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“Bachmoet is niet in handen van Rusland”, 
aldus de Oekraïense president Volodymyr 
Zelensky, die zondag van op de G7-bijeen-
komst in Japan met “niet mis te verstane” 
woorden probeerde te ontkrachten wat 
eerder verspreid werd: dat de Russen na 
negen maanden strijd eindelijk de stad in 
het oosten van Oekraïne helemaal ver-
overd hebben.

Het nieuws over Bachmoet werd zater-
dag via een video naar buiten gebracht 
door Jevgeni Prigozjin, de leider van de 
Wagner-huurlingengroep die het voortouw 
had bij de verovering van de stad. “We heb-
ben de hele stad veroverd, van huis tot 
huis”, klonk het daarin. Of er e� ectief geen 
Oekraïense militairen meer in de stad zijn, 
is onduidelijk. De invloedrijke Amerikaan-
se denktank Institute for the Study of War 
(ISW) bevestigt de claim voorlopig niet.

Dat weerhield de Russische president 
Vladimir Poetin er niet van om zijn felicita-
ties uit te sturen naar het leger én – erg 
 expliciet – de “aanvalseenheden van 
 Wagner”. Prigozjin wil de stad, een wegen-
knooppunt waar ooit meer dan 70.000 
mensen woonden, op 25 mei overdragen 
aan het Russische leger.

Volgens ISW is de geclaimde overwin-

ning, indien waar, “puur symbolisch”. Het 
militair-strategische belang ervan lijkt mi-
niem. Bachmoet vormt slechts een fractie 
van het front dat zich over meer dan dui-
zend kilometer uitstrekt en de weg naar be-
langrijke steden in de Donetsk-regio zoals 
Kramatorsk en Slovjansk ligt niet open. “De 
Oekraïners hebben defensieve posities op-
gebouwd in de diepte”, stelt kolonel Kris 
Quanten (Koninklijke Militaire School).

Wat betekent het dan wel? “Dit is een 
trofee die Poetin dringend moest binnen-
halen in zijn propagandastrijd”, zegt Quan-
ten. De menselijke tol die daarvoor betaald 
is, is torenhoog. In maart al spraken wes-

terse inlichtingenbronnen over 20.000 à 
30.000 slachto� ers in en rond Bachmoet.

Dat Zelensky – tegen westers advies in – 
de stad is blijven verdedigen, is volgens 
heel wat militaire waarnemers een goede 
zet gebleken. De uitputtingsslag zoog Russi-
sche troepen aan die elders niet ingezet 
konden worden, vaak jonge reservisten of 
rekruten uit stra� ampen die slecht opge-
leid waren.

Professor David Criekemans (UAntwer-
pen) stelt dat de strijd daarom “paradoxaal 
genoeg een opportuniteit voor Kiev” is ge-
bleken. De bewuste strategie om Bachmoet 
tot bloedbad te transformeren, langs beide 
zijden, lijkt op termijn vooral Oekraïne in 
de kaart te spelen.

“Het wintero� ensief van de Russen was 
hier al doodgebloed, nu is het afwachten of 
het Russische leger de komende weken de 
prijs betaalt als het een tegeno� ensief moet 
incasseren”, zegt Quanten, die erop wijst 
dat het hoofdstuk Bachmoet hoe dan ook 
niet is afgesloten. “Het Oekraïense leger 
heeft de controle over de zuidelijke en 
noordelijke � ank van de stad bemachtigd. 
Als ze die omsingeling weten te vervolledi-
gen, dan is de Russische overwinning in het 
centrum volledig irrelevant geworden.” 6
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Rusland zegt Bachmoet na negen maanden vechten volledig in 
handen te hebben, Oekraïne ontkent dat met klem. Paradoxaal is 

de strijd om de stad ‘een opportuniteit voor Kiev’ gebleken.
MICHIEL MARTIN

Jana Antonissen

Whiskydrinkster
“Denk niet dat ik het zou 
kunnen”, zegt mijn date ter-
wijl ze de ijsblokjes in haar 
whiskyglas bedachtzaam 
heen en weer rolt, “zo’n 
open relatie.” Ik verzeker 
haar dat ik niemand wil beke-
ren, start dan een onsamen-
hangende verhandeling over 
het feit dat ik soms twijfel of 
ik het zelf wel kan, wat dat 
kunnen ook mag behelzen, 
maar dat ik anderzijds ook 
niet bijzonder uitblonk in de 
monogamie, en daarbij – 

“Eerlijk gezegd geloof 
ik niet dat een mens zo-
veel vrijheid kan ver-
dragen”, onderbreekt 
ze me. Dan leegt ze 
haar glas, kijkt me de-

monstratief aan. “Bij mij 
thuis nog wat drinken?”

Volgens de laatste studies 
neemt de algemene interesse 
in non-monogamie toe. Toch 
verkent slechts een minder-
heid alternatieve relatievor-
men, mede dankzij maat-
schappelijk onbegrip. 
Relatietherapeuten menen 
dat elke verandering gepaard 
gaat met een fase van rouw, 
waarvoor ruimte moet be-
staan.

“Groeten aan je 
vriend”, stuurt de 
whiskydrinkster me 
daags nadien, 
“mooie jongen, trou-
wens.” Weet je wat 

ook helpt? Humor. 

Oekraïense 
 militairen brengen 

een Grad-raket-een Grad-raket-
lanceerder 

in stelling nabij 
Bachmoet.
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