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Militair en politiek analist.
Inleiding.
Rien ne va plus, er wordt niet meer ingezet, is een kreet die gokkers met hoge
verwachtingen in een casino vaak te horen krijgen en ze blijven met de brandende fiches in
de hand of in de zak glazig naar het rond draaiende rad kijken. Dat beeld is deels van
toepassing op de nieuwe ontwikkelingen op en rond de Krim. Op dit moment lijken de fiches
nog niet op tafel te zijn gelegd. De spelers houden zich tot nog toe bezig met de bekende
retoriek. Beschuldigingen over en weer. Machtswoorden als “algehele oorlog dreigt”,
waarbij het voor de neutrale toeschouwer – als die er nog zijn – onduidelijk blijft wat die
spelers daaronder verstaan.
Russische zwarte fiches.
De Engelstalige website van de Pravda citeerde op 12 augustus een uitspraak uit de mond
van de plaatsvervangend voorzitter van het comité dat zich bezighoudt met internationale
ontwikkelingen, Vladimir Dzhabarov “…as for the opportunity to break diplomatic relations,
it is a prerogative of the head of state, but Moscow needs to revise its relations with Kiev
against the backdrop of recent developments in the Crimea.". Die ontwikkelingen blijken
pogingen van Oekraïense troepen om de Krim binnen te dringen en aanslagen op
sleutelpunten uit te voeren. Die konden volgens de Pravda op het nippertje door Russische
Speciale eenheden verijdeld worden en het was volgens Dzhabarov duidelijk dat Oekraïne
het pad van vreedzame onderhandelingen verlaten had en gekozen had door middel van
terrorisme zijn politieke doelen te bereiken.
Yury Solozobov, die de Internationale Projecten op het Instituut van de Russische Nationale
Strategie initieert en beheert, deed er nog een schepje bovenop “…Acts of sabotage have
been going on for over a year, but it was not talked about much. I think that Putin has made
the right decision when he turned the table of the Norman format of negotiations….a highly
binding form of talks that Russia is fed up with. The more it continues, the more claims they
set forth to Russia for Minsk-2. Kiev doesn't' want to do anything, and they simply blame it
all on Russia. Putin has made the right move at the time when Ukraine has been waging
covert subversive warfare for over a year….". De al jaren bekende Calimero onderbouwing
van Russisch gewapend geweld.
In het verlengde van deze uitspraken zijn grensposten gesloten en zijn verplaatsingen van
Russisch materieel en troepen gezien. Kyiv wordt blijkbaar gedwongen kleur te kiezen.
Kiyv inzet strategie?
In de achterliggende perioden zijn de militaire en politieke mogelijkheden van Poroshenko
uitbundig voor het voetlicht gebracht. Daaruit blijkt dat de Oekraïense strijdkrachten
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ondanks steun van het Westen niet bij machte is om een twee fronten crisis in te dammen.
Bovendien bindt de Westerse interpretatie van de uitvoering van het Minsk-II akkoord de
handen van de Oekraïense President. Een interpretatie die in Oekraïens voordeel uitpakt.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat een staat, dat niet de middelen noch de wil heeft om een
agressieve meer-fronten beleid te voeren, zijn eigen glazen wat het Minsk-II akkoord
betreft, gaat ingooien. Of Putin c.s. moet iets weten wat Westerse politici nog niet hebben
ontdekt. Dat is onder de huidige omstandigheden ook niet uit te sluiten. Om niet verrast te
worden, heeft Kyiv de beschikbare inzetbare troepen in het noorden, oosten en zuiden op
de hoogste graad van paraatheid gebracht. Gezien de economische en financiële situatie
van de Oekraïne een uitermate kostbare beslissing.
Wat wil Moskou?
Is de retoriek uit Moskou een signaal dat Putin voorbereidingen is gestart voor een offensief
vanuit het oosten en zuiden met het doel de Oekraïne in een permanente staat van
destabilisatie te dringen? Wellicht. De “Oekraïense actie op de Krim” vertoont gelijkenissen
met een actie van Nazi Duitsland in augustus 1939 in de omgeving van Gleiwitz. Daar
lanceerden Duitse en Poolse gevangenen gekleed in Poolse uniformen een aanval op het
radiostation en die aanval bleek later de inleiding te zijn geweest van de Duitse inval in
Polen. WO II werd een feit.
Of is het de bedoeling van Moskou om een agressieve Oekraïense actie uit te lokken? En die
“actie” als reden te gebruiken om een offensieve tegenactie met een beperkte doelstelling
uit te voeren om het “Novorossyia hobby-isme” nieuw leven in te blazen en de binnenlandse
aandacht van de slechte economische toestand af te leiden? Vermoedelijk. Hoewel de door
het Kremlin aangepaste waarderingscijfers voor Putin nog steeds hoog zijn, worden de
signalen steeds sterker dat de Russische bevolking moe is van de voortdurende oorlogen en
oorlogjes die Putin denkt te moeten voeren om zijn imago als de nieuwe tsaar in het oosten
te moeten bevestigen. In plaats van de beloofde verbeterende levensomstandigheden
worden steeds meer Russen in een permanente staat van armoede gedrongen. De
verkiezing voor de DUMA in september van dit jaar kan een indicatie geven hoe de
Russische man en vrouw in de straat denkt over de manier waarop de kleine Napoleon
Rusland bij de hand neemt.
Of hebben de huidige ontwikkelingen als doel het verzet van de Tataren op de Krim definitief
te breken? Dat lijkt wel zeker. Putin is er sinds de bezetting van de Krim nog steeds niet in
geslaagd om die etnische entiteit in de Russische rijen op te nemen. De maatregelen die hij
in de achterliggende periode heeft genomen, kenmerken zich door het opschroeven van de
geweldsintensiteit. Vermoedelijk wil hij de veronderstelde invalspogingen van de
“fascistische junta in Kyiv” ook gebruiken om van het Tataarse verzet in de Krim regio af te
komen. Twee vliegen in een klap.
Het aantrekken van de operationele strop.
Op welke manier Putin denkt Kyiv op het kruis te leggen is in veel artikelen over zijn hybride
manier van oorlogvoeren uitgelegd. De huidige troepenopbouw in het oosten en ten zuiden
van de Oekraïne, duiden er op dat het twee fronten instrument weer uit de
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gereedschapskist is gehaald. Een van de signalen die daarop kunnen wijzen, zal de
intensivering van grensoverschrijdende beschietingen vanuit de Donbass zijn. Direct gevolgd
door een tweede signaal, gewapende verkenningen met een in afstand en gevechtskracht
beperkte doelstelling
Vanzelfsprekend hebben beide acties ten doel aan de
gevechtskrachtverhoudingen een voor Rusland en separatisten gunstige draai te geven.
Rusland heeft vanaf mei de gevechtskracht van zijn strijdmacht in het grensgebied met de
Oekraïne stelselmatig opgevoerd. Het tijdactiviteiten schema daarvan ziet er als volgt uit:
 1 juni: 28ste Pantserinfanteriebrigade ontplooit in Klintsay, aan de noordgrens van
Oekraïne en 23 Pantserinfanteriebrigade ontplooit in Valuyki aan de oostgrens met
Oekraïne.
 8-9 augustus:gemechaniseerde eenheden van het 12de Russische bezettingsleger
hebben life firing oefeningen ondergaan in Transnistrië. Op de Krim is een afdeling
kustartillerie vanuit Dagestan aangevoerd en ontplooid bij de Kertsch.
 7- 12 augustus: luchtverdediging afdelingen uitgerust met de S-400 ontplooien op de
Krim.
 11 augustus: nieuwe Russische eenheden nemen de taken over in het door separatisten
bezette gebied van Donetsk.
 11-13 augustus: marine en luchtmachteenheden arriveren in Sebastopol en versterken
de reeds op en bij de Krim ontplooide gevechtskracht
 Drie nieuwe divisies zijn gecreëerd in het Militair District West en het equivalent in het
Zuiden.
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Opbouw Russische Strijdmacht in de Zwarte Zee Regio.
Alea iacta est?
Het lijkt er op dat Putin zijn kaarten op tafel gaat leggen en de druk op Kyiv aan het
opvoeren is. De verwachting is dat hij niet zal wachten totdat 2017 onderweg is, de nieuwe
Amerikaanse President het nieuwe of aangepaste lopende buitenlandse beleid heeft
uiteengezet en het operationele zwaartepunt definitief naar de kant van Moskou-DamascusTeheran-Ankara-Hezbollah is verschoven
Zijn eerste geostrategische stap heeft hij al gezet: het aanhalen van de banden met de Emir
in Ankara. Daarmee bereikt hij een tweeledige doelstelling: een vriend binnen het huis van
de vijandige NATO en door het laten mislukken van het migranten verdrag tussen Ankara en
Brussel, Europa confronteren met nieuwe migranten stromen. Daardoor zal de Europese
aandacht van Syrië en Moskou verschuiven naar het beheersen van die migranten stromen
en de negatieve effecten voor hun samenleving. Bovendien zal in het laatste kwartaal van
2016 het Westen met argus ogen het verloop van de presidentsverkiezingen in de USA
bekijken. Ontwikkelingen die in het voordeel van Putin zijn.
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Wat het Westen in het laatste half jaar van 2016 van Putin kan verwachten zal vermoedelijk
snel duidelijk worden en wie denkt dat het Westen nu al bezig is met het voorbereiden van
een effectief “what if scenario” zal in dat geval bedrogen uitkomen. De teerling is geworpen
en het is nu nog de vraag wat het resultaat van die worp zal zijn.
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