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Het onderwerp van mijn lezing zal gaan over de Baltische staten Estland, 

Letland en Litouwen, en dan vooral over de vraag of de inwoners daarvan 

nog wel rustig kunnen gaan slapen. De vraag stellen is vaak hem  

beantwoorden, zoals u weet. Voor beter begrip reken ik ook Finland, en tot 

op zekere hoogte Polen tot het Balticum, althans wanneer het erom gaat te 

verklaren waarom juist deze landen zich zulke grote zorgen maken om de 

dreiging vanuit Rusland.  

 

Het thema van deze lezingen cyclus luidt “Hoe Rusland de wereld 

verandert”, “Angst in Oost-Europa”. Nog afgezien van de vraag of die 

angst zich tot Oost-Europa beperkt, hoewel die daar natuurlijk het meest 

voelbaar is, denk ik dat het onderwerp van de cyclus het rechtvaardigt een 

moment stil te staan bij Rusland sinds het uiteenvallen of ineenploffen van 

de Sovjet-Unie in 1991, omdat dit veel verklaart hoe de buurlanden van 

Rusland tegen hun machtige en onberekenbare buur aankijken. Op het 

gevaar af dat de inleider van vorige week u daarover al uitvoerig heeft 

verteld, zodat u misschien dingen te horen krijgt die u al weet, of die u die 

bij een latere lezing nog eens te horen krijgt, heb ik een paar zaken op een 

rijtje gezet, vooral in hun historische en geografische context. Met 

bijzondere aandacht voor de relatie tussen Rusland en de genoemde 

buurlanden. 

 

Als wij ons de landkaart van Europa van 1815 voor de geest halen, van na 

het Congres van Wenen, toch een belangrijk meetmoment in de Europese 

geschiedenis, dan zien wij een Russisch keizerrijk waarvan ook Estland, 

Letland, Litouwen, Finland en een groot deel van Polen deel uitmaken. Het 

gezag over de Baltische staten is in de loop der tijden nogal eens van hand 

tot hand gegaan. Zweden, Denemarken, Polen, Pruisen, Rusland, allemaal 

hebben ze vanaf de Middeleeuwen tot het begin an de 19e eeuw hun 

voetstappen in de regio achtergelaten, vooral in Estland en Letland. 

Litouwen is een ander verhaal. 
 

Het verdrag van Tartu van 1721 maakte een einde aan de oorlog tussen 

Zweden en Rusland die op dat moment werd gevoerd, en bepaalde dat 

Estland en Letland bij Rusland kwamen, en Finland bij Zweden. Tartu is 

een oude universiteitsstad in het Zuid-Oosten van het  huidige Estland, in 

1632 gesticht door de Zweedse koning, toen Zweden er de scepter 



zwaaide. De stad is ook wel bekend onder de naam Dorpat. We komen 

Tartu straks nog tegen in een ander belangrijk verdrag. 

 

Ik noemde 1815 en het Congres van Wenen, omdat in ieder geval de 

grenzen van het Russische Rijk vanaf dat moment tot na de Eerste 

Wereldoorlog niet noemenswaard zijn gewijzigd. Estland en Letland 

maakten er vanaf 1721 deel van uit, Finland ook, sinds 1807. Met de 

Poolse delingen van 1772, 1793 en 1795 was midden en oost Polen, en 

daarmede ook Litouwen, dat sinds 1569 onderdeel was van het grote 

Poolse Gemenebest, door Rusland ingelijfd. Ook het grootste gedeelte van 

wat nu Oekraïne is viel binnen de Russische grenzen. De rest, West-

Oekraïne of Galicïe, bleef tot 1918 Oostenrijks bezit, met de belangrijke 

steden Lemberg/Lviv/Lwów/Lvov, Stanislau/Stanslawów/Ivano-Frankivsk 

en Czernowitz/Tsjernivtsi. De kans dat Polen zijn onafhankelijkheid zou 

kunnen herwinnen was na het Congres van Wenen voorlopig verkeken. 

Polen had tijdens de Napoleontische oorlogen de kant van Frankrijk 

gekozen in de hoop daarmee zijn onafhankelijkheid te kunnen herwinnen, 

en werd daarvoor in Wenen gestraft. Op het verkeerde paard gewed. 

 

Uiteraard waren er in Finland, Polen, de Baltische staten in de 19e eeuw 

allerlei nationalistische bewegingen zoals in heel Europa, al dan niet 

beïnvloed door het revolutiejaar 1848, prille vormen van parlementaire 

democratie, en de opkomst van het marxisme, dat vooral in het 

geïndustrialiseerde Letland een rijke voedingsbodem aantrof. Niet veel 

beklijfde. In Polen werden in 1830 en 1863 door de tsaren opstanden 

bloedig neergeslagen, met als gevolg dat de Poolse elite vaak zijn 

toevlucht zocht in Parijs, Londen en Wenen. Ook Baltische emigranten 

gemeenschappen ontstonden in die jaren daar en in andere Europese  

steden. 

 

De Eerste Wereldoorlog, maar meer nog de Russische Revolutie van 1917 

zette  in dat gedeelte van Europa de zaak geheel op zijn kop. Die revolutie  

produceerde de Sovjet-Unie, toen nog officieel geheten de Russische 

Socialistische Federatieve Sovjet Republiek, een aanvankelijk zwakke 

staat die zijn aandacht vooral aan binnenlandse problemen moest geven. 

Het buitenland had minder prioriteit. Rusland had in 1914 een 

vernietigende nederlaag geleden tegen Duitsland, de Slag bij Tannenberg. 

De daarna voortetterende oorlog had ten tijde van de Novemberrevolutie in 

1917 aan Russische kant al meer dan 1 miljoen slachtoffers geëist. Vooral 



als gevolg van datgene wat wij nu ook in de Oekraïense oorlog zien: slecht 

moreel, gebrekkige bewapening, te lange en slecht beschermde 

aanvoerlijnen. In meer dan 100 jaar niets geleerd. Het nieuwe regime in 

Moskou vond het welletjes en bood Duitsland een Staakt Het Vuren aan, 

dat in maart 1918 resulteerde in de Vrede van Brest-Litovsk, een stad nu in  

Belarus, net over de grens met Polen. 

 

Nogmaals, dit was een verdrag tussen het Duitse Keizerrijk dat op dat 

moment nog altijd vol verwikkeld was in de oorlog aan het westfront, en 

de jonge, zwakke, intern verdeelde RSFSR. Duitsland wilde aan zijn 

oostgrens een cordon van bufferstaten creëren dat het tot zijn invloedssfeer 

hoopte te kunnen rekenen, Finland, Estland, Letland, Polen (inclusief 

Litouwen) en ook Oekraïne. Na de Duitse capitulatie in het Westen later 

dat jaar, is daar niets van terecht gekomen. Finland, Estland, Letland, 

Litouwen, Polen en ook Oekraïne verklaarden zich onafhankelijk. Talrijke 

schermutselingen en gewapende conflicten waren het gevolg, soms nog 

durend tot 1922, waar ook het langzaam weer sterker wordende Rode 

Leger zich in toenemende mate mengde. Toen de rookwolken eenmaal 

waren opgetrokken was de situatie alsvolgt: 

 

− Finland had zich in december 1917 na de November revolutie 

onafhankelijk verklaard. Daarna is er nog een bloedige burgeroorlog 

gevoerd tussen communisten enerzijds, en sociaal-democraten en 

liberalen anderzijds, door de laatsten gewonnen. De Finse 

onafhankelijkheid werd vastgelegd in het Verdrag van Tartu van 1920 

(Sovjet Unie en Finland) 

− Estland De onafhankelijkheid van Estland werd door de Sovjet-Unie 

eveneens in het Verdrag van Tartu erkend en gegarandeerd. 

− Letland was ten tijde van de ondertekening van Brest-Litovsk bezet 

door Duitse troepen. Die zijn daar ook na de Duitse capitulatie nog 

tot de zomer van 1919 actief aanwezig gebleven. Weliswaar was al in 

november 1918 de onafhankelijke republiek Letland uitgeroepen, het 

land heeft nog tot 1920 te lijden gehad onder gewapende conflicten 

tussen zich terugtrekkende Duitsers en het langzamerhand sterker 

wordende Rode Leger. Uiteindelijk zijn de Russen met steun van 

Polen in de loop van 1920 uit Letland verdreven. 

− Litouwen verklaarde zich in februari 1918 onafhankelijk. Die 

onafhankelijkheid werd door Moskou in 1920 erkend, maar daarmee 

was Litouwen nog niet af van een ander belangrijk buurland: Polen. 



− Ook Polen had zich in de chaos na de Eerste Wereldoorlog in 1918 

weer onafhankelijk verklaard, en had onmiddellijk een begin 

gemaakt met het nastreven van zijn territoriale ambities. Die leidden 

tot een oorlog met de Sovjet-Unie, die Polen op miraculeuze wijze 

wist te winnen in 1922. De Litouwse hoofstad Vilnius, in het Pools 

Wilno, en in het Russisch Wilna, kwam in Poolse handen. Kaunas 

werd de tijdelijke hoofdstad van Litouwen. De relaties tussen Polen 

en Litouwen waren danig verzuurd en dat zou tot 1939 zo blijven. In 

die jaren waren er geen directe verbindingen tussen de twee 

buurlanden, niet over de weg, per spoor, door de lucht, niets. Zelfs 

het postverkeer liep via Zweden. 
 

Inmiddels was de onafhankeljkheid van al deze landen en hun nieuwe 

grenzen ook vastgelegd in het Verdrag van Versailles. Alleen de 

Oekraïense Onafhankelijkheidsooorlog liep op niets uit. Behoudens de 

Pools-Litouwse spanningen bleef het in de regio tot 1939 betrekkelijk 

rustig. De drie Baltische landen en Polen zou je met enige goede wil  

parlementaire democratiëen kunnen noemen, zij het met duidelijke 

autoritaire kenmerken. Het Ribbentrop-Molotow pact van 1939 haalt weer 

een streep door deze betrekkelijke idylle. 
 

Hitler en Stalin – strange bedfellows toch in alle opzichten – gaven elkaar 

de vrije hand in Polen en de Baltische staten, inclusief Finland. Hitler viel 

West-Polen binnen in september 1939, Stalin Oost-Polen. De Baltische 

staten werden gedwongen tot verdragen van wederzijdse bijstand met de 

Sovjet-Unie. Het Rode Leger trok de drie landen binnen nog voor het 

einde van 1939, om ze in de loop van 1940 daadwerkelijk te annexeren en 

in te lijven in het grondgebied van de Sovjet-Unie. Het was de Sovjets 

vooral te doen om de Oostzeehavens van Estland, Letland en Litouwen. 
 

Met Finland liep het anders. Het Rode Leger viel Finland binnen, maar de 

Finnen verdedigden zich manmoedig in de Eerste Winteroorlog in 

1939/40. Rusland boekte weliswaar belangrijke terreinwinst, maar kreeg 

Finland er niet onder. Het doel om heel Finland weer binnen de oude 

Russische grenzen te krijgen mislukte. De terreinwinst van de Sovjets 

werd  vastgelegd in het Verdrag van Moskou van 1940. In 1944 ondernam 

het Rode Leger nog een poging, maar kwam hiermee niet ver. Men 

realiseerde zich in Moskou maaral te goed dat de troepen harder nodig 

waren tegen Nazi Duitsland dan tegen Finland. De bepalingen van het 

Verdrag van Moskou werden herbevestigd, Finland moest een forse lap 



grond afstaan, waarvan Karelië, het gebied ten noorden van Sint 

Petersburg/Leningrad tussen de Oostzee en het Ladoga meer, met de 

belangrijke stad Vyborg, het belangrijkste en meest bekende verlies is. 
 

De Sovjet bezetting van Estland, Letland en Litouwen duurde aanvankelijk 

tot 1941. Na de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie in juni 1941 

werden zij bezet door Nazi Duitsland, een weinig benijdenswaardig 

intermezzo, dat duurde tot 1944, zij het dat vele Balten de Duitse bezetting 

te verkiezen vonden boven het schrikbewind van de Sovjets. De  Nazi's 

hadden zodoende weinig moeite met het recruteren van vrijwilligers om 

tegen de Sovjets te vechten. Vooral in Letland hadden ze ook weinig 

moeite collaborateurs te vinden bij het opsporen en inrekenen van de 

omvangrijke joodse bevolking.  

 

Al meteen na de inlijving van de drie landen bij de Sovjet-Unie begin 1940 

begon Stalin met het deporteren van zogeheten anti-sovjet elementen uit de 

drie bezette landen, vooral intellectuelen en andere leden van de 

maatschappelijke elite, ook militairen, politici, geestelijken, ondernemers . 

Naar schatting 60.000 Esten, Letten en Litouwers werden gedeporteerd 

naar strafkampen in Siberië om aldaar dwangarbeid te verrichten. Dit getal 

komt overeen met ongeveer 1% van de toenmalige bevolking. Weinigen 

keerden levend terug. 

 

Na WO II herhaalde zich de geschiedenis, a fortiori, tussen 1949 en 1952 

werden nog eens bijna 500.000 Baltische staatsburgers door Stalin naar 

strafkampen in Siberië gedeporteerd. Ditmaal waren het ook boeren die 

zich verzetten tegen de collectivisering van de landbouwgronden, en 

mensen die als potentiële politieke tegenstanders werden gezien. Of wie 

zich om wat voor reden dan ook de gram van de plaatselijke politieke 

commissaris op de hals had gehaald. Nu hebben we het over bijna 10% 

van de bevolking van de drie Baltische landen. Het is onduidelijk hoeveel 

mensen precies hierbij zijn omgekomen, tussen de 25.000 en 30.000 lijkt 

een redelijke schatting. 

 

En nu speelt zich voor onze ogen weer hetzelfde af, in Oekraïne. Rusland 

deporteert onder het mom van evacuatie of repatriatie tienduizenden 

Oekraïners tegen hun wil naar Rusland, vanuit door Rusland illegaal 

geannexeerd Oekraïens gebied of door Rusland militair bezet Oekraïens 

gebied. Is het gek dat de Balten zich zorgen maken? De vraag stellen is 



meestal hem meteen beantwoorden, zoals ik al eerder heb opgemerkt. 

 

Bj wijze van intermezzo geef ik een situatieschets van de Baltische staten, 

of zo u wilt het Balticum, zoals die er nu bijliggen 

 

Estland, Letland en Litouwen zijn drie kleine landen met in totaal iets 

meer dan 6 miljoen inwoners. Het totale landoppervlak is +/- 175.000 

km2, ongeveer vier-en-half keer Nederland. Estland (1,3 miljoen 

inwoners) grenst aan Rusland in het Oosten en aan Letland in het Zuiden. 

Letland (1,9 miljoen inwoners) aan Estland in het Noorden, aan Rusland in 

het Oosten en aan Belarus en Litouwen in het Zuiden. De totale lengte van 

de grens tussen Rusland enerzijds, en Estland en Letland anderzijds is 

ongeveer 550 km., waarvan een groot gedeelte door het Peipus meer loopt, 

dat de grens vormt tussen Estland en Rusland. De grens komt niet geheel 

overeen met de grens tussen de twee landen zoals die tot 1939 bestond. 

Ongeveer 5% van het vooroorlogse grondgebied van Estland – zoals 

indertijd overeengekomen in het Verdrag van Tartu van 1920 – ligt nu in 

Rusland. Een gebied ten oosten van de grensrivier Narva, en een gebied 

aan de zuidkant van het Peipus meer. Een grensverdrag ligt al jaren klaar 

voor ondertekening maar het komt er niet van. Er wordt nog steeds 

gesteggeld over de interpretatie van het eerder genoemde verdrag van 

Tartu. Pragmatici in Estland zeggen “laat maar, wat moeten we met die 

gebieden”. Ze zijn verpauperd en worden overwegend door Russen 

bewoond, en met de meer dan 320.000 etnische Russen in het land heeft de 

overheid de handen sowieso al meer dan vol. Voor de meer nationalistische 

Esten, en daaraan ontbreekt het geenszins, is die kous echter nog lang niet 

af. 

 

Met Letland bestaat een vergelijkbaar gensconflict, maar daar hoor je 

minder over. Daarentegen is Letland vaak het felst van de drie landen in 

zijn anti-Russische opstelling.  

 

Litouwen (2,8 miljoen inwoners) grenst aan Letland in het Noorden, aan 

Belarus in het Oosten, aan Polen in het Zuiden en aan de Russische 

enclave Kaliningrad in het Westen. De grens met Kaliningrad komt 

overeen met de grens tussen Duitsland en Litouwen van 1939, minus de 

havenstad Klaipeda en omgeving. Voor de Eerste Wereldoorlog heette die 

stad Memel. Bij het Verdrag van Versailles was dit gebied aan Litouwen 

toegewezen ondanks de aanwezigheid van een overwegend Duitse 



bevolking. In maart 1939 wist Hitler het weer bij Duitsland te voegen, 

onder grote dwang op Litouwen, dat uiteindelijk eieren voor zijn geld 

koos. Na het Rijnland in 1936, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije in 1938 

het laatste staaltje van landjepik van Hitler voor het uitbreken van WO II.  

 

De Kaliningrad Oblast is ongeveer zo groot als de helft van België en heeft 

ruim 900.000 inwoners waarvan de helft in de stad Kaliningrad. Dit is het 

noordelijk gedeelte van het voormalige Oost-Pruisen, dat tot 1945 bij 

Duitsland behoorde. Bij de conferenties van Jalta en Potsdam in 1945 is er 

door Oost-Pruisen een horizontale lijn van oost naar west getrokken. Het 

noorden werd aan de Sovjet-Unie toegewezen, het zuiden aan Polen. In het 

noorden ligt de belangrijke, oorspronkelijke Duitse Orde stad Königsberg, 

nu Kaliningrad, in de sovjettijd afgesloten voor bezoekers, immers de basis 

van de Sovjet Baltische vloot. En nu weer de basis van de Baltische vloot, 

zij het ditmaal de Russische. De haven is belangrijk voor Rusland, want 

het is in Noord-West Europa de enige Rusische haven die in de winter niet 

dichtvriest. Kaliningrad is de meest westelijke stad van Rusland. Zeker, er 

is ook in de relatief ondiepe en niet zo zoute Oostzee sprake van 

ijsvorming, maar daar kan je doorheen varen. Niet zo naar Sint-Petersburg, 

dat is in de winter alleen toegankelijk via een door een ijsbreker gemaakte 

en onderhouden vaargeul. 

 

De geïsoleerde ligging van Kaliningrad is een pain in the neck. Het gebied 

is vanuit Rusland via de lucht, de weg en het spoor bereikbaar, zij het 

moeizaam. Russische militaire vliegtuigen schenden bijna dagelijks het 

luchtruim van Estland op hun route van Sint Petersburg naar Kaliningrad. 

Over de weg en via het  spoor voert de route van Rusland naar Kaliningrad 

in beide gevallen via Belarus en het Schengen land Litouwen, lid van de 

EU en de NAVO, met alle complicaties van dien. 

 

Resumerend: Rusland grenst aan zijn westgrens aan vier lidstaten van de 

EU en de Navo: Estland, Letland, Litouwen en Polen. Daarnaast in het 

Westen – vanuit Moskou gezien – aan EU-lidstaat en toekomstig NAVO-

lid Finland, en helemaal in het Noord-Westen aan het NAVO lid 

Noorwegen. De lengte van de grens met Estland en Letland is aanzienlijk, 

die met Polen en Litouwen een stuk kleiner (want betreft alleen 

Kaliningrad), maar politiek en militair zeer gevoelig en kwetsbaar. Dit is 

de zogeheten Suwalki corridor, een enkele tientallen kilometers brede 

strook die in het westen grenst aan Kaliningrad en in het oosten aan 



Belarus.  Zodra Finland lid wordt van de NAVO – ik kan daar nauwelijks 

op wachten – komt daar nog eens 1300 km gemeenschappelijke grens 

tussen Rusland en de EU/NAVO bij. De grens met Noorwegen is zo'n 120 

km lang. 

 

Wie denkt dat de drie Baltische landen een soort Benelux vormen heeft het 

mis. Onderlinge verschillen zijn er veel. In de eerste plaats de taal. Het 

Ests (of Estisch) is een Fins-Oegrische taal, samen met het Fins en het 

Hongaars. Het Hongaars? Ja, de Esten hebben daarvoor de volgende 

verklaring: toen de eerste Fins-Oegrische kolonisten, nog voor het begin 

van onze jaartelling, de Oostzee bereikten, heeft een aantal van hen de 

afslag naar het Zuiden genomen onder het motto “wij vinden het hier te 

koud”, om zich vervolgens te vestigen op de klimatologisch gematigder 

steppen van Pannonië. Zo al het niet zijn gegaan, maar een mooi verhaal 

moet je nooit verknallen. Overigens moet u zich van de taalverwantschap 

tussen het Fins/Ests en het Hongaars niet te veel voorstellen. Ik heb mij 

laten vertellen dat je daarvan alleen iets terugziet in de stam – d.w.z. 

enkele letters – van zeer basale woorden als vuur, water, boom, bijl, huis, 

etc. Anders ligt dat met het Fins en het Ests. Finnen en Esten kunnen 

elkaar goed begrijpen in hun eigen talen. In de Sovjet tijd golden de Esten 

als de best geïnformeerde sovjetburgers omdat zij hun nieuws van de Finse 

radio en TV haalden. Finland en Estland zijn erg close. De landen hebben 

hetzelfde volkslied, althans de muziek. Wat wel komisch is wanneer ze 

tegen elkaar moeten voetballen.  

 

Het Lets en Litouws zijn de enig overgebleven Baltische talen, verwant 

aan het Sanskriet. Een derde Baltische taal, het Oudpruisisch, is 300 jaar 

geleden uitgestorven. Ook religieus verschillen de staten onderling zeer. 

Estland is Luthers (net als Finland), Letland en Litouwen zijn overwegend 

Rooms-Katholiek, met aanzienlijke aantallen Russisch-orthodoxen onder 

de etnisch russische bevolking. In Estland wonen ruim 320.000 Russen, 

+/- 25% van de bevolking. Halverwege de jaren '30 was dat slechts 8%.  

Tegen de Ests-Russische grens, in de stad Narva en omgeving, is Russisch 

de moedertaal van maar liefst 95 procent van de bevolking. In Letland zien 

we vergelijkbare cijfers, het percentage Russen ligt daar zelfs een stuk 

hoger, met ca. 35% van de bevolking, tegen ca. 12% halverwege de jaren 

'30. In de hoofdsteden Tallinn en Riga ligt het aantal etnische Russen thans 

rond de 50 procent.  In Litouwen is het allemaal een stuk overzichtelijker, 

daar ligt het percentage etnische Russen rond de 6%. 



 

Mijn eerste kennismaking met de Baltische landen dateert uit 1992. Ik was 

werkzaam in Warschau op het kantoor van de Europese Commissie aldaar. 

In Polen was indertijd veel aandacht en sympathie voor de net 

onafhankelijke landen Estland en Letland, en zelfs voor Litouwen 

ofschoon de relatie Polen – Litouwen een beladen achtergrond heeft zoals 

ik eerder heb geschetst.  

 

Ik vond dat ik daar maar eens een kijkje moest gaan nemen. Ik heb toen 

een vlucht genomen in een Antonov 24 van de inmiddels opgedoekte  

Latvian Airlines van Warschau naar Riga, en daar een auto gehuurd om 

naar Tallinn in Estland te rijden. Latvian Airlines heeft maar één jaar 

bestaan. Op zich jammer want het was een charmante maatschappij. Nooit 

eerder en nooit daarna is het mij overkomen dat de stewardess tijdens de 

vlucht langs kwam om  vanuit een porseleinen potje een schepje suiker in 

mijn koffie te doen. Daar stond dan tegenover dat ik vanuit mijn stoel 

uitzicht had op een van de motoren van het toestel, een hoogdekker zoals 

de Fokker Friendship of nu de ATR 42, en ik kon zien dat een klepje van 

het aluminium omhulsel van de motor bijeen werd gehouden door een 

veiligheidsspeld. Kennelijk voldeed die oplossing, want toen ik een week 

later met hetzelfde toestel weer terugreisde van Riga naar Warschau – het 

netwerk van Latvian Airlines was uitermate overzichtelijk – zat die zelfde 

veiligheidsspeld nog op zijn plaats. 

  

Het contrast was groot tussen Letland en Estland. In Riga kon je nog 

getuige zijn van het tafereel dat automobilisten hun brandstof vanuit een 

grote tankwagen overhevelden naar een jerrycan, waarmee via zo'n tuitje 

de benzine in de tank van de eigen auto werd gegoten. Eenmaal de grens 

over bij Estland kon je aan de pomp met een creditcard betalen. Estland 

heeft al direct na de herkregen onafhankelijkheid rigoreus afscheid 

genomen van alle verouderde Sovjet technologie en zich vol overgave in 

de armen van Finland gestort, Finse technologie, Finse banken, Finse 

telecommunicatie. Op digitaal gebied is het land een van de meest 

geavanceerde ter wereld. Ik ben ooit door de Estse minister-president 

Ansip rondgeleid in de Estse Trèves zaal, dit was in 2005. De Estse 

ministerraad vergaderde toen al papierloos. Alle ministers zitten achter hun 

computer, op een groot scherm wordt het te bespreken voorstel getoond, de 

griffier is een computerdeskundige die de aanpassingen waarover men het 

eens is inde tekst verwerkt, een druk op de knop en het besluit staat vast. 



Efficiënt, gemakkelijk en je vermijdt het risico van een “functie elders” 

incident op een papier onder de arm van een minister. 

 

Alle Esten hebben een ID, waarmee je alle belangrijke handelingen kan 

verrichten: belastingaangifte, stemmen, opvragen van een uittreksel uit de 

burgerlijke stand, betalingen verrichten, abonnementen afsluiten, noem het 

maar op. Slechts twee pincodes zijn nodig, een om in het systeem te 

komen, een tweede om de handeling te bevestigen.  

 

Wat de Baltische staten en Polen bindt – en inmiddels ook Oekraïne – en 

in mindere mate Finland is hun fel anti-Russisch sentiment. Afgezien van 

het feit dat Polen net als Estland, Letland, Litouwen en Finland ook aan de 

Oostzee ligt is het niet echt een Baltische staat. Polen zijn geen Balten, 

maar Slaven. En Polen is sedert 1991 ook geen buurland meer van 

Rusland, behoudens zoals we hebben gezien, de grens met de enclave 

Kaliningrad, het vroegere Königsberg in het evenzeer vroegere Oost-

Pruisen.  

 

Voor het intense wantrouwen dat deze landen tegen Rusland koesteren is 

alle reden. Allemaal hebben ze de Russische manier van oorlog voeren en 

bezetting van veroverde gebieden aan den lijve ervaren. Het Russisch 

optreden in bezet gebied kenmerkt zich nu eenmaal door het volgende, 

zowel 80 jaar geleden als nu: 

 

− Provocatie, inclusief “false flag” operaties. U weet wat dit is, je 

creëert een incident en schuift de schuld in de schoenen van de 

tegenstander, om die vervolgens aan te vallen onder het mom van 

geprovoceerd te zijn. Hitler was daarin ook een meester. 

− Plundering, meedogenloze verwoesting van land, eigendommen en 

menselijk leven, verkrachting van vrouwen van ongeacht welke 

leeftijd, terreur onder de burgerbevolking. 

− Ontkenning van iedere vorm van verantwoordelijheid, ook al is er 

onbetwistbaar bewijs van schuld of betrokkenheid (MH 17, de 

spionnen bij de OPCW). Pas wanneer het Kremlin iets ontkent dan 

kan je er van uit gaan dat het waar is 

− Aankondigen van acties van de tegenstander (vuile bom, opblazen 

van de dam in de Dnipr), die vervolgens zelf uitvoeren en er daarna 

de tegenstander de schuld van geven 

− Destabilisatie d.m.v. propaganda, cyber aanvallen, inspelen op de 



sentimenten van Russische of Russisch sprekende bevolkingsgroepen 

in buurlanden 

− Deportatie van mogelijke tegenstanders. Niet alleen Balten en Polen 

in de jaren '40 en '50, en Oekraïeners nu, maar ook 

honderdduizenden anderen, etnische minderheden vaak, woonachtig 

aan de grenzen van het Rijk, die in de ogen van de machthebbers een 

veiligheidsrisico vormen 

 

Kortom, een orgie van terroristisch geweld. Het enige antwoord dat in het 

Kremlin indruk maakt is “tit for tat”. Dat is altijd zo geweest. Ik geef u een 

voorbeeld uit de Koude Oorlog, mij verteld door een van mijn eerste chefs 

bij BZ die enige jaren in Moskou had gediend, in de jaren '70. Hij meende 

dat Frankrijk het juiste antwoord had gevonden. Wanneer in Moskou de 

banden van de auto van de Franse militair attaché werden lekgestoken aan 

de vooravond van zijn officieel aangekondigd bezoek aan een militaire 

oefening van het Rode Leger, gebeurde dat diezelfde dag nog met de 

banden van de auto van de Sovjet militair attaché in Parijs. Dan hield het 

snel op. 

 

Ik begrijp dat er nog een geheel aan Polen gewijde voordracht op het 

programma staat. Zonder het gras voor de voeten te willen wegmaaien van 

de betreffende inleider wil ik toch ook iets over Polen zeggen, niet alleen 

omdat het op dit moment zo'n belangrijke speler is in wat er aan de gang is 

aan de Oostgrens van de EU. Maar ook omdat Polen het land is waar ik na 

Nederland de meeste voetstappen heb liggen. Ik heb er gewoond, 

gestudeerd, gewerkt voor de Europese Commissie en de Nederlandse 

Ambassade. Ook zijn de Poolse ervaringen met Rusland volstrekt 

vergelijkbaar met die van de Baltische landen.  

 

Over de geschiedenis tot aan 1939 hebben we het gehad, de Russische 

bezetting van een derde van Polen gedurende de gehele 19e eeuw, met een 

wreder regime dan de Pruisen en de Oostenrijkers. De neergeslagen 

opstanden, de Pools-Russische oorlog begin jaren '20. Recentere 

meetpunten op de Poolse haatmeter jegens Rusland zijn het Molotow-

Ribbentrop Pact uit 1939 dat de weg vrijmaakte voor de Duitse aanval op 

Polen, en dat de Sovjet-Unie de vrije hand gaf in Oost-Polen. Hier is 

sprake van een tussen Polen en de Baltische landen gedeeld lot, omniet te 

zeggen noodlot. Dit pact heeft immers ook de bestemming van de 

Baltische staten in hoge mate bepaald. Net als uit de Baltische landen 



werden door de Sovjets ook uit de bezette Poolse gebieden vele duizenden 

burgers gedeporteerd  en als dwangarbeider te werk gesteld. Misschien de 

meest bekende was wel de uit een aristocratische familie stammende, later 

tot het communisme bekeerde oud-president Jaruzelski, die aan zijn 

dwangarbeid in de Siberische kou sneeuwblindheid had overgehouden, 

waardoor hij de rest van zijn leven veroordeeld was tot het dragen van zijn 

kenmerkende donkere bril.  

 

De Russische wreedheden in Oost-Polen deden niet onder voor die van de 

nazi's in West-Polen. Vervolgens werden in het voorjaar van 1940 ruim 

25.000 Poolse intellectuelen, geestelijken, militairen, politici, kortom bijna 

de gehele elite, door de NKVD (voorloper van de KGB) geëxecuteerd in 

de bossen van Katyn, nu in Belarus. Dit drama is nog steeds een open 

wond in de Pools-Russische relatie, ook al omdat het tot 1990 heeft 

geduurd totdat Rusland de verantwoordelijheid ervoor erkende. Overigens 

hebben de VS en het VK hier ook boter op het hoofd (Enigma, Bletchley 

Park). Voeg daarbij het schandaal dat in 1944 het Rode Leger in Warschau 

op de oostoever van de Wisla werkeloos toekeek hoe de nazi's op de 

westoever korte metten maakten met de Opstand van Warschau, en veel 

van de haat en achterdocht is verklaard.  

 

Nu, anno 2022, zijn Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen 

onafhankelijke staten, lid van de EU en van de NAVO (Finland – Zweden 

– gelukkg binnenkort ook), en allen zijn zij fel tot zeer fel anti-Russisch. 

Zij maken zich terecht zorgen of zij nog wel rustig kunnen gaan slapen. In 

september 2014, meer dan acht jaar geleden, schreef ik daarover een 

artikel in de Volkskrant. Dit artikel begint alsvolgt: 

 

“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 

(Tussen Rusland en de Baltische staten zeg ik daar nu, in 2022, voor alle 

duidelijkheid bij). 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”.  

Tot zo ver wat ik er 8 jaar geleden van vond, maar heel veel anders denk ik 

er nu niet over. 

 

Tien jaar geleden was ik enige tijd ambassadeur in Estland. Letland ken ik 

een beetje en Litouwen in het geheel niet. Hoewel mijn verblijf in het 

Balticum niet heel lang duurde was het lang genoeg om grote waardering 

te krijgen voor de moedige wijze waarop  Esten, Letten en Litouwers 

ondanks het schrikbewind van de Sovjet-Unie altijd vertrouwen hebben 

gehouden in het herkrijgen van hun onafhankelijkheid. 

Bewonderenswaardig is ook het tempo waarin de Baltische staten zich 

vanaf 1991, na meer dan vijf decennia van communistische, vervolgens 

nationaalsocialistische en daarna weer communistische onderdrukking, 

hebben ontwikkeld tot volwaardige democratieën en markteconomieën, 

bijna van de ene dag op de andere. Na twee generaties linkse, rechtse en 

weer linkse dictatuur binnen één generatie naar de normaliteit, dat is geen 

geringe prestatie. 

 

Estland en Letland, en in mindere mate Litouwen, hebben wel een  

probleem dat ineens weer in de belangstelling staat nu de spanningen 

tussen Oekraïners en Russen in Oost-Oekraïne op een regelrechte oorlog 

zijn uitgelopen. De twee landen herbergen aanzienlijke Russische 

minderheden binnen hun grenzen, zoals ik heb gememoreerd. Het verschil 

met de Oekraïense situatie is fundamenteel. In Oekraïene is er sprake van 

een grotendeels historisch zo gegroeide situatie, en zijn er vele natuurlijke 

familierelaties. In Estland en Letland is deze situatie ontstaan als gevolg 

van bevolkingsbeleid van de Sovjet-Unie.Voor de Tweede Wereldoorlog 

woonde in zowel Estland als Letland hooguit een procent of acht Russisch 

sprekenden. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog hebben er 

dramatische demografische ontwikkelingen plaatsgevonden in het 

Balticum. De huidige aanwezigheid van zulke grote aantallen Russen in de 

Baltische landen is het directe gevolg van een beleid van gedwongen 



russificatie en deportatie tijdens de Sovjet-overheersing. 

 

Vele tienduizenden Balten zijn door Stalin naar strafkampen in Siberië 

afgevoerd, weinigen keerden levend terug. Vele Russen werden op hun 

beurt gedwongen naar de Baltische kusten te verhuizen om de plaats van 

de verdrevenen in te nemen. Dit is misschien wat kort door de bocht. Voor 

een inzicht in de meer gecompliceerde werkelijkheid verwijs ik graag naar 

Jan Brokken's fenomenale boek Baltische Zielen. 

 

Moeten de Baltische landen nu vrezen voor een Oekraïne-scenario? 

Vooralsnog acht ik dat onwaarschijnlijk. Estland, Letland en Litouwen zijn 

lid van de NAVO en de EU, en dat is een stevige garantie. Bovendien heeft 

Rusland zijn ware aard laten zien en is de NAVO, straks uitgebreid met 

Zweden en Finland, gewaarschuwd.  

 

Het Balticum is echter wel de zwakste flank van de NAVO. Niet een van 

de Baltische staten beschikt over een behoorlijke luchtmacht. Andere 

NAVO-landen stationeren om toerbeurt een eskader van een paar F-16's in 

Litouwen op de enige basis in de regio waar die kunnen opstijgen en 

landen. Dat Poetin af en toe een begerige blik werpt in de richting van de 

Oostzee lijdt geen twijfel. Tallinn, Riga, Klaipeda, zijn belangrijke havens 

ooit deel uitmakend van de Sovjet-Unie. Bovendien bieden zij per spoor en 

over de weg goede verbindingen naar het Russische achterland. 

Persoonlijk ben ik van mening dat de veiligheid van de Baltische staten er 

zeer bij gediend zou zijn indien de NAVO er een permanente  en 

aanzienlijke troepenmacht zou stationeren, zoals ook het geval was in 

West-Duitsland tijdens de Koude Oorlog. 

 

Ik kan mij niet voorstellen dat Poetin zo dom zal zijn om militair ingrijpen 

in de Baltische regio te overwegen. Hij is bedreigend en onberekenbaar, 

maar niet achterlijk. Een militair conflict met de Baltische landen is een 

militair conflict met de NAVO, automatisch. Ik denk dat iedereen dat wil 

vermijden, inclusief Poetin. Zijn doel zal onverminderd zijn het 

destabiliseren van West-Europa en Noord-Amerika. Daar is niet eens een 

traditionele oorlog voor nodig. Artikel 5 van het NAVO verdrag beschermt 

de NAVO landen tegen een gewapende aanval, maar niet tegen subversie, 

economische oorlogvoering, ontwrichting d.m.v. propaganda, het opereren 

van de georganiseerde misdaad, het kopen van invloed in de media of de 

politiek, en zo nog wat. Ik denk dat we vooral op dat laatste gebied erg 



waakzaam zullen moeten blijven. 

 

Bovendien, wat schiet Poetin ermee op, wat heeft dit avontuur Rusland tot 

dusver gebracht? Eigenlijk alleen maar het tegenovergestelde van dat wat 

Poetin voor ogen stond: 

1. Mocht Rusland deze oorlog winnen (wat ik niet verwacht) dan zit het 

met de erfenis van een grotendeels verwoest land. Voor de 

wederopbouw zal het zelf en alleen zorg moeten dragen. En dat met 

een economie die door sancties ernstig is verzwakt, en die voor het 

uitbreken van de oorlog toch al kleiner was dan die van de Benelux. 

2. Het Westen is weliswaar niet zo 100% verenigd en standvastig als ik 

graag zou zien, maar het lidmaatschap van de NAVO van Finland en 

Zweden lijkt mij inmiddels een uitgemaakte zaak. Een half jaar 

geleden zou ik dat niet hebben durven voorspellen. 

3. Rusland heeft West-Europa vermoedelijk definitief verloren als 

afzetgebied voor zijn olie en gas.  

4. Ook moet Rusland vrezen voor zijn wapenindustrie. Wie koopt er 

straks nog Russische tanks nu die aan de lopende band aan flarden 

worden geschoten. Ieder gewapend conflict is altijd een test case 

voor nieuwe wapensystemen, en die van Rusland lijken voor het 

examen te zijn gezakt. 

5. De verliezen aan menskracht zijn aanzienlijk, en dat in een land met 

toch al teruglopende bevolkingsgroei en levensverwachting.  

 

Maar misschien is dit allemaal te rationeel gedacht. 

 

Kunnen de Balten dus rustig gaan slapen? Ik ben bang van niet. De 

aspiraties van Poetin zijn duidelijk. Hij heeft de teloorgang van de Sovjet-

Unie de grootste tragedie van de 20ste eeuw genoemd, en tracht waar 

mogelijk de oude Sovjet-invloedssfeer te herstellen. Zie Georgië, Armenië, 

Azerbeidzjan, Transnistrië, en nu Oekraïne. De totalitaire alleenheersers 

van Wit-Rusland en Kazachstan heeft hij al binnen. Alhoewel, ook in 

Kazachstan en andere Centraal-Aziatische republieken, ooit loyale 

bondgenoten van Poetin, begint het te rommelen. 

 

Estland, Letland en Litouwen zullen te maken blijven krijgen met 

Russische pesterijen en provocaties: politieke stemmingmakerij onder de 

Russisch sprekende bevolking, steun voor de vaak lokale partijen die de 



belangen van de Russische minderheid behartigen, militaire oefeningen en 

schijnaanvallen in het grensgebied, schendingen van het lucht- en zeeruim: 

onrust stoken. 

 

Estland, Letland en Litouwen. Drie kleine, moedige, zelfbewuste, maar 

ook kwetsbare Europese bondgenoten met een machtige, onbehouwen en 

onberekenbare buur, met een nauw aan die buur verbonden traumatisch 

verleden. Terecht zijn zij nerveus, daar hebben zij gezien het verleden alle 

reden toe. En terecht verdienen zij onze ondubbelzinnige steun, militair, 

economisch en politiek. 

 

Maar Estland en Letland zouden zichzelf een grote dienst bewijzen door 

meer te doen aan de integratie in hun samenleving van die aanzienlijke 

Russische minderheid. Om het Estse of Letse staatsburgerschap te 

verwerven moeten ingewikkelde bureaucratische obstakels en 

inburgeringsprocedures worden overwonnen. Die Russen zijn er nu 

eenmaal, ze gaan voorlopig niet terug. Waarom zouden ze ook, met het 

paspoort op zak van een EU-lidstaat, wonend in een land met een 

levensstandaard waar de gemiddelde inwoner van Rusland voorlopig 

alleen maar van kan dromen. Behandel ze met respect, en Poetin heeft een 

reden minder voor zijn op destabilisatie gerichte provocaties en treiterijen. 

 

Hans Glaubitz, Amsterdam, november 2022 

 

 

 

 

 


