bedroevende wijze waarop op dit moment het ‘waarden-
en normendebat’ in Nederland wordt gevoerd, waarbij mensen ruim aan het woord
komen die zelfs een basale kennis omtrent ethiek en filosofie ontbreekt, is daarvan een
voorbeeld. En wat is formele vrijheid van expressie, wanneer deze materieel – dus
inhoudelijk gezien – op zo’n bedroevend laag niveau staat?

Maar hoe zit het dan met de milieuactivisten die regelmatig in Russische cellen ver-
dwijnen, zult u opmerken, over de beschamende leugens die door het Kremlin werden
verspreid vlak na de ramp met de atoomonderzeeër Koersk, over het recente Nord-Ost
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gijzeldrama en – nog steeds – over Tsjetsjenië, waar moord, roof en verkrachting door
Russische soldaten zelfs door de rechter met de mantel der liefde wordt bedekt? Dit
zijn alle realiteiten, en de morele verontwaardiging vanuit Nederland en andere wes-
terse landen daarover is terecht groot. Maar ook hier is enige nuancering en voorzich-
tigheid geboden.

Er wordt wel eens gezegd dat de waarde van een mens pas goed kan worden bepaald
in crisissituaties. Hetzelfde zou men kunnen zeggen van een land. Gezien de adembe-
nemende omvang van het multi-etnische Rusland, dat van een uniek experiment in de
wereldgeschiedenis (het communisme) de overgang heeft gemaakt naar een vorm van
democratie en markteconomie, en naar aansluiting met de rest van de wereld, is het
niet gratuit om te zeggen dat het allemaal zoveel erger had kunnen zijn? In het land
waar de afgelopen eeuw tientallen miljoenen doden vielen door oorlog, terreur, ideo-
logische haat en honger, is het nu onwaarschijnlijk rustig en zelfs redelijk welvarend. 

Poetin heeft vlak na zijn aantreden in het Kremlin duidelijk fouten gemaakt. De wijze
waarop hij bleef waterskiën en zonnebaden aan de Zwarte Zee, terwijl 118 matrozen
een paar duizend kilometers noordelijker op de bodem van de Barentszzee vochten
tegen de verdrinkingsdood, was typisch de reactie van een voormalig homo sovieticus
die zich in zijn positie onaantastbaar voelt. Maar de sportieve en nog steeds ijverig
Engels lerende Poetin heeft van zijn fouten geleerd. Hij heeft begrepen dat ook in
Rusland een leider uiteindelijk te maken heeft met een publieke opinie, hoezeer die
ook van bovenaf mag worden beïnvloed en zelfs gestuurd.

De economische, sociale, ecologische en andere problemen die zijn voortgekomen uit
de sovjetboedel zijn van een totaal andere orde dan in de westerse landen; daarom ook
is het niet in alle gevallen gepast om Rusland volgens onze zogeheten Europese maat-
staven te beoordelen. Het land is, ik heb het al gezegd, een categorie sui generis waarop
ons normenkader – whatever that may be – niet zondermeer kan worden toegepast.
Natuurlijk moeten we schendingen van mensenrechten blijven veroordelen. Maar kri-
tiek leveren op bijvoorbeeld de verregaande mate van militarisering van het land en de
wijze waarop de democratie is ingericht, is dikwijls ongerijmd. Ja, Poetin zet op dit
moment de democratie met autoritaire trekjes voort; ja, de bureaucratie is onder hem
verder gegroeid; de veiligheidsministeries hebben meer macht gekregen, terwijl er
nauwelijks nog sprake is van een werkelijke scheiding van de machten; ja, voor de
gewone Russische burger is de rechtsstaat nog even ver weg als de maan. Maar men
moet realistisch blijven en bovendien oppassen voor hypocrisie. Hoe zou een Neder-
landse minister-president reageren als hij werd geconfronteerd met de immense pro-
blemen die Poetin dagelijks het hoofd moet bieden? Het recente verleden – de nasleep
van de rampen in Volendam en Enschede, Srebrenica en de bouwfraude – zijn wat dat
betreft weinig hoopgevend.
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Wat intussen weinigen zich realiseren is dat deze eeuw met een grote mate van waar-
schijnlijkheid de eeuw van Rusland wordt. Men hoeft slechts een blik op de atlas te
werpen om te weten waarom. Nu al kookt de helft van Nederland op Russisch aard-
gas. De overige natuurlijke hulpbronnen waarover het land beschikt zullen een steeds
grotere troef blijken te zijn in het internationale kaartspel. In de nabije toekomst zul-
len in Rusland niet alleen computers worden ontworpen, maar ook geproduceerd. Dit
besef mag in het Westen nog nauwelijks zijn doorgedrongen, in Rusland zelf zijn
velen van die toekomstige glorierol al overtuigd. Onder de economische en politieke
elite, maar ook in toenemende mate bij de zich aftekenende middenklasse, is er een
duidelijke tendens speurbaar naar meer vertrouwen en zelfverzekerdheid. En van her-
nieuwd patriottisme en trots.

Rusland, het grootste land ter wereld, zal nog door vele dalen gaan, maar is uiteinde-
lijk te groot om te mislukken. Daarop vooruitlopend is men al op grote schaal bezig
aan het symbolische herstel tot grootmacht. Komend voorjaar zal president Poetin in
zijn geboortestad Sint-Petersburg, dat dit jaar drie eeuwen bestaat, de belangrijkste
wereldleiders uitnodigen op het Konstantinovskipaleis, een ensemble uit begin acht-
tiende eeuw met Versailles-achtige allure dat onlangs voor honderden miljoenen dol-
lars werd gerestaureerd. De huidige Kremlinleider is evenzeer een ‘tsaar’ als zijn voor-
ganger ‘Boris de Eerste’. Maar een tsaar onder wie geschreven en gedrukt kan worden
wat men wil, zonder dat men de angst behoeft te hebben om ergens in Siberië achter
prikkeldraad te belanden, heeft Rusland in zijn lange, bewogen en bloedige geschiede-
nis nog nooit gekend. En de rest is hoop.

Pieter Waterdrinker, pseudoniem voor mr. drs. Pieter van der Sloot publiceert onder de
naam van zijn moeder (Waterdrinker) literair proza en is onder zijn eigen naam sinds
1996 werkzaam als correspondent voor de Telegraaf in Moskou.
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HET BELANG VAN RUSSISCHE ENERGIEBRONNEN

Coby van der Linde

Toekomstige energie-trends volgens de World Energy Outlook (WEO) 
van 2002.

■ Het gebruik van energie in de wereld zal blijven toenemen.
■ De vraag naar energie zal het snelst toenemen in ontwikkelingslanden, vooral in

Azië.
■ Het aandeel van ontwikkelingslanden in de wereldwijde vraag naar energie zal

toenemen van 30% nu naar 40% in 2030.
■ De komende decennia (vooral na 2020) zullen er nieuwe energiebronnen

komen en worden er geavanceerdere technologieën gebruikt.
■ Olie en gas blijven belangrijk voor de primaire energievoorraad.
■ Er zal een verschuiving plaatsvinden in de geografische bronnen van energie-

voorraden in de richting van Rusland en het Midden-Oosten.
■ De wereld energiehandel zal aanzienlijk groeien.
■ Europa zal zich steeds meer moeten verlaten op geïmporteerde fossiele brand-

stoffen.

Een groeiende vraag naar gas

■ Volgens de WEO zal de gasconsumptie tussen 2002 en 2030 verdubbelen.
■ Het aandeel van gas in de wereldwijde vraag naar energie zal toenemen van 23%

naar 28%.
■ Krachtcentrales zijn verantwoordelijk voor 60% van de groei in de vraag naar

gas vanwege het inherente milieuvoordeel dat gas heeft boven kolen en olie.

Concentratie van reserves

■ De hoge concentratie van de wereld oliereserves is bekend. Het Midden-Oosten
beschikt over 65,3% van de bewezen oliereserves.

■ De concentratie van de bewezen gasreserves is weliswaar niet zo extreem als die
van de oliereserves, maar toch aanzienlijk met 36,2% in de voormalige Sovjet-
Unie en 36,6% in het Midden-Oosten.

Het Russische olie- en gaspotentieel

■ Bewezen oliereserves: 48,6 miljard vaten. Dit is 4,7% van de bewezen wereld-
voorraad in 1999.
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■ Huidige olieproductie: 6,18 miljoen vaten per dag. Dit is 8,8 % van de wereld-
productie.

■ Bewezen gasreserves: 1.700 biljoen kubieke voet. Dit is 32,9% van de bewezen
wereldvoorraad in 1999.

■ Huidige gasproductie: 551 miljard kubieke meter. Dit is 23,7% van de wereld-
productie en ongeveer een even groot aandeel als dat van de Verenigde Staten in
1999. De Amerikaanse voorraden beslaan echter slechts 3,2% van de bewezen
wereldvoorraad.

Aanbodopties voor de EU (uitgezonderd gas)

■ Sinds 1973/1974, maar vooral sinds 1978/1980 heeft de EU getracht haar
afhankelijkheid van olie en olieproducten te reduceren.

■ Vooral in de stroom- en verwarmingssector is het onwaarschijnlijk dat olie weer
een belangrijke rol gaat spelen. In de transportsector is de rol van olie tot nu toe
onbetwist.

■ Olie heeft voordelen. Het is makkelijk te vervoeren en op te slaan en er wordt
wereldwijd in gehandeld. 

■ De prijzen zijn echter onstabiel, de betrouwbaarheid van de toelevering blijft
een probleem, en op milieugebied doet olie het slechter dan gas.

Het energiebeleid van Rusland

■ Inkomsten uit olie- en gasexporten zijn erg belangrijk voor de nationale begro-
ting en voor de betalingsbalans.

■ Olie-exporten zijn de afgelopen paar jaar aanzienlijk gestegen.
■ Om toenemende importafhankelijkheid tegen te gaan zijn de VS, de EU en

Azië geïnteresseerd in het importeren van meer olie uit Rusland.
■ Russische oliemaatschappijen zijn snel gegroeid, maar zij hebben meer (buiten-

lands) kapitaal nodig om hun investeringen uit te voeren.
■ Het investeringsklimaat voor buitenlandse oliemaatschappijen is niet ideaal,

hoewel er wel enige vooruitgang wordt geboekt.
■ Exportfaciliteiten voor de wereldmarkt (havens) blijven een probleem.
■ Om de gasexporten te verhogen moet Rusland meer binnenlands gas op de

markt brengen. Dit kan door de stroomsector meer kolen- en atoomenergie te
laten gebruiken.

■ De gassector blijft zo goed als een monopolie, met Gazprom als de voornaamste
producent.

■ Er zijn weinig directe buitenlandse investeringen met betrekking tot gasproduc-
tie (met uitzondering van Sachalin).

■ Er zijn veel investeringen nodig voor de ontwikkeling van het Yamal-schierei-
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land (in Noord-Siberië) waar zich enorme hoeveelheden gas bevinden. De inves-
teringen zijn nodig om toekomstige exportdoelen te halen. 

■ Rusland wil zijn surplus aan CO2-uitstoot verhandelen, maar dit kan in gevaar
komen door het energiebeleid.

Handel

■ De handel in gas is nog steeds regionaal van opzet. Er is een Azatische LNG
(Liquified Natural Gas)-markt, een Russisch-Europese en een Noord-Ameri-
kaanse gasmarkt (beide met pijpleidingen).

■ Op het ogenblik wordt de LNG-capaciteit ontwikkeld voor niet alleen de
Aziatische markt, maar ook de Europese en Amerikaanse. LNG kan onder ande-
re ‘gestrande’ gasreserves ontsluiten.

Nieuwe gasvoorraden

■ Nieuwe voorraden komen op de markt door investeringen, bijvoorbeeld door de
EU die zekerheid over het aanbod wil, of door aanbieders die zekerheid over de
vraag willen.

■ De timing van het ontsluiten van nieuwe gasvoorraden is afhankelijk van het
tempo van de liberalisering, geopolitieke risico’s en de beschikbaarheid van
investeringskapitaal voor potentiële aanbieders.

Onzekerheden met betrekking tot gasmarkten

■ Onzekerheid over (het tempo van) de liberalisering van de gasmarkten zou
investeringen in productiecapaciteit kunnen vertragen vanwege onzekerheid
over de vraag op lange termijn.

■ Geopolitieke factoren. Politieke risico’s kunnen van invloed zijn op de risico’s
(en kosten) van een project, en de bouw van (transnationale) pijpleidingen in de
weg kunnen staan.

Aanbodzekerheid

■ De grote afhankelijkheid van importen werpt vragen op over de zekerheid van
het aanbod. Die kan in het geding komen door gebrek aan diversificatie,
gebrekkige infrastructuur en de vele grensovergangen.

■ De aanbodzekerheid neemt toe wanneer er voldoende opslagcapaciteit is, een
grotere diversificatie, en door Liquified Natural Gas.
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Concurrentie voor voorraden en markten

■ Gasvoorraden uit Rusland, de Kaspische Zeeregio en het Midden-Oosten wor-
den belangrijker. De verwachting is dat de concurrentie tussen landen die gas
afnemen zal toenemen, maar ook de producerende landen zullen de competitie
aangaan voor hun gasmarkten.

Prof. dr. C. van der Linde is senior onderzoeksfellow bij het Nederlands Instituut voor
Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ en directeur van het Clingendael International
Energy Programme. Daarnaast is zij hoogleraar Internationale Politieke Economie en
Internationale Oliemarkten aan de Universiteit Leiden.
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SCENARIO-ONDERWIJS: HOE PAK JE DAT AAN?

Huib Schwab

Waarom scenario-onderwijs?

Wij gaan ervan uit dat het in deze snel veranderende en complexe wereld noodzakelijk
is dat leerlingen nieuwe instrumenten krijgen om op een actieve, toekomstgerichte en
het eigen handelen omvattende wijze kijk op heden en mogelijke toekomsten te ont-
wikkelen. Houdingen, vaardigheden en kennis die leerlingen opdoen liggen zowel op
het sociale, creatieve, productieve, communicatieve als intellectuele vlak.

Scenario-onderwijs is zinvol omdat het een goede manier is om leerlingen bewust te
laten worden van de wereld om hen heen en van zichzelf. Zij krijgen de mogelijkheid
op een vakoverstijgende manier kennis, inzichten en bewustzijn van ‘realiteiten in
ontwikkeling’ op te doen. Zij krijgen tevens de mogelijkheid bewustzijn te ontwikke-
len ten aanzien van de eigen positionering in die realiteiten alsmede onzekere ontwik-
kelingen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Doel van scenario-onderwijs

Via het werken met verschillende scenario’s zien leerlingen dat kennis ingebed is in
een context van verwachtingen. De leerlingen krijgen de kans met verschillende toe-
passingen/interpretaties van kennis in aanraking te komen. Zij leren dat kennis en
waarheid in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn en doorlopend in
ontwikkeling zijn, ook in de toekomst waarin zij gaan leven.

Een belangrijk aspect is derhalve dat leerlingen leren omgaan met onzekerheid en ver-
andering. Zij leren zich bewust te worden van een grote mate van onvoorspelbaarheid
van de toekomst, dus ook van hun eigen maatschappelijke toekomst. De methode
vertrekt vanuit de (toekomstige) maatschappelijke werkelijkheid en is daardoor wezen-
lijk interdisciplinair van aard.

Wat is scenario-onderwijs?

Velen zullen het begrip ‘scenario’ associëren met een draaiboek voor een film of de
ontwikkelingen van gebeurtenissen in een toneelstuk. Een scenario bevat de uitwer-
king van reële mogelijkheden. Voor de kijker moet de loop van de ontwikkelingen in
de film of het toneelstuk aannemelijk zijn. De scenarioschrijver weet dat de wijze
waarop de gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld ook anders had kunnen zijn.
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Tijdens het bedenken en het schrijven dienen zich alternatieven aan.

Een scenario komt mede tot stand op basis van kennis van en inzicht in het heden en
kennis van trends en ontwikkelingen die op bepaalde tijden in het verleden zijn
begonnen en nog steeds aan de gang zijn. Scenarioschrijvers gaan niet blind of op een
willekeurige wijze naar de toekomst toe. De beelden die zij aanbieden moeten consis-
tent, zinvol en rationeel te verdedigen zijn.

Twee belangrijke typen scenario zijn:

■ het klassieke scenario dat zo veel mogelijk zekerheden ten aanzien van de toe-
komst inbouwt en

■ het strategische scenario waarin opstellers bewust durven uit te gaan van onzeker-
heden: de toekomst ligt niet vast.

Het klassieke scenario

In het klassieke scenario willen de scenario-ontwerpers op basis van hun kennis en
inzichten een draaiboek maken van wat er in de toekomst zeer waarschijnlijk kan
gebeuren vanuit het doel om zelf meester van de situatie te zijn. Redeneringen in een
dergelijk scenario zijn:

■ als we dit doen, dan kan er dat gebeuren;
■ als dit geval zich voordoet, dan kunnen we zus of zo reageren;
■ als het gaat zoals we denken en wensen, dan...;
■ mochten er zich calamiteiten voordoen, dan....

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van:

■ causale redeneringen: ketens van oorzaak en gevolg die in het heden en verleden
zijn op te sporen worden naar de toekomst doorgetrokken;

■ extrapolatie: regelmatigheden uit het verleden worden naar de toekomst doorge-
trokken.

Het strategische scenario

Het strategische scenario gaat uit van de noodzaak tot gefundeerde en creatieve
besluitvorming. Een uitgangspunt van de ontwerpers van een dergelijk scenario is dat
de toekomst niet in één beeld is te vangen. Er zijn verschillende toekomsten mogelijk.
Het strategische scenario kent derhalve verschillende toekomstbeelden die worden
samengesteld op basis van kennis, inzicht in trends en verbeeldingskracht over wat er
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zou kunnen gebeuren. De opstellers zien zich niet als meesters van maar als bewuste
actoren in het heden en de toekomst.

De scenariomethode

Het scenario-onderwijs bestaat uit het toepassen van de scenariomethode. De kern
van de scenariomethode is als volgt samen te vatten:

■ je kijkt vanuit het nu naar de toekomst van over pakweg tien jaar (daarbij trans-
formeer je hedendaagse feiten en werkelijkheden naar nieuwe werkelijkheden);

■ vanuit de zodoende gecreëerde toekomst kijk je terug naar het heden;
■ je vraagt je af welke consequenties verschillende toekomstscenario’s kunnen heb-

ben voor je zijn en handelen in het heden.

Een voorbeeld

Oliemaatschappijen staan voor de vraag of zij zich niet veel meer op allerlei vormen
van ‘groene’ energie moeten richten. Wat te beslissen? Je kunt nu uitgaan van drie toe-
komstscenario’s:

1. de winstmogelijkheden voor groene energie stijgen;
2. de winstmogelijkheden voor groene energie dalen;
3. de winstmogelijkheden voor groene energie blijven gelijk.

De drie scenario’s worden beschreven op basis van de drie genoemde uitgangspunten.
Er zijn derhalve drie mogelijke toekomsten.

Vervolgens gaat men over die scenario’s brainstormen. De deelnemers verplaatsen zich
in de toekomstscenario’s. Daarna redeneren ze terug naar wat wenselijk is voor het
heden. De scenario’s worden tegen elkaar afgewogen vanuit het handelingsperspectief.
In het hier volgende staat het strategische scenario centraal.

Waaraan dienen deelnemers te voldoen?

Creatief omgaan met kennis, inzicht en onzekerheden

Een strategisch scenario is heel wat anders dan intuïtief gokken en zo maar wat in
elkaar draaien. Scenarioschrijvers moeten zich daarnaast bewust zijn van hun beperkt-
heid. Dit in de eerste plaats wat betreft hun eigen subjectiviteit (waarden, normen en
maatschappelijke positie). In de tweede plaats dienen ze het besef te hebben dat ze
vanuit de bril van het heden naar de toekomst kijken. Hun objectiviteit wordt name-
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lijk ook beperkt door de wijze waarop in de eigen tijd naar maatschappelijke ver-
schijnselen (en dus ook naar de toekomst) wordt gekeken.

In het strategische scenario is de bespreking van de scenario’s even belangrijk als het
opstellen van de scenario’s. In de scenariobespreking treden de deelnemers met elkaar
in contact om opvattingen over de toekomstbeelden te bediscussiëren en handelings-
strategieën uit te wisselen. Het gaat er om dat deelnemers zich verplaatsen in denk-
beelden en handelingskeuzen van anderen. Het gaat er evenzeer om dat ze hun eigen
denkbeelden en keuzen zo gefundeerd mogelijk naar voren brengen en tijdens het
besprekingsproces eventueel bijstellen.

De scenarioschrijver heeft één zekerheid: de toekomst is niet precies te voorspellen. Je
kunt slechts mogelijkheden aangeven. Wanneer je terugkijkt naar tien jaar geleden
dan weet je dat het anders is gegaan dan je toen dacht. De scenarioschrijver mobili-
seert wat hij weet, maar weet ook wat hij niet weet en brengt daarom onzekerheden in
kaart. Hij scherpt zijn gevoel voor trends, zwakke signalen en dilemma’s in het heden.
Deze doordenkt hij en op basis daarvan ontwerpt hij verschillende toekomstbeelden
die te zien zijn als uitwerkingen van reële mogelijkheden.

Ontwerpen van consistente toekomstbeelden

Een scenarioschrijver ontwerpt consistente toekomstbeelden. Deze moeten innerlijk
kloppen (geen tegenstrijdige of onlogische samenhangen bevatten) en plausibel zijn.
Daarnaast moet het scenario voor degenen die er mee werken urgent zijn: belangrijke
kwesties, dilemma’s en beelden bevatten waarvan het als zeer zinvol wordt ervaren om
er nu over na te denken.

Welke techniek moet worden toegepast?

De basis is het ontwerpen van een assenkruis. Een assenkruis komt tot stand op basis
van de formulering van:

■ een kernprobleem: wat is de problematiek die we in de scenario’s gaan verbeel-
den?

■ drijvende krachten: welke omgevingsfactoren werken op het kernprobleem in?
■ dilemma’s: welke keuzemogelijkheden zijn met de drijvende krachten verbon-

den?
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assenkruis

waar gaat het naar toe?

Hoe kunnen we hierop reageren?

Er zijn vier kwadranten en dus ook, vier mogelijke toekomstbeelden.

De belangrijkste fase is de keuze van de begrippen die bij de assen worden vermeld.
De assen moeten zodanig benoemd worden dat er scherp tegengestelde kwadranten
ontstaan, die het onderhavige dilemma versterken voor het hier en nu.

De brainstorm over het assenkruis moet geleid worden vanuit een pull-and-push-bena-
dering met elementen van de socratische gespreksmethode, training is daarvoor
gewenst.

In eerste instantie zal er een assenkruis komen dat braaf het hele terrein beslaat, maar
veeleer een descriptieve functie heeft dan een dynamiserende. Wanneer deze sessie
optimaal verloopt is het assenkruis dat in eerste instantie ontstaat geheel te plaatsen in
het dominante (eerste) kwadrant van het nieuwe assenkruis. Het tweede model zal
juist ook combinaties tonen die onverwacht waren. Dit prescriptieve model bevat ook
scherpere tegenstellingen. 

Welke stappen?

1. De bespreking van de afzonderlijke scenario’s. Deelnemers stellen zich er op in
om zich in elk afzonderlijk scenario te verplaatsen. Zij leven zich in het scenario
in en zeggen wat ze er aantrekkelijk en verwerpelijk in vinden.

2. Daarna vindt er op basis van het scenario een verdere doordenking plaats. De
deelnemers kunnen het scenario verder uitwerken waardoor hun inzicht in deze
mogelijke toekomst en de waarde van het onderliggende assenkruis wordt ver-
groot. Zij vragen zich af hoe hun leven en de samenleving er in dit scenario uit-
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zien. Zij kunnen nu gefundeerder praten over de elementen die hen aantrekken
en afstoten.

3. Vervolgens wordt er vanuit het scenario teruggeredeneerd naar het heden. Het
gaat hier om de vraag welke handelingsstrategieën het best bij elk scenario pas-
sen. Deelnemers vragen zich onder meer af: wat doe ik wel en niet om in deze
toekomst terecht te komen.

4. Nadat de vier scenario’s afzonderlijk zijn besproken worden zij met elkaar gecon-
fronteerd. De deelnemers komen in een debat tot een vergelijking van de vier
scenario’s.

5. Door dit te doen komen zij of tot handelingsstrategieën op het spoor die voor alle
scenario’s gelden of tot gefundeerde en bewust eenzijdige keuzen.

Scenario-onderwijs en Rusland: de stappen

Fase 1: het ontwikkelen van een assenkruis

Fase 2: het ontwikkelen van de scenario’s in elk der kwadranten. Essentie is de situatie
alsof het toekomstbeeld werkelijk is: welke aspecten en mogelijkheden worden dan
zichtbaar?

Fase 3: het maken van een concrete verbeelding middels een krant, verhaal, praatje,
film, foto van de situatie tien jaar later

Niet alle fasen kunnen op de studiedag doorlopen worden maar wel kunnen ze zicht-
baar worden gemaakt.

Assenkruis Rusland

globalisering

Rusland naar het westen Rusland naar het oosten

regionalisering

36

H E T B E E L D VA N RU S L A N D .  RU S L A N D I N B E E L D



Er zijn dus vier scenario’s:

■ Rusland gaat naar het westen in een wereld die verder geglobaliseerd is (Pax
Russica)

■ Rusland gaat naar het westen in een wereld die geregionaliseerd is (Russopia)
■ Rusland gaat naar het oosten in een wereld die geglobaliseerd is (TigerRussia)
■ Rusland gaat naar het oosten in een regio wereld. (MongoRussia)

DEMONSTRATIE VAN SCENARIO-ONDERWIJS TIJDENS DE
ATLANTISCHE ONDERWIJSCONFERENTIE 2003

Enkele belangrijke uitgangspunten bij deze dag:

■ We trachten na te gaan hoe leerlingen deze methode ervaren, zonder te doen
alsof we leerlingen zijn.

■ De toekomstgerichtheid impliceert dat we niet uit hoeven te gaan van huidige
belemmeringen, maar van toekomstige mogelijkheden.

■ Het is ook belangrijk om onzekerheden in kaart te brengen; bijzinnen en zijde-
lingse opmerkingen verraden vaak belangrijke vooronderstellingen.

Om het ijs te breken begonnen we met een verbeeldingsoefening: beschrijf kort hoe je
dag eruit ziet over tien jaar. Wanneer je jezelf verplaatst in je eigen toekomst maakt
dat veel los, zowel in het gevoel als in het denken. Het letterlijk zintuiglijk verbeelden
hoe je dag er vanaf het moment van opstaan tot het weer naar bed gaan uitziet, stimu-
leert de verbeeldingskracht. De deelnemers zijn dan ook bereid om de ballast van de
gewoonte van alledag los te laten.

Bij de brainstorm werden de uitgangspunten van het socratisch gesprek gehanteerd:
het gaat in eerste instantie om het begrijpen van de verschillende standpunten. In het
socratisch gesprek staat niet het overtuigen van de ander centraal, maar het begrijpen
van de ander. Het gezamenlijk ontwikkelen van een antwoord op een gemeenschappe-
lijke vraag is de leidraad van deze methode. Voor filosofen is het een veel gehanteerde
werkvorm om gestructureerd de werken aan het opbouwen van een analyse van een
vraagstuk. In een socratisch gesprek is er geen dominerende autoriteit, wordt er geen
beroep gedaan op deskundigheid of literatuur van buiten af en wordt ook geen weten-
schappelijk onderzoek als argument ingebracht. Uitsluitend de eigen ervaring is het
materiaal waarmee we werken. Deelnemers worden geacht om in te gaan op hetgeen
een vorige spreker te berde bracht en om de lijn van het gesprek vast te houden. De
voorzitter vraagt regelmatig de deelnemers om een samenvatting te geven, dan wel
eerst te verwoorden hetgeen een ander heeft gezegd, voordat er op wordt gereageerd.
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Het spreekt voor zich dat in een latere fase wetenschappelijk onderzoek en literatuur-
onderzoek in de scenariomethode wel degelijk een rol speelt. Ook bij deze dag hebben
we niet de strikte regels van het socratisch gesprek gehanteerd. Het nadrukkelijk wij-
zen op andere procedureregels creëert een ruimte die een goede startsituatie mogelijk
maken.

Fase 1

Doorbordurend op het verhaal en op het getoonde assenkruis, hebben deelnemers
argumenten bedacht welk scenario het meest waarschijnlijk was. Daarbij zijn kwalita-
tieve en kwantitatieve argumentaties aangedragen voor het een dan wel het andere sce-
nario. De deelnemers van de zes groepen deelden zich op in vier groepjes, rond elk
van de scenario’s. De argumentaties werden uitgewisseld, uiteindelijk besloot men tot
het meest waarschijnlijke scenario.

Vervolgens werd nagedacht over de wenselijkheid van de scenario’s. Wat is aantrekke-
lijk in een scenario en wat onaantrekkelijk? De deelnemers gingen er met hun volle
gewicht tegenaan. Doordat je direct in een bepaald scenario wordt gezet, ben je eigen-
lijk ontslagen van allerlei praktische bezwaren als “ja, maar dat kan toch niet want...”
Of “het is niet realistisch te verwachten dat want...” Immers, eerst word je gewoon
gevraagd om de aantrekkelijke en onaantrekkelijke kanten van een van de kwadranten
te benoemen. Men kon zijn historische kennis goed inzetten om na te gaan wat er zou
gebeuren in scenario X of Y, immers dat was te vergelijken met de situatie in Rusland.

De assen die gebruikt zijn waren niet door de deelnemers ontwikkeld, zij waren van te
voren gegeven. Toch waren de deelnemers ook tot een dergelijke verdeling van de
assen gekomen. Zij lagen nogal voor de hand en gaven tegelijkertijd de mathemati-
sche mogelijkheden goed weer. In feite leidde het assenstelsel tot een descriptief of
beschrijvend systeem: zo kan de situatie zijn als we vanuit een oppervlakkig standpunt
de situatie in Rusland beschrijven.

De deelnemers gaven zeer uiteenlopende argumentaties, waarbij het opvallend was dat
in een zo’n korte tijd zoveel verschillende theoretische invalshoeken de revue passeer-
den. Zeer geavanceerde benaderingen werden afgewisseld door gezond verstand-
inzichten. De sfeer was inderdaad getriggerd door het socratisch gesprek wat betreft de
mate waarin de deelnemers elkaar probeerden te begrijpen. Opvallend was bovendien
de creativiteit en het enthousiasme waarmee men in de verschillende scenario’s dook:
menigeen zette zijn of haar historische deskundigheid in om bepaalde ontwikkelingen
te voorzien. De brainstorm zelf over de aantrekkelijkheid/onaantrekkelijkheid van de
scenario’s verloopt meestal niet volgens de socratische methode, het ontwikkelen van
de assen juist wel.
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Er kwamen ook naar aanleiding van de assen verrassende inzichten. Zo was er een
ervaringsdeskundige die de geweldige boost die de Chinese economie ondergaat, zeer
beeldend uitlegde. De flatgebouwen die daar in een handomdraai worden neergezet,
worden alle gebouwd met materialen uit Oost-Rusland. Er is daar zo’n immense
powerplay van de economie gaande dat er geen sprake meer is van een waarschijnlijk-
heid of mogelijkheid, maar van een zekerheid. Het scenario moet dus sowieso uitgaan
van een oersterk China dat Oost-Rusland in economische zin zal domineren. 

Fase 2

In de volgende fase (en dat zou ook met leerlingen gebeuren) wordt de gedachtevor-
ming onderuitgehaald. Men dacht er te zijn en nu begint alles opnieuw. De eerste
assen zijn eigenlijk veel te behoudend en teveel gebaseerd op de situatie van nu.
Daarom noemde ik deze assen ook descriptief: De deelnemers werden nu uitgedaagd
om assen te bedenken die werkelijk nieuwe inzichten zouden genereren. De eerste
oefening bleek niet tevergeefs te zijn geweest, het maakte de deelnemers warm voor
het echte werk. Het was een motiverende opdracht, de creativiteit was niet van de
lucht, en men hanteerde economische inzichten, historische kennis, psychologische en
geografische methoden om tot belangrijke drijvende krachten te komen. Het was een
spannend creatief moment waarbij dominante krachten voor Rusland werden geïden-
tificeerd zoals 

■ religie en fundamentalisme
■ corruptie
■ traditie
■ innovatie
■ grondstoffen
■ democratie

Wij hadden als groep begeleiders uiteraard de sprong van de eerste assen naar de twee-
de voorbereid. Het verrassende was dat de tweede groep assen die uit de groepen kwa-
men pasten in het onderstaande systeem. 

Een goed assenkruis wordt gevormd door bijvoorbeeld de paren: corrupt-integer en
traditie-vernieuwing.
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traditie

corrupt                                                        integer

innovatie

Het is een spannend assenkruis, omdat alle vier de polen elementen bevatten die beïn-
vloedbaar zijn door de Russische bevolking. Meestal is de horizontale as een tegenstel-
ling van uitwendige ontwikkelingen (globalisering en mondialisering). 

We kunnen dus de nieuwe assen combineren met de oude, daarbij moet dan wel geï-
dentificeerd worden welke de belangrijkste keuzen zijn voor de Russen: integer/cor-
ruptie of traditie/innovatie. Overigens begint nu een discussie die wel vier of vijf sche-
ma’s mogelijk maakt. 

Het oude assenstelsel is in zijn geheel te passen in het linker bovenkwadrant, dat is de
toets of we een creatieve as op het spoor zijn gekomen. Een corrupt innovatie scenario
prikkelt bepaald de verbeelding en een innoverend Rusland waar integriteit de boven-
toon voert, is ver voorbij, maar wellicht een zeer wenselijk scenario voor de hele
wereld.

In de opvolgende periode in een onderwijssituatie kan onderzoek worden gedaan naar
verschillende assenstelsels.

Fase 3

In de laatste fase wordt het uiteindelijk gekozen assenstelsel verder ontwikkeld. Welke
kenmerken kan men bedenken voor elk van de scenario’s? Ook wetenschappelijke
argumenten kunnen nu worden ingebracht. Welke onderzoeken zouden we nu nog
kunnen doen en welke andere argumentaties zouden we kunnen construeren? Wat is
wenselijk en wat is het meest waarschijnlijk? Een belangrijke vraag is daarbij: wat is
het aantrekkelijke in elk scenario en wat het onaantrekkelijke?
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De verschillende scenario’s worden verbeeld door de deelnemers op door hen zelf
gekozen manieren: een toespraak van de president in de Doema, een uur uit het leven
van een ambtenaar, een filmpje, een theaterstuk, een tv-documentaire etc.

Op grond van de presentaties wordt een generale brainstorm gehouden over de vraag:
‘welk scenario is het meest wenselijk?’ Dit is een filosofisch moment. Het resulteert in
een reflectie op het handelen van de deelnemers in het hier en nu: wat moeten we
doen om de wenselijke situatie dichterbij te brengen of de onwenselijke situatie te ver-
mijden? Op grond daarvan kunnen we bepalen welke handelingen we per se niet
moeten doen en welke handelingen we juist wel moeten uitvoeren.

Aan deze fase zijn we op de Onderwijsconferentie niet toegekomen. Wel begrepen de
docenten hoe dat eruit zou zien in een onderwijscontext. Veel deelnemers waren
enthousiast over de meervoudige dimensies aan het werken op deze wijze:

■ verschillende vakken werken op een natuurlijke manier met elkaar samen;
■ men kan duidelijk demonstreren wat de rol van wetenschappen kunnen zijn;
■ de werkwijze is erg prikkelend en stimulerend;
■ creativiteit en intellectuele vindingrijkheid worden aangeboord;
■ de leerlingen kunnen op een natuurlijke wijze samenwerken;
■ de docent kan op een natuurlijke wijze meedoen: hij hoeft niet te voorspellen

wat de leerling vanuit zichzelf gaat uitvinden.

Voor mij was de test geslaagd: een groep docenten aan het creatieve werk krijgen in
een korte tijdspanne, het was ook voor ons zeer spannend. De belangrijkste houding
van de begeleider is echter wel een rotsvast vertrouwen in de creatieve afloop van het
gebeuren. 

Huib Schwab is docent filosofie aan het Montessori Lyceum Amsterdam.
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1999
■ Factsheet: Het buitenlands beleid van Turkije
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