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‘We spreken vaak van “het Oekraïense leger”, maar wie vechten daar in werkelijkheid? 
[…] Dit is geen leger, maar een buitenlands legioen, in dit geval een NAVO-legioen’.1 Deze 
uitspraak van Vladimir Poetin is niet alleen interessant omdat ze illustratief is voor de 
diepgewortelde Russische achterdocht ten aanzien van het trans-Atlantisch 
bondgenootschap. De presidentiële ontboezeming past tevens in het bredere kader van 
zinspelingen op de ‘westerse ondersteuning van Kiev’ dat een onmisbare schakel vormt 
binnen de Russische informatie- en propagandamachine. Die machine is op zijn beurt 
weer onlosmakelijk verbonden met de zogenoemde ‘hybride oorlogvoering’, een mengsel 
van anonieme eenheden die de grens oversteken, cyberaanvallen, economische pressie, 
tegenstrijdige verklaringen en afleidingsmanoeuvres. 

Rusland lijkt diverse propagandamethoden en -technieken voor diverse doelgroepen te 
hanteren. Het westerse publiek moet vooral worden voorzien van ‘alternatieve informatie’ 
via de nieuwszender Russia Today en websites als Sputnik, de fris ogende opvolger van RIA 
Novosti. Hiermee wordt getracht sympathie en begrip te kweken voor de Russische Zaak, 
voor Moskous opvatting dat de NAVO haar ‘belofte’ – om niet in oostelijke richting te zullen 
uitdijen - heeft ‘gebroken’, en voor het Russische zelfbeeld als ware redder van de Europese 
beschaving. Het uiteindelijke doel is het creëren van een verlammende politieke 
verdeeldheid in en tussen de NAVO- en EU-lidstaten onderling. 

De schijn van nuance wordt zeker niet opgehouden in het geval van de eigen burgers en de 
Russischtalige ingezetenen van de aangrenzende ex-Sovjetrepublieken. De eerste groep 
wordt reeds jarenlang geïndoctrineerd met een russocentrische schijnwerkelijkheid die de 
misère in Rusland moet verhullen. De tweede groep neemt een iets andere positie in. Het 
Kremlin wil voorkomen dat deze groep vervreemd raakt van het ‘moederland’ en beschouwt 
haar als een instrument om greep te houden op de republieken die in 1991 uit de Sovjetunie 
stapten. Dit artikel gaat nader in op de positie van de Russischtalige ingezetenen van de 
Baltische landen, in het bijzonder die van Estland. 

De Pribaltika in het vizier 

Estland, Letland en Litouwen verhullen sinds de bezetting en annexatie van de Krim door 
Rusland nog maar nauwelijks dat zij zich bedreigd voelen door hun grote buur en hebben 
onophoudelijk aangedrongen op meer beschermende maatregelen door de NAVO.2 
Opmerkelijk is dat een klassieke, conventionele verdedigingsstrategie hier de voornaamste 
leidraad is. Rusland heeft de afgelopen maanden evenwel laten blijken dat als het Estland, 
Letland en/of Litouwen wil intimideren, het zich liever bedient van hybride methoden (ook 
omdat het een aanval op NAVO-territorium vooralsnog te riskant vindt). Zo hebben 
Russische straaljagers in 2014 tot negenmaal toe het Estse luchtruim geschonden en namen 
medewerkers van de FSB op 5 september, twee dagen na het historische bezoek van de 



Amerikaanse president Obama aan Tallinn, een beambte van de Kaitsepolitsei, de Estse 
zusterorganisatie, gevangen.3 De boodschap is uiteraard dat een NAVO-troepenmacht 
weinig tot niets kan uithalen tegen dit soort acties. 

Hoewel men zulke optredens misschien nog kan afdoen als pesterijen, de informatie- en 
propagandacomponent van de ‘hybride Koude Oorlog’ tegen Estland, Letland en Litouwen is 
problematischer. In november maakte Dmitri Kisseljov, de voorman van Rossija Segodnja, 
de overkoepelende staatsinformatie-agentuur voor het buitenland, bekend dat Sputnik 
‘begin 2015’ in onder andere Estland en Letland radiozenders (die zullen uitzenden in het 
Ests en Lets) en media hubs wil opzetten. De kans dat de autochtone bevolking vatbaar is 
voor Ruslands eigenzinnige interpretaties van het conflict in Oekraïne en de twintigste-
eeuwse geschiedenis is echter niet bijster groot. Een belangrijke kwestie betreft de vraag of 
lokale journalisten zich aan zo’n Kremlin-spreekbuis willen verbinden en in eigen land als 
paria’s door het leven willen gaan. De Estse autoriteiten hebben al laten weten dat er 
‘vanwege ruimtegebrek’ geen frequentie ter beschikking kan worden gesteld, dus zal 
Sputnik zich waarschijnlijk richten op het maken van internetradio en het aanbieden van 
apps.4 

De Russischtalige bevolkingsgroepen in Estland, Letland en Litouwen, bestaande uit 
migranten die in de Sovjettijd naar de Pribaltika togen, zijn voor Moskou veel interessanter.5 
Rusland gebruikt deze groepen als politiek object en als politiek richtpunt – waarbij de 
‘eigen’, Russische minderheden in Estland en Letland, tevens verreweg de grootste 
migrantengemeenschappen aldaar, natuurlijk centraal staan. Op het eerste aspect, het 
constant aanhangig maken van de ‘discriminatie’ van de sootetsjestvenniki (‘landgenoten’), 
die na 1991 niet automatisch het Estse en Letse staatsburgerschap verwierven en eerst een 
naturalisatieprocedure moesten doorlopen (taal- en rechtsexamen) of stateloosheid met 
gedoogd verblijf wachtte, bij de Raad van Europa, EU en NAVO, wordt hier niet verder 
ingegaan. Succesvol zijn deze pogingen in elk geval nooit geweest. 

Het tweede aspect, de aansturing en beïnvloeding van de sootetsjestvenniki in Estland en 
Letland, laat een vrij gemengd beeld zien. De Kaitsepolitsei beziet de contacten tussen 
Russische instanties als VRKAV, Russkii Mir en Rossotroednisjestvo, met argwaan. Deze 
instanties zijn opgericht op last van de presidenten Poetin en Medvedev, ‘ter ondersteuning 
van de landgenoten in het buitenland’ en ‘ter bevordering van de culturele en humanitaire 
samenwerking’. Russische diplomaten in Tallinn en agenten van de SVR, de Russische 
buitenlandse inlichtingendienst, bemoeien zich volgens de ‘KAPO’ onbeschroomd met de 
gang van zaken bij de pro-Russische partijen en verenigingen op Estse bodem. Gematigde 
geesten zouden tijdens en na de crisis rond het standbeeld van de Bronzen Soldaat 
(Pronkssõdur) in voorjaar 2007 zelfs op hun aandringen op een zijspoor zijn 
gemanoeuvreerd. Niettemin is het maar de vraag of het Poetin überhaupt iets heeft 
opgeleverd: interne vetes hebben de versnippering in stand gehouden en de meeste 
permanente ingezetenen met een Russische achtergrond houden zich verre van politiek-
maatschappelijk activisme.6  

‘Verdomde fascisten’ 

Zorgelijker is dat de Russische minderheden via radio, televisie, boeken en dvd’s en 
natuurlijk het internet eenvoudig kunnen worden beïnvloed in hun moedertaal. Estland, 



Letland en Litouwen bestrijden de neo-Sovjetthese van de ‘bevrijding van het nazisme’ en 
benadrukken in plaats daarvan Stalins samenzwering met Hitler tegen hun landen (het 
Molotov-Ribbentroppact van 1939), de bezetting en annexatie door de Sovjetunie in 1940 
en de hervatting daarvan in 1944-45. Die verschillen in interpretatie leiden tot spanningen, 
zoals bleek in aanloop naar de 9 mei-viering in Moskou in 2005 en tijdens de Pronkssõdur-
crisis in 2007. In reactie hierop besloot Rusland meer materiaal over het ‘fascistische’ gedrag 
van de Esten, Letten en Litouwers uit de periode van de nazi-bezetting te vervaardigen.  

Een speciaal congres van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou boog zich 
in juni 2007 over de vraag hoe men de ‘geschiedvervalsing’ door Estland, Letland en 
Litouwen kon tegengaan. De aanwezigen oordeelden dat de autoriteiten het voortouw 
moesten nemen bij het uitdragen van de Russische visie op de geschiedenis van de Baltische 
republieken.7 Een select gezelschap van ‘experts’ buigt zich hier inmiddels over. Verschenen 
studies en analyses dienen overduidelijk een politiek-ideologisch doel, zoals ook 
professionele Russische historici als Boris Sokolov hebben vastgesteld. Ze moeten de lezer 
tevens attenderen op ‘de heropleving van het nazisme in Estland, Letland en Litouwen’ — 
de ‘prokljatyje fasjistij’, de ‘verdomde fascisten’, zijn nog immer daar.8  

Zo verscheen eind 2007 een boek van de hand van Joeri Jemeljanov, aangeduid als 
historicus, getiteld De Baltische landen. Waarom houden ze niet van de Bronzen Soldaat? 
[letterlijke vertaling uit het Russisch, J.B.], met een foto van Hitler, een kaart van Estland en 
swastika’s op de cover. Het werk pretendeert een overzicht te geven van de geschiedenis 
van Estland, Letland en Litouwen, of beter gezegd: het gaat in op de zelf opgeworpen vraag 
waarom zij zich ‘nooit tot volwaardige landen hebben kunnen ontwikkelen’. De in 1918 
uitgeroepen onafhankelijkheid bracht de landen enkel aan de rand van afgrond. De 
economische successen van de Sovjetunie deed hen beseffen dat zij zich beter bij de grote 
buur konden aansluiten, een ‘wijze’ beslissing die niets te maken had met het Molotov-
Ribbentroppact. De meest bizarre stelling is misschien wel dat de arrestaties en deportaties 
richting Siberië van begin en eind jaren veertig ‘niet anders waren dan hoe de Duitsers 
werden behandeld in Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.’9 Meer van 
dergelijke boekwerken zouden volgen.  

De documentaire Eesti – ajaloo risttee (‘Estland – op het kruispunt van de geschiedenis’) die 
in september 2006 op dvd verscheen, deed niet minder stof opwaaien. De film schetst een 
eenzijdig en creatief beeld van het Estland onder Duitse bezetting – er speelde zich in de 
zomer van 1941 een burgeroorlog af tussen het pro-Sovjetvolk en ‘rechtsextremistische, 
nationalistische elementen’ en in 1944 bestookten alleen de Duitsers, niet het Rode Leger, 
de frontstad Narva. De Russische ambassade weigerde zich van de mede door haar 
bekostigde film te distantiëren.10 Een andere, in april 2007 op het Russische TVCentr 
uitgezonden documentaire, getiteld Zij zwoeren trouw aan Hitler, borduurde voort op dit 
beeld van ‘massale collaboratie’ door de Esten. De kijker verneemt bijvoorbeeld dat de 
Esten vóór de Duitse invasie van 1941 reeds ‘25.000 tot 40.000 communisten, inclusief 
vrouwen en kinderen, hadden vermoord of gevangen hadden gezet.’11  

Na het uitbreken van de Krimcrisis zouden er wederom allerlei verbanden met het verleden 
worden gelegd. In februari 2014 zond zender Rossija-1 een documentaire uit, waarin verslag 
werd gedaan vanuit het West-Estse dorp Vana-Vigala. In een boerderij, een voormalig 
steunpunt van de Woudbroeders, de guerrilla’s die tot midden jaren vijftig vanuit de bossen 



tegen de Sovjets vochten, ‘houden rechts-radicale strijders al twintig jaar lang trainingen’. 
De boodschap was duidelijk: er liep een directe lijn van de toenmalige (Woudbroeders) naar 
de huidige ‘fascisten’, die zich ook nog eens dienstbaar willen maken in Oekraïne. De 
waarheid is dat de Kroonu Klubi, een schietvereniging met een nationalistische inslag, in 
2006 bezoek kreeg van Oekraïense schoolkinderen die in Estland militair-historisch 
interessante plaatsen aandeden en ook een ontmoeting hadden met Estse padvinders. Een 
aantal tieners poseerde met Duitse legermutsen op. Foto’s hiervan die op internet 
belandden, vormen de enige feitelijke grondslag voor het Russische programma.12  

Zoeken naar het juiste antwoord 

Al deze even gewiekste als zonderlinge, van USSR-nostalgie overlopende bevindingen, 
waarin heden en verleden telkens door elkaar heen lopen, moet de regering in Tallinn (en 
die in Riga en Vilnius), de ‘erfgenaam van het fascisme’, in diskrediet brengen en de 
maatschappelijke spanningen aanjagen.  

Het debat over wat het juiste antwoord zou moeten zijn, is al eens eerder gevoerd, toen in 
2007 honderden jongeren na de verplaatsing van de Bronzen Soldaat aan het plunderen 
sloegen in Tallinn — en zou als een nachtkaars uitgaan. Door de vrees voor te hoge kosten 
en bezuinigingen op de publieke omroep, een gevolg van de economische crisis die Estland 
van 2008 tot 2010 zo hard trof, kwam er bijvoorbeeld geen Russischtalig ETV-kanaal. Een 
nieuwsportaal (http://rus.err.ee), een langere Russischtalige versie van Aktuaalne kaamera, 
het journaal, een enkel praatprogramma en herhalingen met Russische ondertiteling zouden 
volstaan.  

Ditmaal is het gevoel van urgentie meer aanwezig. Estland onderzoekt de mogelijkheid om 
in 2015 alsnog met een derde, geheel Russischtalig net te komen, ETV3. Letland en Litouwen 
zetten in het voorjaar van 2014 zowaar tijdelijk de Russische kanalen RTR Planeta en NTV 
Mir op zwart en onderzoeken de mogelijkheid van een langere of permanente schorsing.13 
Estland wil niet zover gaan. ‘In een westerse liberale democratie is een verbod geen 
oplossing. Dan worden we precies als zij en zoals we weten, is de beste manier om wraak te 
nemen niet te worden als zij’, aldus president Ilves.14 Vier prominente Finse, Estse, Letse en 
Litouwse journalisten en oud-hoofdredacteuren bepleitten een grensoverschrijdende 
aanpak en stuurden in april 2014 een brief naar de Europese Commissie, waarin zij de 
oprichting van een Europawijd Russischtalig nieuwsstation suggereerden. De ministers van 
Buitenlandse Zaken van Estland, Litouwen, Denemarken en Groot-Brittannië namen dit idee 
onlangs goeddeels over.15  

Toch is het maar de vraag of dit soort initiatieven, hoe nuttig ook, op termijn veel soelaas 
zullen bieden. Het circuleren van Jemeljanov-achtige literatuur (ook digitaal) kan men 
moeilijk tegengaan. Gelet op de woorden van president Ilves is het blokkeren van Russische 
websites geen optie. Het wreekt zich nu dat Estland (net als Letland) de afgelopen twee 
decennia te weinig energie en middelen heeft gestoken in een dialoog met, en integratie 
van, de Russische minderheden. Dat dit besef wel degelijk sluimert, blijkt uit een 
wetswijziging die het Estse parlement op 21 januari jl. aannam. Die wet stipuleert dat 
kinderen van stateloze ouders (permanente ingezetenen die al vijf jaar in Estland wonen) bij 
geboorte automatisch Ests staatsburger worden en dat stateloze kinderen onder de vijftien 
jaar nu in principe allemaal in aanmerking komen voor het staatburgerschap. Met meer 



bezoeken door politici aan Tallinns buitenwijken en de noordoostelijke steden, het serieus 
nemen van de sociaal-economische problemen van de aldaar woonachtige venelased 
(‘Russen’) en discussies in de schoolklas bouwt men wellicht een steviger pantser tegen 
Poetins propagandasalvo’s dan met in allerijl opgestarte mediaprojecten.  

Jeroen Bult is historicus en publicist, gespecialiseerd in Estland, Letland en Litouwen . 
Hij werkt momenteel aan een boek over Estland sinds 1990.  
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