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De Votsjina van Vladimir 


Over padafhankelijkheid in Russische politiek 

De bewogen aanloop naar de Russische presidentsverkiezingen 
van 2012 heeft het debat over Ruslands toekomst heropend. Aan
zwellende straatprotesten leken de kansen op democratisering van 
de nieuwe Russische staat opnieuw te verhogen. Zou Rusland dan 
toch zijn constitutionele belofte van markt, democratie en rechts
staat kunnen waarmaken? Onder dit liberaal-democratische para
digma verscheen, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, het her
boren Rusland immers op het internationale forum. 

Een vraag zal collega Luc De Vos als historicus bijzonder inte
resseren. Is Rusland werkelijk in staat om zijn politiek verleden 
achter zich te laten? Kennen wij Rusland niet als steeds opnieuw 
tenderend naar een ongebonden autocratie en met een ongebrei
delde drang om zich buiten zijn staatsgrenzen te begeven? In haar 
boek'Victorieuse Russie', sprak Helene Carrere d'Encausse in het 
begin van de jaren go reeds haar twijfel uit of Rusland een staat 
als elke andere zou kunnen worden.'3' Historici zijn vanuit de aard 
van hun wetenschap voorzichtige denkers: dat de erfenis van het 
imperiale en communistische verleden zich zal doorzetten in het 
nieuwe Rusland kan niet zonder meer worden aanvaard. Dat is 
precies het gevaar van het historisch institutionalisme en een 
daarbij behorend padafhankelijk denken, nl. dat zo'n benadering 
in zijn terugblik naar de Russische geschiedenis gevaarlijk deter
ministisch en simplistisch is, zodat men uiteindelijk een geheel 
van systemische dynamieken, die historisch precies bijdroegen tot 
verandering, gaat verloochenen. 

De toekomst van Rusland blijft onvoorspelbaar. Maar met dit 
gegeven kan de politieke wetenschap misschien nog moeilijker 
leven dan de historicus. Er moeten toch historische feiten te vin
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den zijn, argumenten te bedenken zijn, en hypotheses te formule
ren die ons een houvast geven om Rusland op politiek vlak iets 
beter te verstaan en dus ook zinvol over de toekomst te kunnen 
spreken? Ondanks het gevaar voor deterministisch denken, maar 
met het aantrekkelijk vooruitzicht om met collega De Vos hierover 
een geanimeerd gesprek te voeren, kiezen wij in deze bijdrage 
toch voor het path dependency argument. Volgens deze theorie 
reflecteren heel wat hedendaagse strategische keuzes de eerder in 
het verleden gemaakte. De politieke en economische elite voIgt 
een gelijkaardig pad als in het verleden omdat de kost van het 
ombuigen naar een nieuwe route of benadering hoger is dan de 
reele en politieke kost om (qua strategie) voor het status-quo te 
kiezen. Het patrimoniale karakter van de Russische politiek is zo 
een van die padafhankelijke mechanismen die de Russische ten
dens tot autocratie diepgaand hebben belnvloed. Maar nogmaals, 
een persistente politieke cultuur tot dominante factor van analyse 
maken is dus niet evident. 

De kritische commentaar van collega De Vos is dus - zoals trou
wens steeds het geval is geweest tijdens onze gesprekken in de facul
teit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven - uiterst welkom. 

Autocratie en patrimonialisme 

Sinds de Jeltsin-Grondwet van 1993, die in Rusland nog steeds 
van kracht is, definieert Rusland zich als een democratische 
rechtsstaat.132 In realiteit vertoont de nieuwe Russische staat ech
ter veel kenmerken van een autocratie. Nu er tijdens de verkie
zingscyclus 2011-2012 voor de Doema- en presidentsverkiezingen 
wat meer beweging kwam vanuit de bevolking, kan men de vraag 
stellen in welke mate Rusland democratische en autoritaire ken
merken combineert en in welke zin precies het concept van 'nieuw 
autoritarisme', als alternatief voor zowel democratische als tradi
tioneel autoritaire regimes, zijn intrede doet in Rusland.'35 'Nieuw 
autoritarisme' verwijst naar institutionele arrangementen die 
bepaalde vormen van politieke competitie toelaten, maar de poli
tieke controle behouden en de mogelijkheid voor de oppositie om 
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het heersende regime werkelijk uit te dagen institutioneel tot een 
minimum herleiden. Het gevolg daarvan is dat fundamentele loci 
van democratische regimes, zoals de verkiezingen, de burgermaat
schappij, maar ook de erkenning en bescherming van de prive
eigendom, effectieve instrumenten worden om autoritaire of semi
autoritaire macht uit te oefenen. 

Vanuit deze vraagstelling gaan wij op zoek naar typische ken
merken van het hedendaagse Russische politieke regime, die zich 
in het verleden met steeds grotere nadruk hebben afgetekend. 

In Rusland is het patrimoniale karakter van de Russische staat 
tot een wezenskenmerk van de Russische politiek uitgegroeid. Het 
uitgangspunt van deze benadering is zeer aannemelijk: omwille 
van veiligheidsredenen (door zijn gebrek aan natuurlijke grenzen 
heeft Rusland steeds een groot onveiligheidsgevoel gecultiveerd), 
had de Russische autocraat nood aan een mogelijkheid om bron
nen te mobiliseren op eigen kracht, zonder daarvoor in onderhan
deling te moeten gaan met tegensputterende elites. Daarom was 
het onderdrukken van private eigendomsrechten een belangrijke 
voorwaarde om de eenheid in commando te garanderen. In het 
grootvorstendom Moskovie heeft dit politieke plaatje zich reeds 
duidelijk gemanifesteerd. De bojaren mochten geen eigen landei
gendom bezitten die hen een onafhankelijke positie zou bezorgen 
tegenover de grootvorst. '34 

De patrimoniale kenmerken van de Russische politiek (de 
fusie van eigendom en macht), zijn zich volop gaan manifesteren 
in het keizerrijk en in de Sovjetperiode, en ook vandaag zijn ze 
helemaal terug, zo luidt ons betoog. Deze analyse is niet zonder 
gevolgen voor het begrip van de huidige ontwikkelingen in de 
Russische politiek. Deze interne kenmerken worden namelijk 
geacht sterker te zijn dan externe variabelen van democratische 
imitatie en 'besmetting'. Typisch is bijgevolg de incapaciteit van 
zo'n systeem om tot interne verandering te komen. Er is geen weg 
voor het yolk om het systeem te veranderen, ook als zij dat zouden 
willen.'35 Volgens deze redenering verschilt Ruslands politieke ont
wikkeling dus van de gekleurde revoluties in de GOS-Ianden en van 
het fenomeen van de Arabische lente. 
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Rusland onder het 'oude regime': 
het ontstaan van de patrimoniale staat 

Richard Pipes heeft als historicus de patrimoniale kenmerken van 
het tsaristische regime blootgelegd.136 Merkwaardigerwijze ver
trekt hij daarbij van de overtuiging dat de Russische geschiktheid 
voor autoritarisme niet kan worden toegeschreven aan 'genetische' 
factoren. De stadstaat Novgorod kende immers in de 14de en 15de 
eeuw zijn hoogtepunt in Noord-Rusland en verleende aan zijn bur
gers evenveel of zelfs meer rechten dan in het toenmalige West
Europa. Volgens Pipes moet de hoofdoorzaak voor het gebrek aan 
ontwikkeling van rechten en vrijheden der burgers gezocht worden 
in het Moscovische grootvorstendom, waar grondeigendom werd 
afgeschaft en waar de monarch niet aIleen heerste over zijn gebied 
en zijn onderdanen, maar ze ook allebei werkelijk in eigendom 
had.'37 Pipes zag de patrimoniale kenmerken van een regime vooral 
in de fusie van soevereiniteit en eigendom, waarbij alle titels ten 
aanzien van de grond in de handen van de monarch waren, zodat 
hij onbeperkte diensten van zijn onderdanen, burgers en adel kon 
eisen. De grootvorsten werden tegelijkertijd eigenaar en soeverein, 
en zij behandelden hun vorstendom als een patrimonium (vot
sjina), waarover zij bij erfenis konden beschikken. Dit verklaart 
trouwens waarom ook vandaag het woord vladetel in het Russisch 
zowel 'bezitter' als 'soeverein' betekent ... 

Peter de Grote speelde het klaar om de erfelijke goederen van 
de adel (votsjina, waarbij het niet van belang was wie men diende) 
van juridisch statuut te veranderen tot voorwaardelijke tenure, 
dienstgoederen dus (pomestie), die naar de heerser terugkwamen 
wanneer de dienst aan de heerser werd stopgezet. Dienstgoederen, 
het ging voornamelijk om grond, behoorden de adel slechts toe 
zolang zij in dienst van de tsaar diens ongebreidelde machtspoli
tiek ondersteunden. Merkwaardigerwijs is de evolutie van de 
grondeigendom in Rusland dus precies tegenovergesteld geweest 
dan in de rest van Europa. Toen West-Europa tijdens de middel
eeuwen vooral conditionele tenure kende in de vorm van fiifS, 
kende Rusland aIleen aIlodiale eigendom. Toen in West-Europa 
nadien de conditionele tenure werd omgezet in volle eigendom 

108 

werd in Rusland allod 
vroegere eigenaars we 
ser, met voorwaardelij 
volgens Pipes beter d 
politiek is ingeslagen 1 

absolutisme, anders de 
prive-eigendom immel 

De term eigendom 
door Katharina de Gr 
1765. Het concept van 
onder de verlichting in . 
rina te transplanteren I 
werd voor het eerst op 
van de adel van 1785 (2 
dit decreet kreeg de 
(pomestija) in haar be2 
eigendom zou worden 
Zo'n erkenningvan ade 
tieke belang van de abse 
tsaren (waaronder Alel 
en het gerechtelijk apl 
orde niet fundamenteel 
schap werd afgeschaft { 
wig gebruik aan de bot 
of boerengemeenschap 
voor het betalen van de . 
De adel slaagde er niet 
politieke rol te gaan Of 
de lijfeigenen werd ram 

Alle vormen van op! 
den uiteindelijk beschol 
eigendom. Telkens opni, 
totale, ondeelbare en ex 
persoon over zijn verma: 
geen conflicten meer or 
aangezien zij een en het 
autocratie van het desl 



aat 

rimoniale kenmerken van 
Merkwaardigerwijze ver
Ie Russische geschiktheid 
eschreven aan 'genetische' 
mmers in de 14de en 15de 
en verleende aan zijn bur-
in het toenmalige West

rzaak voor het gebrek aan 
~r burgers gezocht worden 
aar grondeigendom werd 
in heerste over zijn gebied 
~i werkelijk in eigendom 
ken van een regime vooral 
)m, waarbij aIle titels ten 
de monarch waren, zodat 
men, burgers en adel kon 
;ijd eigenaar en soeverein, 
5 een patrimonium (vot
leschikken. Dit verklaart 
d vladetel in het Russisch 

de erfelijke goederen van 
ang was wie men diende) 
voorwaardelijke tenure, 
de heerser terugkwamen 
opgezet. Dienstgoederen, 
)rden de adel slechts toe 
1gebreidelde machtspoli
js is de evolutie van de 
:egenovergesteld geweest 
:uropa tijdens de middel
de in de vorm van fiifs, 
n. Toen in West-Europa 
Igezet in volle eigendom 

werd in Rusland allodiaal bezit omgezet in keizerlijke fiifs, en de 
vroegere eigenaars werden de belangrijkste dienaars van de heer
ser, met voorwaardelijk grondbezit. Geen enkele factor verklaart 
volgens Pipes beter de andere weg die Rusland economisch en 
politiek is ingeslagen t.o.v. de rest van Europa. In de periode van 
absolutisme, anders dan in West-Europa, betekende in Rusland 
prive-eigendom immers geen barriere voor de keizerlijke macht. 

De term eigendom (sobstvennost) werd voor het eerst gebruikt 
door Katharina de Grote in haar Nakaz aan de gouverneurs in 
1765. Het concept van absolute en ondeelbare eigendom zoals het 
onder de verlichting in West-Europa gestalte kreeg, poogde Katha
rina te transplanteren naar Rusland. De term 'recht op eigendom' 
werd voor het eerst opgenomen in de verklaring van de rechten 
van de ade1 van 1785 (Zjalovannaja Gramota Dvoryanstvu). Door 
dit decreet kreeg de ade1 het eigendomsrecht van landerijen 
(pomestija) in haar bezit, en kreeg zij de garantie dat haar geen 
eigendom zou worden ontnomen zonder rechterlijke uitspraak. 
Zo'n erkenning van adellijke rechten ging echter in tegen het poli
tieke belang van de absolute heerser. Zelfs onder de meest liberale 
tsaren (waaronder Aleksander II, die de lijfeigenschap afschafte 
en het gerechtelijk apparaat hervormde) werd de autocratische 
orde niet fundamenteel in vraag gesteld. Toen in 1861 de lijfeigen
schap werd afgeschaft ging het land van de adel niet over in eeu
wig gebruik aan de boeren maar werd het eigendom van de mir 
of boerengemeenschap, die ook verantwoordelijk werd gesteld 
voor het betalen van de publieke lasten die op de eigendom wogen. 
De adel slaagde er niet in om zelfs op dat cruciale ogenblik een 
politieke rol te gaan opnemen. Integendeel, de emancipatie van 
de lijfeigenen werd rampzalig voor de landadeL 

AIle vormen van opgesplitst of verdeeld eigendomsrecht wer
den uiteindelijk beschouwd als vreemd aan de Russiche idee van 
eigendom. Telkens opnieuw verscheen het eigendomsrecht als een 
totale, ondeelbare en exclusieve heerschappij (gospodstvo) van de 
persoon over zijn vermogen. In zo'n patrimoniaal systeem kunnen 
geen conflicten meer ontstaan tussen soevereiniteit en eigendom 
aangezien zij een en hetzelfde zijn. Daarin verschilt de Russische 
autocratie van het despotisme. Een despoot schendt de eigen
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domsrechten van zijn onderdanen, een patrimoniale heerser er
kent het bestaan ervan zelfs niet. 

Een dergelijk patrimoniaal systeem betekende van in den 
beginne dat elke politieke oppositie uit den boze was. In een patri
moniaal systeem was er ook geen plaats voor recht als een onaf
hankelijke instelling, die boven de wil van de heerser zou staan. 

Recht werd een branche van de administratie, die de autoriteit 
van de monarch moest ondersteunen in plaats van beperken. Het 
was ook ondenkbaar dat een burger de soeverein of de ambtena
ren van de soeverein zou aanklagen voor de rechtbank. 

Het Sovjetsysteem: 
de planeconomie als patrimoniale machtsstruduur 

Olimpiad Ioffe, een bekend professor aan de universiteit van 
Leningrad, die als gedwongen emigre eind van de jaren 70 in de 
Verenigde Staten (Connecticut) terechtkwam, benadrukte in zijn 
bekend artikel in de Harvard Law Review (1982) de extreme cen
tralisatie van het besluitvormingsproces als een noodzakelijk ken
merk van de sovjetplaneconomie.138 Het sovjetpolitieke systeem was 
immers gebaseerd op de staatseigendom van zogoed als de heIe eco
nomie (grond, ondernemingen, banken, landbouwbedrijven). Ioffe 
ging zelfs zo ver dat hij de Sovjetstaat vereenzelvigde met de lei
dende organen van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie: 
het Politburo, het Centraal Comite en het partijapparaat. 

De Sovjetstaat was volgens Ioffe de machtigste staat in de 
geschiedenis omdat hij ( eigenlijk de Partij) op zijn minst de eco
nomische (zo niet de juridische) eigendom had van de heIe econo
mie: een duidelijke manifestatie van het patrimoniale karakter van 
het sovjetregime. Decentralisatie van de economie zou een enorm 
machtsverlies voor de Partij meebrengen, aldus Ioffe. Harold Ber
man, een andere grootmeester in de sovjetologie, stelde zich de 
vraag of we gerechtvaardigd zijn om te zeggen dat een continue
ring of een periodieke terugkeer naar zo'n hoge graad van centra
lisatie onvermijdelijk is. 'Are there no other options', vraagt Ber
man zich af, 'is history so ruthlessly predictable? Should we justify 
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the cowardice - or lack of imagination- of the Soviet leadership by 
saying that the system is by definition unchangeable?'"39 

De patrimoniale kenmerken van 
de nieuwe (post-Sovjet) Russische staat 

Na de mislukte coup van augustus 1991 ontstond de mythe van een 
democratische staat in Rusland. Maar er was geen economische 
of sociale basis voor zo'n democratie, er was geen burgergemeen
schap, geen begrip bij de bevolking van wat een markteconomie 
en een stevige middenklasse zou kunnen beteken voor het demo
cratische gehalte van de maatschappij. Autocratische neigingen 
infiltreerden in de politieke transitie. De Russische democratie 
maakte de weg vrij voor een nieuw soort nomenklatoera, een elite 
die verantwoordelijk werd voor het management van de economie, 
die onder controle stond van de politieke leider. 

De eerste tekenen van een nieuwe patrimoniale machtsstruc
tuur manifesteerden zich bij de herverkiezing van president Jeltsin. 
De verzwakte president had zijn herverkiezing volledig te danken 
aan de steun van de oligarchen, die samen met de politieke tech
nologen in 1996 een geslaagde kiescampagne opzetten, waarbij 
de grote staatstelevisiezenders een cruciale rol speelden. De oli
garchen hadden als nieuwe ondernemers op korte tijd aanzienlijke 
fortuinen vergaard. Zij kregen de basissectoren van de Russische 
economie in handen (olie, gas, nikkel), de bank- en financiele 
wereld, en de industrie en zij doken ook op in het buitenland 
(Abramovitsj en Berezovski in Groot-Brittannie, Kerimov in Bel
gie). Rondom Jeltsin schaarde zich 'de familie', een schaduwkabi
net waarin Jeltsins dochter Tatiana Diatsjenko samen met een aan
tal belangrijke figuren uit de presidentieIe administratie de 
hoofdrol speelde. Die 'familie' zou later, samen met Jeltsin zelf, door 
Poetin met een algehele amnestiemaatregel worden beschermd. 

President Poetin maakt reeds bij zijn aantreden duidelijk dat 
de privatiseringen, die de basis vormden voor de eigendomsaccu
mulatie van de oligarchen, konden worden teruggedraaid. Die 
dreiging hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de 
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oligarchen. Poetin had de moeilijke opdracht om een evenwicht 
te vinden tussen verschillende machtsgroepen, zoals de Jeltsin
familie, de oligarchen, maar ook de regionale leiders (regionale 
presidenten en gouverneurs), de machtsministeries (Binnenlandse 
Zaken en Defensie met de siloviki) en de liberale hervormers van 
St.-Petersburg, de Pitertsy. Tijdens zijn presidentstermijn heeft 
Poetin tal van bekenden en vrienden uit St.-Petersburg aan het 
hoofd geplaatst van de belangrijkste staats(gecontroleerde) onder
nemingen in sectoren als transport, energie, de wapenindustrie 
en de banksector. Poetins vertikale uitbouw van de macht heeft 
vooral de belangen van de dienstenklasse (de federale bureaucratie) 
gediend en de positie van de regionale autoriteiten en de grote 
ondernemingen versterkt. Dat kon hij alleen wanneer hij de con
trole behield over de belangrijkste rijkdommen van het land: olie, 
gas, elektriciteit, veredelde metalen, wapens, diamant. Op 4 augus
tus 2004 bevestigde Poetin een lijst van 1063 bedrijven van strate
gisch belang, die geheel of gedeeltelijk onder staatscontrole moes
ten blijven: de votsjina van Vladimir Vladimirovitsj Poetin. 

In de relatie tussen de president en de oligarchen blijkt duide
lijk dat wanneer een conflict oprijst, er geen sprake is van een echt 
afdwingbaar economisch of juridisch eigendomsrecht. De Joekos
zaak met Khodorkovski als hoofdrolspeler lijkt weI een mythische 
uitbeelding van het patrimoniale verhaaL Michail Chodorkovski 
was eigenaar van de Yukos Oil Company, die actief was van 1993 
tot 2005. Thans zit Chodorkovski in de gevangenis in Boerjatie 
(federaal district Siberie). Chodorkovski, die zich wat te ver had 
gewaagd in het ondersteunen van de politieke oppositie, werd in 
2003 van het vliegtuig geplukt in Siberie. Daarop volgde zijn 
arrestatie (met gewillige medewerking van de Prokoeratoera) 
omwille van vermeende fraude en belastingontduiking. Hierdoor 
maakte Poetin in een slag duidelijk dat de oligarchen niet almach
tig zijn, dat hij boven hen staat als arbiter en dat de rechtsstaat 
haaks staat op dit politieke schouwspeL 

De oligarchen zijn zeer vergelijkbaar met de bojaren van het 
oude Moscovie, zo benadrukt Stephan Hedlund, die uiteindelijk 
in een situatie geraakten waarin zij in dienst stonden van die ene 
grootvorst. In de Joekos-affaire doet de overheid zelfs geen poging 
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om zich te gedragen naar de rechtsstaat, wat meteen de hoop op 
een meer westwaarts georienteerde houding van Rusland in het 
niet doet verzinken.'40 

Tot besluit 

De institutionele keuzes die Rusland maakte om eigendom en soe
vereiniteit te laten samenvallen als hevel voor een steeds opnieuw 
opduikende autocratie, zijn bepalend geweest voor de voortgang 
van de Russische geschiedenis. Zo kan men verklaren dat de spe
cifieke eigendomsstructuur (of beter gezegd, de afwezigheid van 
private eigendomsrechten) een fundamenteel kenmerk is dat de 
Russische politiek doorheen de geschiedenis heeft getekend. Dit 
patrimoniale karakter van de Russische macht impliceert dat een 
dialoog met het Westen uitgaande van het principe van de rechts
staat, de bescherming van de mensenrechten en een echte liberale 
democratie niet anders kan zijn dan een dovemansgesprek. 

In collegiale vriendschap aangeboden, 

KATLIJN MALFLIET 

Decaan van de Faculteit Socia Ie Wetenschappen 


KU Leuven 
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