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Westen is bewusteloos maar weet het nog niet
Gedachte dat Europa, VS of Navo de klok kunnen terugdraaien in conflict rond Oekraïne is een illusie

Bernard Hammelburg 

VVoor liefhebbers van strip-
verhalen als Suske & Wis-
ke of Asterix is het een 
herkenbaar beeld: een 
onwaarschijnlijk sterke 
man deelt een enorme 

dreun uit aan een paar vijanden en loopt 
uit beeld met als tekstballonnetje ‘Ze 
zijn bewusteloos, maar weten het zelf 
nog niet’. In het volgende plaatje zijgen 
zijn tegenstanders neder. Aan de einder 
zien we, heel klein, nog net de rug van de 
onwaarschijnlijk sterke man.

De onwaarschijnlijk sterke man heet 
Vladimir Poetin en zijn tegenstanders 
heten Angela Merkel, François Hollan-
de en Petro Porosjenko. Zij zijn allang 
buiten westen, maar ze hebben het zelf 
nog niet door. Dat is de situatie waarin ze 
elkaar morgen in Minsk treffen, voor wat 
ze optimistisch een nieuwe diplomatie-
ke poging noemen om de crisis te beteu-
gelen. Het is een schimmenspel.

In het voorstel waarmee Merkel en 
Hollande vorige week hun nieuwe diplo-
matieke offensief begonnen, wordt — 
opnieuw — nadrukkelijk gesproken over 
de ‘territoriale integriteit’ van Oekraïne. 
Maar vanaf het moment waarop Rusland 
de Krim inlijfde en met de feitelijke be-
zetting van Zuidoost-Oekraïne begon, 
is de gedachte dat de Europese Unie, de 
Verenigde Staten of de Navo de klok kun-
nen terugdraaien een illusie. Wij hebben 
noch de mogelijkheden, noch de wils-
kracht. Oost-Oekraïne zijn we kwijt.

Over Poetins territoriale ambities 
wordt voortdurend gespeculeerd, maar 
hij is veel te slim om de strijd aan te bin-
den met de Baltische staten, hoewel daar 
veel etnische Russen wonen. Huurlingen 
of Russische commando’s sturen, of een 
separatistische beweging creëren bin-
nen het Navo-territorium is hem te link.

Zijn strategie is duidelijk: inlijving van 
de Krim, en het binnen zijn invloeds-
sfeer brengen van Zuidoost-Oekraïne. 
Het huidige slagveld bevindt zich vooral 
in het gebied tussen de Krim en het deel 
dat in handen is van de separatisten, 

omdat er geen goede aan- en afvoerroute
tussen Rusland en de Krim is. Voor Poe-
tin verloopt de strijd voorspoedig, want 
het Oekraïense leger kan nog geen deuk 
in een pakje boter slaan. Zodra het hele 
gebied onder zijn controle is, wil hij de 
nieuwe status quo bevriezen. Hij heeft 
geen bezwaar tegen een nepverdrag met 
Oekraïne waarin de suggestie wordt ge-
wekt dat het formeel nog over één land 
gaat of over een quasi-federatie met gro-
tere autonomie voor het oosten.

De Amerikanen doen hun uiterste best
om het schimmenspel te vervolmaken. 
Generaal Breedlove, de Amerikaanse 
Navo-opperbevelhebber, propageert het 
leveren van wapens aan Oekraïne, een 
idee dat de Republikeinse meerderheid 
in het Congres bijna euforisch omarmt. 
Wat precies het voordeel van die lever-
anties zou zijn is niet duidelijk, want de 
blunders van de Oekraïense krijgsmacht 
zijn het gevolg van wanorde, desinteres-
se, slechte training en slechte officieren. 
Bovendien trekt Poetin zich er niets van 
aan, want hij heeft Zuidoost-Oekraïne al 
in handen. En wat kan het de Amerika-
nen eigenlijk schelen? Zij hebben geen 
eigen belang, behalve misschien een-
heid binnen de Navo, maar aangezien 
niemand het grondgebied van het bond-

genootschap aanvalt, voelen de meeste 
Europese lidstaten geen urgentie.

Merkel is mordicus tegen wapenlever-
anties. Poetin kijkt met een brede grijns 
naar de worsteling van de EU en VS om 
gezamenlijke standpunten te vinden, en 
naar de verschillen van opvatting bin-
nen de EU, waar bijvoorbeeld Polen een 
harde lijn wil, maar Griekenland geen 
confrontatie met Rusland wil. 

Maar ook als die onenigheid er niet 
was is het te laat. Poetin heeft zijn dreun 
uitgedeeld en Merkel, Hollande en 
Porosjenko komen er misschien morgen 
eindelijk achter dat ze bewusteloos zijn.
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