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  “Kunnen de Balten wel rustig gaan slapen?” 

 

De voordracht van maandag 7 november 2022 in het Kulturhus in Holten wordt 

verzorgd door Hans Glaubitz. De heer Glaubitz (Rotterdam 1947) is gepensioneerd 

ambassadeur en historicus, afgestudeerd in Leiden in 1976, met specialisatie de 

recente geschiedenis van midden Europa,  d.w.z. 19e en begin 20e eeuw. In 1973/74 

deed hij in het nog communistische Polen onderzoek voor zijn doctoraalscriptie over 

Polen tijdens de bijna 150 jaar durende Oostenrijkse bezetting van Galicië, Oost-

Polen, tussen 1772 en 1918. 

 

Hans Glaubitz was van begin 1978 tot juni 2012 in dienst van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Naast plaatsingen op het departement in Den Haag was hij o.m. 

werkzaam in Cuba, Polen, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, Zuid-Afrika, Brazilië, 

Estland, Canada en Bolivia. Hij was ambassadeur in Estland en Bolivia, en consul-

generaal in São Paulo en Montréal. Hij is auteur van het boek “Vervaagde Grenzen” 

(Prometheus Amsterdam 2019), dat zowel in EW (Elseviers Weekblad) als in NRC-

Handelsblad met vier sterren, dan wel ballen, werd gerecenseerd. Hij is ook actief 

geweest in de lokale politiek. Van 1978 tot 1982 was hij lid van de gemeenteraad van 

Leiden, en van 2014 tot 2018 van de gemeenteraad van Amsterdam, in beide gevallen 

voor D66. 

 

In zijn voordracht zal Glaubitz ingaan op de historisch verklaarbare achtergronden 

van de spanningen tussen de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen 

enerzijds, en Rusland, voorheen de Sovjet-Unie anderzjds. Ook Polen en Finland 

komen daarbij aan bod, die twee landen hebben immers evenveel, en vergelijkbare 

redenen, om met wantrouwen naar de machtige Oosterbuur te kijken. 

 

De voordracht is gedeeltelijk gebaseerd op een artikel dat Glaubitz al op 2 september 

2014 publiceerde in De Volkskrant, onder de titel “De Balten kunnen echt niet rustig 

gaan slapen”. De tekst van dit artikel begint alsvolgt, nogmaals het is september 2014 

en niet november 2022: 

 

“Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor schokgolven aan de oostgrens 

van de Europese Unie. Moeten Estland, Letland en Litouwen zich zorgen maken over 

de expansiedrift van Rusland? Nee en ja. Nee, omdat een militaire confrontatie op dit 

moment onwaarschijnlijk is. Ja, omdat Rusland zichzelf kennelijk het doel heeft 

gesteld een verdere afkalving van zijn invloedssfeer niet te accepteren en invloed te 

willen uitoefenen daar waar aanzienlijke aantallen etnische Russen wonen. 

 

Het vooruitzicht dat een belangrijk en groot land als Oekraïne, dat in de 

belevingswereld van de meeste Russen onlosmakelijk is verbonden met de Russische 

geschiedenis, ziel, cultuur en taal, ooit Rusland de rug zou toekeren en de blik naar 



het Westen zou wenden, is voor menigeen in het Kremlin ondenkbaar en 

onaanvaardbaar. Ook strategisch. Een gemeenschappelijke grens tussen Rusland en 

de NAVO- en EU-landen Estland, Letland en Litouwen is nog tot daar aan toe. Maar 

Oekraïne in het EU- en NAVO- kamp, dat is een game changer.” 

In dit artikel betoogt Glaubitz ook dat de Baltische landen, vooral Estland en Letland,  

er meer aan kunnen doen om de binnenlandse spanningen tussen Esten en Letten 

enerzijds en de aanzienlijke Russische minderheid anderzijds te verminderen door het 

eenvoudiger te maken voor de etnische Russen binnen hun grenzen om het Estse dan 

wel Letse staatsburgerschap te verkrijgen. 

Het Balticum is de zwakste flank van de NAVO, en verdient daarom 

onvoorwaardelijke politieke en militaire steun. Het stationeren in die landen van een 

grote en permanente NAVO troepenmacht, ter land ter zee en in de lucht, zoals tot de 

Val van de Berlijnse Muur in 1989 het geval was in toenmalig West-Duitsland, lijkt 

noodzakelijk. 

Het toekomstig lidmaatschap van de NAVO van Zweden en Finland zal het gevoel 

van veiligheid in de Baltische regio aanzienlijk doen toenemen. 

 

 

 


