
Het grensgebied op de noordflank van het Kaukasus-
gebergte is Ruslands zorgenkind. De meeste bewo-
ners zijn niet-Russen van moslim-origine, behorend 
tot tientallen volken met elk hun eigen taal. Clans 
spelen er een belangrijke rol. De Noord-Kaukasus 
werd in de negentiende eeuw door Rusland met ge-
weld onderworpen, opstanden werden hardhandig 
neergeslagen en honderdduizenden mensen verdre-
ven: etnische zuivering of, menen sommige histori-
ci, zelfs genocide. Onder de tsaren waren het vooral 
Tsjerkessen, terwijl Stalin meer dan een half miljoen 
Tsjetsjenen en andere Noord-Kaukasiërs ‘voor eens 
en altijd’ naar Centraal-Azië liet afvoeren; maar de 
destalinisatie maakte na 1956 hun terugkeer moge-
lijk. ‘De afstand tussen de uitgesproken bedoeling 
de plaatselijke bevolking te beschaven en de gefrus-
treerde vaststelling dat “die mensen” zich niet lieten 
beschaven en moesten worden opgeruimd’ kon hier 
‘maar een paar stappen’ zijn.1
 De Noord-Kaukasus bestaat uit zeven Russische 
deelrepublieken: Tsjetsjenië, Ingoesjetië, Dagestan, 
Noord-Ossetië, Kabardino-Balkarië, Karatsjajevo-
Tsjerkessië en Adygeja. De Russen die zich er sinds 
de negentiende eeuw hadden gevestigd, zijn in groten 
getale weer vertrokken. Eind jaren vijftig vormden zij 
38,8% van de bevolking, in 2002 nog maar 14,9% (op 
een totaal van ruim 6,5 miljoen mensen). De vergelij-
king met Kosovo is wel gemaakt.2

Oorlog
Bij het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991 maak-
ten ook de Tsjetsjenen zich van Moskou los, hoewel 
de grondwet dit recht alleen toestond aan uniere-
publieken en niet aan autonome republieken zoals 
Tsjetsjenië. Het Kremlin zag al het spookbeeld op-
doemen dat na de Sovjetunie ook Rusland zou desin-
tegreren. Maar president Boris Jeltsin had zijn handen 
vol aan zijn rivalen in Moskou en liet de Tsjetsjenen 
begaan. Geweld wilde hij nog niet gebruiken; het 
Russische leger trok zich zelfs uit Tsjetsjenië te-
rug. Achteraf is Jeltsin wel verweten onvoldoende te 
hebben geprobeerd de Tsjetsjeense leider Dzjochar 
Doedajev tevreden te stellen met een aanvaardbaar 
alternatief voor onafhankelijkheid, zoals meer auto-
nomie.
 De onafhankelijkheid bracht weinig goeds. 
T sjetsjenië werd een criminele vrijstaat, een para-

dijs van valsemunterij en smokkel in wapens, drugs 
en olie. Kidnappen was er aan de orde van de dag. 
Ten slotte was voor Jeltsin de maat vol; hij dacht met 
een kleine zegevierende oorlog meteen ook zijn re-
gime te verstevigen. Er zouden zelfs plannen hebben 
klaargelegen de Tsjetsjenen na afloop opnieuw te de-
porteren.3 In december 1994 viel een leger van enkele 
tienduizenden soldaten Tsjetsjenië binnen. Het wa-
ren voornamelijk ongetrainde rekruten met een slecht 
moreel, niet opgewassen tegen het taaie Tsjetsjeense 
verzet. Pas na zware verliezen wisten zij ten koste van 
het leven van duizenden inwoners de platgebombar-
deerde hoofdstad Grozny te veroveren, om die spoe-
dig weer te verliezen.
 Wederzijds werden wreedheden bedreven. Tien-
duizenden burgers kwamen om in het oorlogsgeweld, 
honderdduizenden vluchtten. Officieel om militanten 
op te sporen, voerde het Russische leger massale zui-
veringsoperaties uit. Als vergelding gijzelde een groep 
opstandelingen onder commando van Sjamil Basajev 
in juni 1995 meer dan duizend mensen in een zieken-
huis in de Zuid-Russische stad Boedjonnovsk. Een 
mislukte bestorming kostte ruim honderd Russische 
soldaten het leven. Uiteindelijk lieten de kapers de gij-
zelaars gaan, in ruil voor een vrije aftocht. Basajevs 
gijzelingsactie vond navolging van andere comman-
danten. Er sneuvelden ook duizenden Russische sol-
daten. Een betrekkelijk onbelemmerde berichtge-
ving in de media maakte de oorlog onbemind bij het 
Russische publiek. Onder deze omstandigheden zag 
Moskou geen andere uitweg dan in augustus 1996 na 
een akkoord met de opstandelingen de oorlog te be-
eindigen en de facto de Tsjetsjeense onafhankelijkheid 
te erkennen.

Islam
Na de terugtrekking van het Russische leger werd 
bevelhebber Aslan Maschadov als opvolger van de 
uitgeschakelde Doedajev tot president van Tsjetsjenië 
gekozen. Hij slaagde er echter niet in Basajev en an-
dere in de oorlog machtig geworden krijgsheren onder 
controle te krijgen. Zij waren verbonden met een paar 
honderd buitenlandse moslimstrijders, geleid door 
de Saoedische Afghanistan-veteraan Emir Chattab, 
die ook geld van internationale islamitische fondsen 
had te verdelen. Dit zette deze krijgsheren aan tot 
een radicale interpretatie van de islam. Zij presten 
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Maschadov in het godsdienstig traditioneel tolerante 
Tsjetsjenië de sjaria in te voeren. In een explosie van 
banditisme werden honderden Russische burgers, als-
mede enkele westerlingen, gekidnapt. Om de radica-
len in eigen gelederen te pareren, stelde Maschadov 
ten slotte onderhandelingen voor aan Moskou, maar 
dat liet hem bungelen.
 Was Maschadov uit op de Tsjetsjeense onafhan-
kelijkheid, Basajev en zijn medestanders wilden een 
‘kalifaat’ vormen van de Zwarte tot de Kaspische Zee, 
zo niet verder. Zij legden contact met een salafistische 
minderheid in de buurrepubliek Dagestan. In hun 
streven naar een ‘zuivere’ islam verwerpen salafisten 
regionale varianten, wat botst met de soefi-traditie 
van de gevestigde islam hier. Armoede en werkloos-
heid onder een corrupte lokale regering versterkten de 
aantrekkingskracht van de islamistische beweging. 
Zo ontstond midden jaren negentig in een aantal 
dorpen in Midden-Dagestan een enige tijd door de 
autoriteiten gedoogde, feitelijk onafhankelijke ‘wah-
habitische’ enclave.
 Toen eind 1997 in Dagestan een stringentere gods-
dienstwet van kracht werd, kregen deze islamisten 
vanuit Tsjetsjenië steun van Chattab, die een vrouw 
uit de enclave had getrouwd. Met een honderdtal 
gewapende aanhangers organiseerde hij een raid te-
gen een nabijgelegen Russische legerbasis. Moskou 
concludeerde dat de Tsjetsjenen hun islamitische 
staat wilden uitbreiden, en helemaal toen Chattab en 
Basajev met een paar honderd man in augustus 1999 
opnieuw Dagestan binnenvielen. Niet welkom bij de 
lokale bevolking werden zij spoedig verdreven, waar-
na de wahhabitische enclave met geweld werd ont-
bonden.
 In dezelfde zomer vond in Moskou en andere 
Russische steden een reeks explosies in flatgebouwen 
plaats, die aan meer dan 300 mensen het leven kost-
te. Volgens de Russische autoriteiten was dit het werk 
van Tsjetsjeense rebellen. In combinatie met de inval 
in Dagestan zagen zij er een aanleiding in de oorlog 
te hervatten. De nog maar net aangestelde premier 
Vladimir Poetin beloofde de ‘bandieten’ te zullen ach-
tervolgen en af te maken ‘tot op de plee toe’. Maar er 
waren ook geruchten dat de Russische staatsveilig-
heidsdienst de aanslagen zelf had georganiseerd om 
een motief te creëren voor hervatting van de oorlog. Zo 
werden er explosieven aangetroffen in een kelder van 
een flatgebouw in Rjazan, waaromheen de FSB een 
ongeloofwaardig verhaal ophing over een oefening.

Separatisten of terroristen?
Feit is dat Moskou de Tsjetsjeense onafhankelijkheid 
nooit had geaccepteerd. Generaals zochten wraak 
voor de vernedering van 1996. Na herroeping van 
het drie jaar oude akkoord viel het Russische leger 

opnieuw Tsjetsjenië binnen: daar zou wetteloosheid 
heersen en een jihad woeden. Ditmaal verliep de oor-
log voor Rusland voorspoediger dan voorheen. De 
invasie was massaler, met professioneler soldaten. Er 
was nu ook steun van de Russische bevolking, die hier 
de daadkracht bespeurde van Poetin, vanaf 31 decem-
ber 1999 Jeltsins opvolger als president. De toegang 
van de media tot het strijdtoneel werd aan banden ge-
legd. Maschadov en de radicale krijgsheren sloten zich 
aaneen, terwijl de hoogste Tsjetsjeense moslimleider, 
moefti Achmad Kadyrov, uit onvrede over het toene-
mende wahhabisme de rebellen de rug toekeerde en 
de Russische kant koos. Honderden opstandelingen 
volgden in de jaren hierna zijn voorbeeld, in ruil voor 
amnestie. In Maschadovs plaats zag Moskou Kadyrov 
als de nieuwe Tsjetsjeense leider.
 Voor Poetin waren de Tsjetsjeense opstandelingen 
geen separatisten maar terroristen, uit op de vorming 
van een kalifaat en op Ruslands desintegratie. De eni-
ge regering die de Tsjetsjeense onafhankelijkheid er-
kende, waren de Taliban in Afghanistan. Geen ander 
islamitisch land steunde officieel de opstandelingen 
of verwierp het Russische ingrijpen. Het Westen ver-
oordeelde Ruslands bestrijding van separatisme even-
min, maar had tot Moskous ongenoegen wel kritiek 
op het excessieve gebruik van geweld.
 Maar na de aanslagen van 11 september 2001 in de 
Verenigde Staten vond Poetins stelling dat Rusland 
hier vooropliep in de strijd tegen het internationale 
terrorisme, in het Westen gehoor. Nu Rusland toe-
trad tot een internationale antiterroristische coalitie, 
verminderde de Westerse kritiek op de Tsjetsjeense 
campagne. Volgens Moskou kregen de rebellen bui-
tenlandse steun van islamitische fundamentalisten. 
Daarbij werd de omvang van Chattabs internationale 
islamitische bataljon, dat hooguit een paar honderd 
man lijkt te hebben geteld, sterk overdreven. Chattab 
zou ook contact hebben onderhouden met Arabische 
geldschieters, volgens de Russen inclusief al-Qaida en 
Bin Laden.
 Over de rol van de islam is discussie. Sommige au-
teurs wijzen erop dat de meeste Tsjetsjenen als soe-
fisten niets hebben met islamitisch fundamentalisme. 
Het ging hun volgens deze auteurs om onafhanke-
lijkheid en de islam speelde aanvankelijk een margi-
nale rol. Pas later lieten veel rebellen zich meeslepen 
door de politieke, radicale islam en mengden buiten-
landse islamisten zich in het conflict, met geld van in-
ternationale moslimorganisaties (serieuze invloed van 
al-Qaida wordt in dit gezelschap betwijfeld). Deze 
radicalisering zou in de hand zijn gewerkt door de 
compromisloze Russische houding, die gematigden 
als Maschadov geen ruimte liet.4
 Andere auteurs brengen hier tegenin dat Moskou 
de oorlog niet zozeer was begonnen ter bestrijding 
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van de Tsjetsjeense onafhankelijkheid, maar van de 
georganiseerde criminaliteit, die er een safe haven 
had gevonden, en om te voorkomen dat de Noord-
Kaukasiërs tegen hun wil wahhabitisch islamistisch 
fundamentalisme opgelegd kregen. Zij plaatsen de 
Russische campagne in de strijd tegen radicaal isla-
misme overal ter wereld.5 Voor beide standpunten valt 
wel iets te zeggen, wat niet wegneemt dat Tsjetsjenië 
pas interessant werd voor internationale islamisten na 
de constatering dat de Russen zich er met zo’n over-
daad aan geweld aan hadden vertild.

Wreedheden
In de hervatte oorlog kwamen weer duizenden burgers 
evenals Russische soldaten om en sloegen tienduizen-
den op de vlucht. Opnieuw ging het Russische leger 
wreed om met de burgerbevolking. Op verdenking van 
contacten met rebellen werden bij zuiveringsoperaties 
talloze mensen gearresteerd, vaak beroofd, gemarteld, 
verkracht, soms vermoord of ze verdwenen spoorloos. 
Uit wraak pleegden Tsjetsjeense rebellen spectaculaire 
terroristische aanslagen tot in het hart van Rusland toe. 
In oktober 2002 gijzelden militanten honderden bezoe-
kers van een Moskous theater, tot bij een reddingsope-
ratie een geheimzinnig gas naar binnen werd gepompt, 
dat behalve de gijzelnemers ook 129 gijzelaars het 
l even kostte. De actie werd opgeëist door Basajev, maar 
de Russen verdachten Maschadov van medeplichtig-
heid. Al is dat laatste nooit aangetoond, Maschadov 

wist Basajev en zijn medestanders in elk geval niet af te 
remmen. Bij gebrek aan alternatieven kwam hij steeds 
dichter bij de radicalen te staan.
 In de zomer van 2004 bereikte de terreur een nieuw 
hoogtepunt. Om de dood van hun naasten te wreken 
bliezen ‘zwarte weduwen’ in augustus in door Basajev 
georganiseerde zelfmoordaanslagen twee vliegtuigen 
met samen negentig passagiers op, terwijl een bom-
aanslag in de Moskouse metro tien doden eiste. Begin 
september vond een grote gijzelingsactie plaats in een 
school in Beslan, in Noord-Ossetië; mede door het 
weinig subtiele ingrijpen van Russische speciale een-
heden vielen 331 doden, voor meer dan de helft kin-
deren. Het was voorlopig de laatste grote aanslag.
 Ook buurland Georgië raakte betrokken. Duizenden 
Tsjetsjenen vonden een toevluchtsoord in het Pankisi-
dal, een moeilijk toegankelijk gebied net over de 
Tsjetsjeense grens, bewoond door een verwant volk. 
Moskou stelde het voor als een internationaal cen-
trum van criminaliteit en terrorisme, een ‘mini-Af-
ghanistan op Ruslands drempel’.6 Het voerde bom-
bardementen uit en dreigde in te grijpen als Georgië 
werkeloos bleef toezien. Bij een Georgische ‘schoon-
maakactie’ in september 2002 werden inderdaad vijf-
tien Arabische militanten opgepakt, onder wie een al-
Qaida-leider van middenniveau.
 Vanaf midden 2000 trokken de opstandelingen zich 
steeds meer in de bergen terug. Hoewel van daaruit 
guerrilla-aanvallen aanhielden, verklaarde Poetin de 
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oorlog voor beëindigd. Het plaatselijk bestuur werd 
overgedragen aan loyale Tsjetsjenen. In maart 2003 
keurde – volgens officiële cijfers – 96% van de kie-
zers in Tsjetsjenië een nieuwe lokale grondwet goed. 
Russische soldaten mochten meestemmen en er zouden 
duizenden ‘dode zielen’ van omgekomen of gevluchte 
mensen zijn meegeteld. Maar, moe van de oorlog, le-
ken de meeste Tsjetsjenen deze oplossing te verkiezen 
boven doorvechten. De grondwet bevatte vérgaande 
Russische concessies; onafhankelijkheid was onbe-
spreekbaar, maar Tsjetsjenië kreeg ruime autonomie.
 In oktober 2003 werd Achmad Kadyrov zonder 
serieuze rivalen met ruim 80% van de stemmen tot 
president gekozen. Ruim zes maanden later werd 
hij, waarschijnlijk door zijn ex-collega’s, opgebla-
zen, maar het proces van ‘tsjetsjenisering’ ging door. 
Eind 2005 werd een lokaal parlement gekozen, met 
een meerderheid van Kadyrov-loyalisten. Begin 2007 
werd Kadyrovs zoon Ramzan, tot dan toe premier, na 
het bereiken van de vereiste minimumleeftijd van 30 
jaar, door Poetin benoemd tot president, waarmee hij 
met enige vertraging zijn vermoorde vader opvolgde.
 Pro-Russische Tsjetsjeense troepen kregen een 
steeds belangrijker rol, terwijl van de federale leger-
macht van 80.000 man in 2006 minder dan de helft 
resteerde. Samen met 30.000 Moskou-getrouwe 
Tsjetsjenen, vaak voormalige rebellen met amnestie, 
stonden ze tegenover duizend tot vijftienhonderd re-
bellen plus honderd à honderdvijftig buitenlanders. 
Na het begin van de oorlogen in Afghanistan (2001) 
en Irak (2003) slonk in de moslimwereld de belang-
stelling voor Tsjetsjenië. De ene na de andere opstan-
delingenleider werd geëlimineerd, in maart 2005 ook 

Maschadov en in juli 2006 ten slotte Basajev.
 Het gewapende conflict verloor zijn hevigheid. Nog 
maar een paar honderd, in geïsoleerde groepen ope-
rerende rebellen zouden in Tsjetsjenië de strijd voort-
zetten, onder commando van ‘emir’ Dokoe Oemarov. 
Zonder grote militaire operaties zijn de Russische 
verliezen sterk afgenomen. De oorlog heet voorbij te 
zijn. Na bijna tien jaar werd in april 2009 de ‘con-
traterroristische operatie’ in Tsjetsjenië officieel voor 
beëindigd verklaard, waarna zo’n 20.000 federale sol-
daten zouden worden teruggetrokken. De 46e brigade 
van het ministerie van binnenlandse zaken en de 42e 
gemotoriseerde infanteriedivisie van het ministerie 
van defensie, samen ruim 10.000 man, stonden op de 
nominatie om te blijven. Maar in de praktijk bleven 
afzonderlijke contraterroristische operaties nodig in 
delen van Tsjetsjenië, Ingoesjetië en Dagestan.

Kadyrov
Velen betwijfelen of Ramzan Kadyrov, een om zijn 
wreedheid beruchte potentaat, ‘normalisering’ kan 
bewerkstelligen. Mensenrechtenorganisaties brengen 
hem met zijn garde van enkele duizenden kadyrovtsy 
in verband met talloze moorden en verdwijningen van 
vermeende terroristen plus sympathisanten. In oktober 
2006 werd journaliste Anna Politkovskaja, die mar-
telpraktijken in Kadyrovs gevangenissen volgde, in 
Moskou vermoord. Ook buiten Rusland zijn Kadyrovs 
tegenstanders hun leven niet zeker. Begin 2009 werd 
zijn gevluchte lijfwacht Oemar Israilov in Wenen 
doodgeschoten, terwijl later dat jaar een aantal men-
senrechtenactivisten in Tsjetsjenië werd vermoord. De 
rivaliserende Jamadajev-clan werd, na het onderspit te 
hebben gedolven tegen Kadyrov, vogelvrij. In septem-
ber 2008 werd Roeslan Jamadajev, voormalig lid van 
de Staatsdoema, in Moskou vermoord, in maart daar-
opvolgend zijn broer Soelim, gewezen commandant 
van het Vostok-bataljon, in Dubai.
 Critici beschuldigen Kadyrov ervan op zijn minst 
een atmosfeer van straffeloosheid te hebben gecreëerd 
waarin zulke moorden mogelijk zijn. Sterker nog, de 
Oostenrijkse politie concludeerde dat Kadyrov op-
dracht had gegeven voor de jacht op Israilov, die tot 
zijn dood leidde, terwijl volgens de Dubaise politie 
Kadyrovs neef en vertrouweling Adam Delimchanov, 
Doemalid en ex-vice-premier, achter de moord op 
Soelim Jamadajev zat. In april 2010 wees de verdach-
te van een mislukte aanslag op een derde Jamadajev-
broer tijdens verhoor Kadyrov aan als zijn opdracht-
gever, die ook prat zou gaan op de afrekening met de 
andere Jamadajevs.7 Kadyrov zelf ontkent alles.

 Kadyrov biedt Moskou loyaliteit plus klinkende 
verkiezingsoverwinningen voor Ruslands partij van 
de macht. Om zijn trouw te onderstrepen, heeft hij 
Grozny’s hoofdstraat naar Vladimir Poetin genoemd. 
Andersom komt het meeste geld waarmee Kadyrov de 
heropbouw van Grozny en andere projecten die hem 
steun onder de bevolking moeten bezorgen, fi nanciert, 
uit Moskou. Intussen laat zijn politie bewind geen 
ruimte voor onafhankelijke maatschappelijke activi-
teit. Zich baserend op een mengsel van soefi-islam 
en Tsjetsjeens nationalisme bepleit hij polygamie, 
verplichte hoofddoeken voor vrouwen en islamitisch 
schoolonderwijs; hij propageert invoering van sjaria-
wetgeving en verdedigt eerwraakpraktijken. Eind 
2008 verrees in Grozny de Achmad Kadyrov-moskee, 
naar verluidt de grootste van Europa. Islamitische 
dissidenten worden achtervolgd.

Kadyrov biedt Moskou loyaliteit plus klinkende verkiezingsoverwinningen voor Ruslands 
partij van de macht
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 Sommigen verdenken Kadyrov ervan zijn loyaliteit 
te gebruiken als dekmantel om Tsjetsjenië zo onaf-
hankelijk mogelijk te maken. Ondanks Poetins steun 
lijken ook in het Kremlin de meningen verdeeld. 
Maar mocht Moskou ooit van hem afwillen, dan zou 
hij weleens de andere kant kunnen kiezen. Wat als de 
federale geldkraan minder overvloedig zou vloeien? 
Anderzijds, als Kadyrov voor onbepaalde tijd in het 
zadel wordt gehouden, zouden zijn wreedheid en in-
tolerantie onder de bevolking op den duur weerstand 
kunnen wekken. Bovendien heeft Tsjetsjenië sinds de 
zomer van 2009 een sterke toename laten zien van 
het aantal terroristische aanslagen, wat het beeld van 
‘normalisering’ verstoort.

Sociaal-economische problemen
De onrust is ook overgeslagen naar andere delen van 
de Noord-Kaukasus, een na 1991 door sociaal-eco-
nomische achteruitgang hard getroffen regio. Vooral 
werkloze jongeren zoeken gemakkelijk hun toevlucht 
tot radicale bewegingen. Vaak zijn het slechts gelovi-
gen die, omdat ze zich onttrekken aan het islamiti-
sche establishment, door de autoriteiten een wahha-
bistisch etiket opgeplakt krijgen. Echte of vermeende 
radicalisering wordt hard aangepakt, er vinden arres-
taties en verdwijningen plaats en moskeeën buiten het 
gevestigde circuit worden gesloten. Zo worden ge-
frustreerde gelovigen aangespoord de radicale kant te 
kiezen en kan sociaal protest omslaan in islamitisch 
fundamentalisme.
 Poetins gevolmachtigde in Zuid-Rusland, Dmitri 
Kozak, waarschuwde er in 2005 voor dat de gesloten 
politieke kaste in de Noord-Kaukasus met zijn cor-
ruptie en nepotisme onder de bevolking extremisme 
aanwakkerde, wat ‘islamitische sjaria-enclaves’ kon 
doen ontstaan. Blijvend negeren van de sociale, poli-
tieke en economische problemen of pogen ze met ge-
weld te smoren, zou volgens Kozak tot ‘een onbeheers-
bare keten van gebeurtenissen’ kunnen leiden.8 Begin 
2010 werd een overkoepelend Noord-Kaukasisch fe-
deraal district gevormd onder bestuur van Aleksandr 
Chloponin, die aankondigde zijn aandacht te concen-
treren op de sociaal-economische problemen, maar 
als tweede man een diehard in de terrorismebestrij-
ding naast zich kreeg.
 Ingoesjetië, Ruslands armste regio, werd gecon-
fronteerd met tienduizenden vluchtelingen en hevi-
ge clan-rivaliteit. Het heeft ook een conflict met de 
Osseten, met wie de Ingoesjen in 1992 een korte, felle 
oorlog voerden om het Prigorodny-district, dat vóór 
hun deportatie in 1944 van hen was geweest, maar in 
1957 aan Noord-Ossetië werd toegewezen. Moskou 
koos de Osseetse kant en duizenden Ingoesjen ont-
vluchtten het omstreden gebied. Veel Ingoesjen voe-
len zich nu aangetrokken tot de opstandige bewe-

ging van de nauw verwante Tsjetsjenen. In juni 2004 
was Ingoesjetië doelwit van een aanval door een met 
Basajev verbonden groep lokale militanten, die bijna 
negentig functionarissen doodden en wapendepots 
plunderden.
 Een golf van verdwijningen creëerde een explosieve 
situatie in Ingoesjetië, in oktober 2008 resulterend in 
het aftreden van de hiervoor verantwoordelijk gehou-
den president Moerat Zjazikov. Zijn opvolger Joenoes-
Bek Jevkoerov poogt door middel van een dialoog het 
vertrouwen van de bevolking te herwinnen en heeft 
de corruptie de oorlog verklaard. In juni 2009 raakte 
hij ernstig gewond bij een terroristische aanslag; de 
daaropvolgende maanden was er sprake van een on-
geremde geweldsgolf, die tientallen functionarissen, 
mensenrechtenactivisten en burgers het leven kostte. 
Gevreesd werd dat na Jevkoerovs consensusbeleid de 
Russische overheid opnieuw voor meer repressie zou 
kiezen.
 Ook in Dagestan woedt een onverklaarde oorlog 
tussen de politie en groepen die om diverse redenen 
verzet bieden. De andere Noord-Kaukasische repu-
blieken zijn slechts relatief rustiger. Zo vielen in ok-
tober 2005 in Naltsjik, de hoofdstad van Kabardino-
Balkarië, bij een veldslag tussen veiligheidstroepen en 
vermeende rebellen zo'n 150 doden. Ruslands oorlog 
tegen Georgië en de erkenning van de onafhankelijk-
heid van Zuid-Ossetië en Abchazië in augustus 2008 
hebben de spanning in de Noord-Kaukasus niet ver-
minderd. Het gaf separatisten nieuwe hoop, na het 
afschrikwekkende voorbeeld dat Tsjetsjenië sinds 
1991 had laten zien. Het moet verbazing hebben ge-
wekt hoe gemakkelijk Moskou de onafhankelijkheid 
van de afgescheiden Georgische provincies erkende, 
nadat het Tsjetsjenië sinds jaar en dag dit zelfde recht 
met zoveel geweld had ontzegd.
 Men wist de terreurgolf, die in de zomer van 2009 
in de Noord-Kaukasus met honderden doden een 
nieuw hoogtepunt bereikte, wederom niet binnen de 
regio te houden. In november dat jaar kostte een door 
de Tsjetsjeense ‘emir’ Oemarov opgeëiste aanslag op 
de trein van Moskou naar St. Petersburg 28 mensen 
het leven. In maart 2010 resulteerden bomaansla-
gen door ‘zwarte weduwen’ op twee metrostations in 
Moskous centrum in veertig doden. De daders kwa-
men uit Dagestan, maar ook deze aanslagen werden 
opgeëist door Oemarov. Men verwacht dat het tot 
nog meer repressie van de kant van de overheid zal 
leiden en een nog negatiever beeld van Kaukasiërs bij 
de Russen (toen een bomaanslag bij het optreden van 
een Tsjetsjeense dansgroep in de Zuid-Russische stad 
Stavropol eind mei negen doden veroorzaakte, werd 
trouwens serieus rekening gehouden met de moge-
lijkheid dat dit het werk was van Russische ultranatio-
nalisten).
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 De Noord-Kaukasus wordt wel Ruslands ‘interne 
buitenland’ genoemd.9 Zonder de lusten heeft Rusland 
er wel de lasten; zijn gezag over de regio wordt betwist, 
maar de problemen die er spelen, komen volledig op 
zijn bord. Dan maar erkennen als écht buitenland? 
Dat zou het risico inhouden van een heksenketel of 
een Taliban-achtige staat vlak over de grens, met mo-
gelijk nog verdergaande territoriale aanspraken. Een 
simpele oplossing is er niet, en Rusland zal in de af-
zienbare toekomst op een of andere manier met de 
Noord-Kaukasus, en alles wat daarbij hoort, moeten 
leven.

Dr M.C. Jansen   is verbonden aan de opleiding Europese 

Studies van de Universiteit van Amsterdam.
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    HEEFT U INTERNATIONALE AMBITIES?

Van 20 september tot 10 december 2010 organiseert Instituut Clingendael 
de 65e Leergang Buitenlandse Betrekkingen
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