
marineblad   |   maart 2022

21

‘Indrukwekkend is 
de manier waarop 

de Oekraïense 
bevolking, haar 

krijgsmacht en haar 
regering, hardnekkig 

verzet biedt tegen 
de aanvallers’

‘W
e shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the 
seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing 
strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, 
we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we 

shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never sur-
render, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it 
were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by 
the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God’s good time, the New World, 
with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.’

Is het gek, wanneer ik Volodymir Zelensky hoor, dat ik moet denken aan de beroemde 
toespraak van Winston Churchill, gehouden op 4 juni 1940, vlak na Duinkerken? Het 
is op het moment van het schrijven van deze column niet duidelijk waar de Russische 
agressie in Oekraïne op uitloopt. Maar indrukwekkend is de manier waarop de Oekraïnse 
bevolking, haar krijgsmacht en haar regering, hardnekkig verzet biedt tegen de aanval-
lers. De verontwaardiging, de woede en de verzetsbereidheid zijn veel groter dan de man 
in het Kremlin zich moet hebben voorgesteld. Ook zijn ze veel groter dan velen in het 
Westen gedacht hebben. 

In academische kringen is er een school van internationale betrekkingen die zich het 
Realisme noemt. Staten laten zich alleen door eigen belangen leiden – veiligheid voorop. 
Militaire, economische en politieke macht zijn de belangrijkste factoren. Ook binnen 
Defensie is deze stroming modieus. De vraag is evenwel of je daarmee de wereld kan 
begrijpen. Een van de invloedrijkste realisten tegenwoordig is Stephen Walt, hoogleraar 
in Harvard. Hij schreef in Foreign Policy van 23 februari1 dat het Westen zich heeft laten 
slaapwandelen in de oorlog in Oekraïne. Er was te weinig begrip voor de positie van Poe-
tin vindt hij: “(…) the West insists on viewing this crisis not as a complicated clash of in-
terests between nuclear-armed states but as a morality play between good and evil.” Hij 
vraagt om, wat hij noemt, strategic empathy. Poetin vindt dat Oekraïne geen lid moet 
worden van de NAVO. Dat is volgens hem een kernvraagstuk en we moeten Rusland als 
grote nucleaire mogendheid geven wat het wil. Veel intellectuelen in het Westen zijn dat 
met hem eens. Thierry Baudet trouwens ook.

Ik moet daar een paar dingen over kwijt. Ten eerste vindt Walt dat de toekomst van 
Oekraïners wordt bepaald door Rusland en het Westen (lees de Verenigde Staten). De 
Oekraïners hebben daarin niets te zeggen. Het gaat om machtsverhoudingen. Oekraïne 
moet zich daarin schikken. En dat, terwijl de oorlog niet gaat over Oekraïnes lidmaat-
schap van de NAVO. Zij vecht om haar zelfstandigheid. Oekraïne wil gewoon vrijheid. 
Zoals wij die ook hebben.

Ten tweede voel ik ook strategic empathy, maar niet met Mefistofeles in het Kremlin. 
Mijn strategic empathy ligt bij de Oekraïners die tot de laatste man/vrouw doorvechten 
om hun land te verdedigen. Bij die lui op dat eilandje die het Russische oorlogsschip ver-
telden ‘op te rotten’. Bij die soldaten op Kornwerderzand of op de Grebbeberg die geen 
millimeter wilden prijsgeven. Bij Churchill die, net als Zelensky, bereid was was door te 
vechten voor de vrijheid en de onafhankelijkheid. 

Daarom schiet het realisme te kort. Het gaat om mensen. En mensen willen vrij zijn.
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