PUTIN’ S HYBRIDE OORLOGVOERING

Door Victor A.C. Remouchamps Luitenant kolonel der artillerie (b.d.)
Militair en politiek analist
Definitie.
Volgens Wikipedia is een hybride situatie een toestand die “ongelijksoortige” zaken met
elkaar vermengd. In de politiek zou je kunnen spreken van een coalitie van twee
ogenschijnlijk tegenstrijdige stromingen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Vanuit
die invalshoek bekeken is Hybride Oorlogvoering een serie operationele en politieke
activiteiten die moeten leiden tot een gecontroleerde chaos om de geopolitieke
mogelijkheden resp. opties van een tegenstander te “neutraliseren”.
Putin´s Visie1.
Putin heeft in de afgelopen maanden bewezen op welke manier hybride oorlogvoering “the
Russian Way” kan worden ingevuld. Hij liet zich daarbij leiden door het motto “Infiltratie,
indoctrinatie, misleiding en obstructie resulteren in annexatie” en in een aantal artikelen is
uiteengezet hoe hij daarbij te werk is gegaan nl.
 Gerichte mediacampagne, toegesneden op propaganda en desinformatie om
o de publieke opinie bij een doelstaat te masseren en manipuleren
o onrust bij etnische entiteiten in de beoogde te annexeren gebieden te genereren en
o het vertrouwen van pro-Russische etnische entiteiten in die gebieden te verhogen.
 Opbouw van troepen en uitvoeren van meerweekse oefeningen met een offensief
karakter in het grensgebied van te annexeren gebieden om speculaties over Russische
intenties en het te hanteren tijdschema bij internationale politieke tegenstanders op
gang te brengen.
 Toeleveren van militair adviseurs, materieel en inlichtingen ter ondersteuning van
grensoverschrijdende paramilitaire activiteiten als deel van het boven geschetste
operationele raamwerk.
 Samenwerking met pro-Russische elementen in de doelstaat als oligarchen, nutsbedrijven, ideologische en hulpverlening netwerken om het economische proces en
financiële stromen te frustreren.
 Uitbuiten van economische instrumenten als energietoevoer om de besluitvorming in
de internationale politieke omgeving te beïnvloeden. Vooral om sancties te voorkomen
dan wel de negatieve effecten daarvan te minimaliseren en beoogde tegenstander te
isoleren.
 Samenwerking met extreem-linkse en rechtse politieke structuren om de
solidariteitsgedachte bij lidstaten van internationale samenwerkingsverbanden te
ondergraven.
Die activiteiten kunnen volgtijdelijk resp. gelijktijdig worden ontplooid. De achterliggende
periode heeft aangetoond dat het Westen mede door een gefragmenteerde politieke
wereld, nog niet in staat is effectieve maatregelen te treffen om het – tijdelijke – succes
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zodanig in te dammen, dat Putin ontmoedigd wordt om een greep te doen naar diverse
voormalige Sovjet-republieken.
In het geval van de Oekraïne zijn die activiteiten er hoofdzakelijk op gericht geweest om de
politieke cohesie in deze voormalige Sovjet-republiek te verstoren. Putin heeft daarvoor
legale en illegale instrumenten gebruikt. Voorbeelden van die legale en illegale instrumenten
zijn: intimidatie, omkoping, ontvoering van invloedrijke personen, infiltratie in politieke
partijen zoals de “Communistische Partij” en “Partij van de Regio’s” en de Oekraïense
veiligheidstroepen; voorts het ondersteunen van corrupte politici, geselecteerde
georganiseerde misdaadorganisaties (vooral in de Donbass) en sommige pro-Russische
oligarchen zoals Rinath Akhmetov2, Viktor Pinchuk3, Igor Bakai4 en Dimitri Firtash5. Putin
schrok er zelfs niet voor terug om (een poging te doen) leidinggevende en invloedrijke
tegenstanders6 letterlijk de nek om te draaien. Door die activiteiten heeft hij in de Oekraïne
mede door de gefragmenteerde weerstand van het Westen, een paar van zijn doelen bereikt
en het is blijkbaar voor velen nog steeds onduidelijk wat Putin voor de nabije toekomst van
Oost Europa in petto heeft.
Opmerkelijke ontwikkelingen.
Wanneer
het
aantal
dodelijke
slachtoffers en gewonden· als yardstick
wordt gebruikt, lijkt de toestand aan het
Donbass-front na het sluiten van het
MINSK-2 verdrag begin juni, verbeterd te
zijn.
Lijkt! De proxy bondgenoten van Rusland
slagen er met de steun van het Kremlin
herhaaldelijk in de toestand in het
“nieuwe“ grensgebied en de onrust bij de
daar levende bevolking op te stoken. Kyiv
spreekt sinds het ingaan van het MINSKverdrag over duizenden schendingen.
Opmerkelijk is dat in
geen enkel
document meer gesproken wordt over
de Krim als deel van de Oekraïne en het
Westen heeft zich blijkbaar neergelegd
bij deze de facto Russische annexatie om
te voorkomen dat in hun ogen de politieke situatie in het oosten van Europa verder wordt
verstoord of “gedestabiliseerd”. De Europese leiders zijn vermoedelijk tevreden met het
effect dat de opgelegde sancties hebben op de economische ontwikkelingen binnen en
buiten Rusland.
Maar er zijn meer opmerkelijke aspecten te constateren. De benoeming van de
geweldsexplosie in het oosten van de Oekraïne bijvoorbeeld. In de westerse media wordt
herhaaldelijk gesproken over een conflict alsof het om een ordinaire burenruzie gaat, die
simpel door de Rijdende Rechter kan worden opgelost. Zonder bloedvergieten. Het Kremlin
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is daar wat duidelijker in. Zij bestempelt die geweldsexplosie als een “burgeroorlog” (een
confrontatie waarin het Kremlin geen partij is. Met die visie benadrukken de leiders aan het
Rode Plein, dat hier zeker geen sprake is van een conflict waar geen bloed vloeit. Wellicht
bedoelen westerse politici dat geen bloed van westerse militairen vloeit. Een tweede
opmerkelijke constatering is de weigering van het Westen om de Oekraïne met militaire
middelen te steunen, omdat “er geen militaire oplossing voor het conflict is”. Helaas heeft
Putin een volstrekt andere, tegenovergestelde mening.
De Griekse pendeldiplomatie richting Rusland
is een derde opmerkelijke vaststelling.
Griekenland,
aangevoerd
door
twee
voormalige communisten – minister- president
Alexis Tsipras en minister van buitenlandse
Zaken Nikos Kotzias – heeft zich openlijk
uitgesproken tegen het door Brussel
gehanteerde
sanctiebeleid.
De
pendeldiplomatie is voorlopig een groot succes
voor Putin. Het Kremlin is er in geslaagd
contracten met Tsipras te tekenen voor het
aanleggen van een aardgaspijplijn die Oekraïne
buitensluit. Een aantal prominente Duitse en Zwitserse SPD7-leden heeft zich daarbij
aangesloten en geadviseerd opnieuw openingen te zoeken om de EU–Russische
verhoudingen te “normaliseren8”. Dat hierbij niet alleen politieke, maar ook zwaarwegende
economische en financiële factoren een belangrijke rol spelen, spreekt voor zichzelf. Het
heeft er alle schijn van dat Griekenland in zijn pogingen om het financiële huishoudboekje
zonder veel pijn voor de bevolking en binnen het raamwerk van de gedane politieke beloften
op orde te brengen, zijn hoop op Putin heeft gevestigd. Uit geopolitieke opzicht een voor het
Westen ongewenste situatie. Aan de andere kant kun je bewondering hebben voor de
standvastigheid waarmee Griekse politieke leiders zich inspannen voor hun eigen electoraat.
Wat te denken van de uitgebreide groep bewonderaars die Putin in het Westen heeft. Het
zijn hoofdzakelijk lieden die het nationalisme soms zelfs in een extreme vorm omarmen.
Lieden als de Amerikaan Jarod Taylor, voorstander van een blanke overheersing; Nicolas
Griffin, voorzitter van de British National Party en een consequente ontkenner van de
Holocaust; Udo Voigt, voormalige leider van de Nationale Partei Deutschland; Gergios
Epitidios, een neonazi en een van de bestuurders van de Golden Dawn Partij; Stefan
Jakobsen, de neonazistische voorzitter van de Partij voor de Zweden; Daniel Karlsen,
voorzitter van de Partij voor de Denen en medeoprichter van de Nationaal Socialistische
Beweging in Denemarken; Gonsalo Martin Garcia, voorzitter van de ultrarechtse Spaanse
Nationaal Democratische Partij; Horatio Maria Guerre, president van de Europese
Communistische Partij Millenium; Aleksandr Kofman, minister van Buitenlandse Zaken van
de DPR, die vooral bekend werd door zijn uitspraak “het doel van de vrouwelijke opvoeding
moet onomstotelijk de voorbereiding op het moederschap zijn”9, en tenslotte de
Amerikaanse professor John J. Maersheimer1 van de universiteit van Chicago. Deze groep
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Een doorgeleerde Putin-fan die slechts gebruik maakt van gemanipuleerde Kremlin mediapropaganda en
weigert om Oekraïense bronnen voor zijn publicaties te gebruiken.
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nationalisten probeert met behulp van desinformatie de Russische acties in Oost Oekraïne te
ontkennen, c.q. te vergoelijken. Gelet op de nationaal conservatieve – verder te noemen,
fascistische - idealen die Putin voor ogen heeft, kan men die groep niet anders dan van
onfrisse ideeën kunnen betichten.
Bovendien is Putin er in geslaagd om twee Kremlin handlangers; Edward Snowden2 en Julian
Assange, in de westerse media te profileren als antikapitalistische “helden” en slachtoffers
van tegenstanders van de beweging van “Vrije meningsuiting”, waarmee hij bereikt heeft dat
er opnieuw frictie wordt veroorzaakt in het westerse kamp. Een perfect voorbeeld van
hybride misleiding.
De machinaties van Putin.
Met hulp van zijn westerse bewonderaars en gecontroleerde Russische media slaagt Putin er
bij delen van de westerse samenleving in om een beeld te presenteren van een patriottisch
Rusland dat in zijn bestaan bedreigd wordt door een omsingeling van en bedreiging door
fascistische krachten (waarmee hij natuurlijk NAVO en EU bedoelt). Voor de eenvoud
vergeet hij daarbij te benadrukken dat hij:
 Niets meer of minder dan een conventionele oorlog in Oost Oekraïne voert.
 De Russische bevolking met zijn Nationaal Conservatieve retoriek voorbereid op een
grootschalige geweldsconflict,
 Het Defensiebudget tot “Sovjet” hoogte opstuwt om zijn strijdkrachten te versterken
en op een vrijwel permanente basis te kunnen oefenen.
 Kaliningrad (grenzend aan NAVO partners Polen en Litouwen), de Krim en de Donbass
tot militaire fortificaties heeft omgebouwd.
Die maatregelen neemt hij om te proberen de westelijke politieke machtsbasis te
fragmenteren in een noordelijk deel, bestaande uit Angelsaksische/ Scandinavische
frontlijnstaten,10 en een zuid oostelijk deel11. Putin verwacht dat de laatste groep landen
met geld, olie, aardgas en lucratieve wapencontracten gemanipuleerd kan worden in hun
politieke besluitvorming3. Doel is dus het genereren van verdeeldheid binnen de EU en het
ondergraven van het loyaliteitsprincipe en dus de coherentie binnen de NAVO. De recente
activiteiten in de Donbass zijn daarom geen indicatie van een grootschalige hervatting van
de oorlog in Oekraïne, maar bedoeld om de aandacht van het Westen blijvend te vestigen op
een Oekraïne dat niet in staat blijkt om de “burgeroorlog en genocide die de Fascistische Kyiv
junta in het Donbass-bekken aan het aanrichten is”, te stoppen.
Putin die zichzelf graag etaleert als een charismatische en nationalistisch georiënteerde
leider met een positieve visie voor zijn land, omschrijft het Westen als “decadent”(er zijn
volgens hem meer dan 80 geaccepteerde vormen van homoseksualiteit, tot en met Voodoo
en kannibalisme toe.), passief, incompetent en derhalve onmachtig om ingrijpende
beslissingen te nemen. Wanneer het moment juist is en de verdeeldheid binnen het Westen
optimaal, dan zal Putin besluiten zijn oorspronkelijke plan van het project “Novorossyia”
opnieuw leven in te blazen.12 Voorlopig houdt Putin zijn kruit droog en beperkt zijn militair
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Op 1 augustus 2013 kreeg Snowden een tijdelijke verblijfsvergunning voor Rusland en is het Kremlin druk
doende om de man politiek asiel te laten krijgen in een van de Zuid-Amerikaanse landen Venezuela, Nicaragua
en Bolivia
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In Hongarije en Griekenland is Putin daar met vlag en wimpel in geslaagd.
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avontuur door plaagstootjes te geven tegen de slecht bewapende Oekraïense verdedigers
van Marijnka, de stellingen bij Donetsk, Shyrokine en Luhansk.
Wanneer, waarheen, waarvoor?

Putin wacht met uitdelen van de fatale klap tegen Oekraïne als in juli een beslissing is
genomen over het sanctiebeleid. Verlengen, uitbreiden en versterken of verzachten?
Wellicht dat een mogelijke beslissing om de Wereldkampioenschappen voetbal in 2018
opnieuw ter stemming te brengen, voor Putin aanleiding kan zijn om zijn troefkaart in te
zetten. Daarbij zal hij ongetwijfeld Kyiv aanwijzen als veroorzaker van de plotselinge
destabilisatie, waardoor Rusland “gedwongen” zal zijn definitief af te rekenen met Kyiv.
Dan is er geen excuus meer nodig om “hybride” op te treden en kan Putin doorgaan met het
uitvoeren van “grenscorrecties”
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Bewerking van Rob de Wijks visie zoals hij die heeft vastgelegd in zijn column van 21 november 2014 in
Trouw “Voorlopig geen antwoord op Poetins Hybride Oorlogvoering”
2 Alias “Koning van de Donbass”, die de opstandelingen van de DPR (Donetz Peoples Republic) en de LPR
(Luhansk Peoples Republic) met veel geld steunt.
3 Eigenaar van Krivoroshtal, die het Amerikaanse buitenlandse beleid tracht te beïnvloeden o.m. door de
presidentscampagne van Hillary Clinton met $1 miljoen per jaar te steunen
4 Eigenaar van Intergaz. Vlucht na de Maidan-revolutie naar Rusland.
5 Uit Oekraïne gevlucht, wacht op uitlevering aan de VS.
6 In 1991 werd een van de meest prominente anti-Russische activisten; Vadsjeslav Chornovil door de KGB
vermoord. In 2004 werd een poging ondernomen om de anti-Russische, pro-westerse presidentskandidaat Viktor Yutsjenko met behulp van dioxine te vergiftigen.
7 Begin december 2005 raakte bekend dat Gerhard Schröder een leidende positie zou krijgen in het
consortium NEGP Company dat door het Russische Gazprom en de Duitse bedrijven Wintershall, 100%
dochter van BASF, en E.O.N. gevormd wordt. Dit consortium legt oliepijpleidingen aan en bouwde de
Noord-Europese Gasleiding van Rusland naar Duitsland. Schröder werd voorzitter van de raad van
toezicht. Momenteel worden zijn inkomsten uit Oost-Europa onderzocht door de Oostenrijkse recherche.
8 Op die manier werd de Russische inval in Praag in 1968 ook gekwalificeerd als “normalisatie”.
9 Adolf Hitler: “Mein Kampf” blz 188.
10 Naast de Britse eilanden en Scandinavië, Duitsland, Nederland, België, Polen en Baltische staten.
11 Continentale Zuid Europeanen met Griekenland als koploper, de voormalige Joegoslavische republieken
met als frontrunner Servië en verder Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, het Italisch en
Iberisch schiereiland en zelfs Frankrijk.
12
De mededeling van het leiderschap van de rebellen dat het werken aan Novorossyia is gestopt, maakt deel
uit van het Russische misleidingsplan (Maskirovka), bedoeld om het Westen zand in de ogen te strooien.
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