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W
illen we begrijpen hoe bijvoorbeeld Iran of Rusland zullen optreden, 
dan zit de bril al onbewust op onze neus. Deze lens omvat onze eigen 
cultuur en (voor-)oordelen, en allerlei veronderstellingen over de 
ratio en belangen van de ander. Soms is de redenering nog simpeler: 
wat zouden wij doen als we in hun schoenen stonden? Toen de 

VS de Iraanse generaal Soleimani doodden reageerden velen in Europa zenuwachtig. 
Zou dit niet tot een open conflict met Iran kunnen leiden? Niet de directeur van de 
CIA; zij voorspelde correct dat Iran in eerste instantie alleen met enkele raketaanvallen 
zou terugslaan. De inlichtingwereld is bedreven in het begrijpen hoe (mogelijke) 
tegenstanders redeneren, maar velen in de media en politiek zijn dat niet. Toch is dit 
belangrijk, zeker met betrekking tot Rusland. Hoe reageert Poetin als de spanning – om 
welke reden dan ook – met de NAVO oploopt? Reageert hij volgens onze Westerse 
denkwijze – niemand wil oorlog en Rusland kan het zich toch niet veroorloven – of 
handelt hij wellicht volgens een andere logica? 
 
Deze vraag wordt beantwoord in het rapport “The culture of strategic thought behind 
Russia’s modern approaches to warfare”. Het stuk, geschreven in oktober 2016, is 
relevanter dan ooit. Westerse stafofficieren, diplomaten en politici zouden verplicht 
moeten worden om het te lezen; de laatste categorie met pen en liniaal. De auteur, 
Steve Covington, is de civiele adviseur van SACEUR, de hoogste generaal van de NAVO. 
Covington spreekt Russisch en heeft als hoge NAVO adviseur toegang tot informatie 
waar een denktanker van kan dromen; het artikel bevat dan ook relatief weinig 
voetnoten. De essentie van zijn rapport is dat de Russische generale staf een cultuur 
heeft die zijn vergelijk niet kent. Deze militaire cultuur, geworteld in een eeuwenoude 
militaire geschiedenis, wordt steeds meer de dominante manier van denken in het 
Kremlin. 
Covington identificeert vier pilaren in de Russische militaire denkwijze: 1) De unieke 
strategische positie van Rusland vereist een eigen militaire benadering; 2) De grote 
kwetsbaarheid van het land vereist een agressief contra-verrassingen beleid; 3) Conflict 
met Rusland betekent dat de gehele staat gemobiliseerd wordt in de strijd; 4) De initiële 
fase van een conflict is allesbepalend. Men ervaart wel degelijk een dreiging vanuit 
de NAVO, is bewust van de eigen technische achterstand en heeft gezien hoe snel de 
VS “shock & awe” aanvallen kunnen lanceren. De Russische strategische zwakte moet 
dus door operationeel tactisch optreden worden gecompenseerd. Dit kan alleen door 
onmiddellijk zelf de tijd, plaats en het tempo van het militair optreden te bepalen. 
De implicaties van deze constateringen zijn verstrekkend. In het Westen worden 
militaire machtsmiddelen gezien als het laatste redmiddel en veel landen hebben trage 
besluitvormingsprocessen. Tijdens een crisissituatie ligt de nadruk op de-escalatie. 
Mocht dit niet werken, dan worden geleidelijk andere machtsmiddelen aangewend. 
Maar de strategische cultuur van de Russische generale staf benadrukt precies het 
tegenovergestelde. Escalatie is de eerste reflex, om juist het initiatief te behouden. 
Geen stapsgewijze opvoering, maar het gehele instrumentarium van de staat – van 
cyberaanvallen tot en met (impliciet) dreigen met nucleaire wapens – kan worden 
aangewend. En de besluitvorming is bliksemsnel, in de overtuiging dat de beginfase van 
conflict beslissend is. 

Mocht de spanning met Rusland ooit oplopen, dan is een beter begrip van de bril 
waardoor Rusland het Westen en zichzelf ziet essentieel. Anders kan onze eigen roze bril 
zomaar eens plots van de neus worden getikt.
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