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‘Op meesterlijke 
wijze creëerde 
Zelensky een 

politieke dynamiek 
waarbij Westerse 

leiders in Kiev gezien 
wilde worden 

en niet met lege 
handen konden 

aankomen’
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D
e wapenleveranties waren geheim. Eerst waren het wapens van Sovjetmakelij; 
makkelijk te gebruiken en lastig te herleiden. Alles om Moskou niet te 
provoceren. Gelijdelijk werden grotere hoeveelheden moderne Westerse wapens 
geleverd en uiteindelijk de Stinger-luchtdoelraket. Deze maakte het verschil 

tijdens de Russische oorlog in Afghanistan. De militaire nederlaag droeg op zijn beurt 
bij aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Anno 2022 is het allesbehalve geheim dat 
dagelijks tonnen aan Westerse wapens richting Oekraïne gaan (alleen de routes zijn dat 
wel). Inmiddels is waarschijnlijk voor zo´n € 20 miljard aan wapens geleverd: geweren, 
antitankwapens, luchtdoelgeschut, artillerie, tanks en vooral heel veel munitie. Ook zijn 
wederom Stingers geleverd (onder meer door Nederland), al moest de productielijn in 
de Verenigde Staten opnieuw worden opgestart. Deze keer is de ´gamechanger´ de 
High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Het Oekrainese leger heeft hiermee 
tientallen Russische munitiedepots, communicatiecentra en hoofdkwartieren ver achter 
de frontlinies vernietigd. De raketten hebben een dracht van ongeveer 70 km, maar als 
de VS raketten leveren met een bereik van 300 km, dan hebben de Russen een nieuwe 
uitdaging. 

De aard en omvang van de wapenleveranties zijn met de tijd veranderd. Eind februari/
begin maart betrof het vooral lichte wapens. Niemand – niet het Westen, niet Oekraïne 
en zeker niet Rusland – had destijds verwacht dat Oekraïne het zo lang zou uithouden. 
Op dat moment ging het om noodhulp, om een eervolle verdediging mogelijk te ma-
ken. Lichte wapens zouden tevens bruikbaar zijn bij een eventuele partizanenstrijd. Na 
de inval waarschuwde Poetin dat andere landen het niet in hun hoofd moesten halen 
om zich te mengen in de strijd. Het Poolse idee om MiG 29´s aan Kiev te schenken werd 
derhalve door de VS als te provocatief gezien, en alle Westerse wapens waren ´defensief´ 
van aard. Enkele maanden later was de situatie omgedraaid. Mariupol, Bucha en andere 
steden waren verwoest, maar Kiev en het Oekraïnse leger hielden dapper stand. Het 
Westers doel verschoof – nu helpen we Oekraïne om hen te laten winnen. Hiervoor is 
zwaar wapentuig nodig. Op meesterlijke wijze creëerde Zelensky een politieke dynamiek 
waarbij Westerse leiders in Kiev gezien wilde worden en niet met lege handen konden 
aankomen. Inmiddels wordt voor de ‘lethale hulp’ de Oekraïense vraag aan het Westers 
aanbod gekoppeld in het eufemistisch genoemde International Donor Coordination 
Center (IDCC) in het Duitse Wiesbaden. Honderden wapentransporten naar Oekraïne zijn 
vlekkenloos verlopen. Poetins dreigementen bleken hol.

De recente Oekraïense tegenaanval heeft het nut van wapenleveranties onderstreept. 
Zelfs het Russisch leger deed een duit in het zakje met een grote, weliswaar gehaaste, 
donatie van zwaar materiaal. Toch heeft Oekraïne meer nodig, wat stuit op twee uitda-
gingen. Ten eerste moet het bestaande materiaal gerepareerd en onderhouden worden. 
Met een kladeidoscoop aan verschillende systemen is dit een logistieke nachtmerrie. 
Trainingen, reserveonderdelen en een overkoepelend onderhoudssysteem zijn nodig. 
Ten tweede staan veel Westerse landen voor een strategisch dilemma. Hun reservevoor-
raden van munitie en materiaal zijn ver onder peil. De defensie-industrie draait op volle 
toeren. Moet men eerst de eigen reserves aanvullen of Oekraïne maximaal steunen? Het 
antwoord is het laatste. Eind jaren tachtig stribbelde het Pentagon tegen toen de CIA 
Stingers naar Afghanistan wilde sturen; het Amerikaans leger wilde de raketten zelf heb-
ben. De CIA won. Toen wilde men de Sovjet-Unie een hak zetten; nu gaat het om een 
Europese partner die vecht voor zijn bestaansrecht. Als het Russische leger niet meer in 
staat is buurlanden binnen te vallen, dan is Europa tevens veiliger. Kortom, stuur meer 
wapens door naar Kiev en maak er geen geheim van. 
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