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Terug naar het oude: ‘To keep Russia out’

Het eerste deel van Ilves’ ontboezeming verwijst naar de 
zomer van 2008, toen Rusland Georgië binnenviel. Weldra 
maakte zich een enorme verontwaardiging over deze ‘typische 
vorm van Russisch imperialisme’ meester van Estland. Het 
had Georgië sinds Michail Saakasjvili’s ‘Rozenrevolutie’, bijna 
vijf jaar eerder, volop gesteund in zijn pogingen vrijemark-
thervormingen door te voeren en toenadering te zoeken tot 
de NAVO en de Europese Unie.2 Estland drong in Europees 
verband aan op harde strafmaatregelen tegen Moskou en 
op het overbrengen van NAVO-militairen en -materieel ter 
bescherming van zijn grondgebied, doch kreeg nul op het 
rekest.3 De economische betrekkingen met Rusland en de 
door dat land te stillen Europese energiehonger kregen 
duidelijk voorrang.

Hoe anders is de situatie anno 2014. Het opduiken van de 
geheimzinnige ‘groene mannen’ op de Krim eind februari 
luidde de inlijving van het schiereiland bij Rusland in. 
Ditmaal beperkte Rusland zich niet tot het scheppen van 
twee niet nader serieus te nemen vazalstaatjes. Derhalve 
kwam, veel meer nog dan in 2008, in de politieke vergader-
zalen en op de krantenpagina’s in Estland de nationale 

‘Het doet steeds 
meer denken aan 
1940’

‘Sommige van onze vrienden hebben gezegd: “We dachten dat jullie paranoïde waren en overdreven 
reageerden en nu zien we in dat jullie gelijk hadden.”’1 Deze uitspraak van Toomas Hendrik Ilves 
(‘THI’), Estlands president die graag zijn licht laat schijnen op internationaalpolitieke kwesties, 
is kenmerkend voor de stemming in de kleine republiek in Noordoost-Europa. Evenals zuiderburen 
Letland, Litouwen en Polen, ervaart Estland de surrealistische bezetting en annexatie van de Krim 
door Rusland en het Russische gestook in Oost-Oekraïne als een directe bedreiging van zijn nationale 
veiligheid. Dat komt mede door de negatieve (Sovjet-)ervaringen die het zelf heeft met de immense 
oosterbuur, maar tezelfdertijd heeft zich een zeker gevoel van morele verhevenheid ten opzichte van 
Rusland-vriendelijk West-Europa meester gemaakt van politiek en media. 

veiligheid centraal te staan. Een woedende Urmas Paet, 
minister van Buitenlandse Zaken, zei:

‘Het gaat hier om het binnenvallen van een buurland. Dat is 
zeer ernstig. Een evidente aanval op de territoriale inte-
griteit van Oekraïne […]. De heer Poetin bedrijft politiek op 
basis van emoties. Hij droomt van een Euraziatische Unie, 
met inbegrip van Oekraïne’.

De onderliggende boodschap: als Poetin de zuidwestgren-
zen verandert, waarom dan ook niet de noordwestgren-
zen, als een verdere opstap naar het herstel van de door 
hem bewierookte Sovjet-Unie? President Ilves riep op 2 
maart de Riigikaitse Nõukogu, de tienkoppige Nationale 
Veiligheidsraad, bijeen voor spoedoverleg. Estland steunde 
het initiatief van Polen, Litouwen en Letland om op basis 
van Artikel 4 van het Verdrag van Washington spoedoverleg 
met de NAVO- bondgenoten aan te vragen. Dat recht hebben 
lidstaten als zij hun ‘territoriale integriteit, politieke onaf-
hankelijkheid of veiligheid’ bedreigd zien.4

Ilves vervulde, net als tijdens de Georgië-crisis, een sleu-
telrol bij het genereren van internationale aandacht voor 
de veiligheid van zijn land, intensief gebruik makend van 
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Twitter, waar zijn vrienden Strobe Talbott, Edward Lucas 
(The Economist) en Carl Bildt zich die dagen ook veel-
vuldig ophielden. Zijn doel was de geesten rijp te maken 
voor een definitief eerherstel van Artikel 5 van datzelfde 
NAVO-Verdrag: minder Out of Area-operaties, méér col-
lectieve verdediging. Hij en zijn landgenoten konden nu 
onverhuld uiting geven aan hun instinctieve opvattingen 
over nationale veiligheid en hoefden geen ‘postmoderne’ 
voorzichtigheid meer te betrachten, zoals vóór 2004 het 
geval was geweest, toen zij de lange weg naar het NAVO-
lidmaatschap nog moesten afleggen. De NAVO kon wat 
Estland betreft de zoektocht naar een nieuwe bestaans-
grond staken en per ommegaande terugkeren naar de 
oude: ‘To keep Russia out.’ De aanbeveling van de Albright-
werkgroep (mei 2010) om Artikel 5 af te stoffen, diende nu 
kracht te worden bijgezet.

Een ‘churchilliaans moment’

De bondgenoten beseften inderdaad, de één met minder 
tegenzin dan de ander, dat Poetin de Rubicon was over-
gestoken — de ‘dadervraag’ liet zich makkelijker beant-
woorden dan in 2008 — en dat de inname van de Krim niet 
onbestraft kon blijven. ‘THI’ wreef het hen nog eens in: 

‘De post-Koude Oorlog-orde is definitief op het eindpunt 
aangeland, het gebruik van ruw geweld ter verandering van 
grenzen, een akelige gewoonte die Europa leek te hebben 
afgezworen, is weer legitiem. De verwachting dat ‘Georgië’ 
een eenmalige gebeurtenis was, is niet uitgekomen. De 
NAVO en de EU, die zich opeens geconfronteerd zagen met 
een echt churchilliaans moment [sic], zullen niet meer 
kunnen terugkeren naar het aanlokkelijke business as usual. 
Integendeel, zij zullen met een afgewogen antwoord op dit 
openlijke, door het Kremlin gemende en door jaren dertig-
achtige hysterie in de Russische media begeleide revan-
chisme moeten komen.’5

Andere politici en analisten zeiden het de president na: het 
Westen had in 2008 verzuimd het sein op rood te zetten, 
zodat Rusland de indruk had gekregen dat het zijn weg kon 
vervolgen en één van de kernbeginselen van de akkoorden 
van Helsinki van 1975, het eerbiedigen van de bestaande 
grenzen in Europa, verder kon ontmantelen. 

Met deze zwaarmoedige retoriek wilde Estland de part-
ners extra onder druk zetten om daadwerkelijk bijstand te 
verlenen en niet te vervallen in het geaarzel van 2008. Het 
opschorten van de dialoog met Moskou in het kader van 
de NATO-Russia Council en het afbreken van de militaire 
samenwerking met Rusland zal Estland, dat die Raad eigen-

lijk altijd als een overbodig rekwisiet heeft gezien, als een 
overwinning hebben ervaren, maar het wilde meer: concrete 
toezeggingen over militaire bijstand ter plekke. Het zou ten 
dele zijn zin krijgen. 

NAVO-maatregelen

Washington beet het spits af door begin maart zes 
additionele F-15C-straaljagers en een KC-135-tankvliegtuig 
ter beschikking te stellen voor de Baltic Air Policing-missie 
van de NAVO die al sedert 2004 waakt over het luchtruim 
van Estland, Letland en Litouwen (die zelf niet over 
een luchtmacht beschikken). Vier Amerikaanse F-15C’s 
scheerden, conform het dienstschema, al sinds 
1 januari door de luchtruimen. Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Denemarken boden eind maart aan respectievelijk zes 
Eurofighter Typhoons, ten minste drie Rafales (en mogelijk 
ook Mirage 2000-toestellen en AWACS-radarvliegtuigen) en 
vier F-16AM’s plus vijftig assisterende manschappen 
richting de noordoostelijke rand van Europa te zenden. 
Duitsland zegde toe zes Eurofighters te sturen. Polen (MiG-
29A’s en SU-22’s), Nederland (F-16’s) en Canada (CF-18 
Hornets) zouden volgen. De eerste multinationale patrouil-
lemacht, bestaande uit Britse, Deense, Franse en Poolse toe-
stellen, loste de Amerikanen op 1 mei af. Eind april stoom-
den een Nederlandse, Belgische en Estse mijnenjager en 
een Noorse mijnenveger plus een ondersteunend schip, alle 
behorend tot Standing NATO Mine Counter-Measures Group 
One, vanuit het Duitse Kiel op richting het Oostzeegebied. 
Op de Ämari-luchtmachtbasis in Estland, ooit gebruikt 
door het Rode Leger, arriveerden op 28 april honderdvi-
jftig Amerikaanse troepen van het 173rd Airborne Brigade 
Combat Team, vanuit het Noord-Italiaanse Vicenza, voor 
een intensieve oefening, Kevadtorm/Spring Storm, die op 5 
mei van start ging (er deden ook Britse, Letse en Litouwse 
manschappen mee). 

Een parachutist tijdens een oefening in Oost-Europa. Als reactie op de crisis in Oekraïne oefenen NAVO-landen intensief in de 

regio. De Baltische landen vinden dat echter niet voldoende: zij willen het liefst permanente stationering van NAVO-troepen op hun 

grondgebied (foto: Flickr/DVIDSHUB) 
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Het was zonder meer een hele stap voorwaarts ten opzichte 
van 2008. Echter, de NAVO zou blijven talmen wat betreft 
het overbrengen van grondtroepen naar Estland, Letland, 
Litouwen en Polen voor langere tijd, omdat Rusland zulks als 
een provocatie zou kunnen opvatten en de crisis nodeloos 
zou kunnen doen escaleren. De meeste Estse commentatoren 
vonden dat dit sentiment niet ter zake deed. Volgens een 
dagblad: 

‘Het zou kunnen. Maar de vraag moet zijn, of stabiele, vrien-
delijke betrekkingen tussen Rusland en de Baltische landen 

überhaupt mogelijk 
zijn. […] De praktijk 
heeft uitgewezen dat 
Rusland toch doet 
wat het goeddunkt’. 

De media spraken 
zelfs voorzichtig 
de hoop uit dat de 
Verenigde Staten 
meer troepen ter 
beschikking zouden 
stellen, nu de aftocht 

uit Irak en Afghanistan bijna een feit was — een belangrijk 
verschil met 2008 — en deze op Estse, Letse, Litouwse en/
of Poolse bodem zouden stationeren, 

‘ook omdat de Amerikanen al sinds de toetreding van de 
Midden- en Oost-Europese [landen] tot de NAVO praten over 
de mogelijkheid hun troepen van het nogal dure Duitsland 
naar Polen of Litouwen te verplaatsen.’6

Aan de negatieve respons uit Moskou liet niemand zich iets 
gelegen liggen. ‘Ik zou meer laarzen op de grond en meer 
vliegtuigen in de lucht willen zien’, sprak minister van 
Defensie Mikser. Hij herhaalde dat toekomstige trainingen 
in bondgenootschappelijk verband meer in het teken van 
de collectieve verdediging zouden moeten staan en dat hij 
rekende op een langdurige aanwezigheid van NAVO-troepen 
op Estse bodem, ‘ter geruststelling van de bevolking en 
ter afschrikking van mogelijke agressors.’ De reacties op 
president Obama’s aankondiging (3 juni) dat de Verenigde 
Staten in het kader van het European Reassurance Initiative 
een miljard dollar in de verdediging van Midden- en Oost-
Europa zouden investeren, waren weliswaar positief, ook dit 
initiatief voorziet evenmin in die zo gewenste permanente 
legering of de opening van een basis. De vraag of Estland, 
Letland en Litouwen nu volbloed onderdelen van het Westen 
waren geworden of nog steeds — dat wil zeggen: net als in 
het interbellum — dienden als onderdelen van een cordon 

sanitaire van oostelijke landen dat het Westen moest 
vrijwaren van Russische agressie, zou dus blijven knagen.7

Estlands eigen defensie

Dat laat niet onverlet dat men ook een kritische blik 
wierp op de staat van de eigen landsverdediging. Leo 
Kunnas, een toonaangevende defensie-expert, voelde veel 
voor de aanschaf van gevechtstanks en verwierp het plan 
van het Estse ministerie van Defensie om 44 CV9035-
infanteriegevechtsvoertuigen van Nederland over te nemen, 
omdat deze zonder tanks niet geschikt zouden zijn voor 
‘de strijd op open terrein.’ Verder suggereerde Kunnas het 
houden van meer oefeningen, per bataljon één tot twee 
keer per maand, en het aanvullen van de munitievoor-
raden. 

Een andere nuchter geluid kwam van Riho Terras, de 
stafchef van het leger. Volgens hem waren er te weinig 
rekruten beschikbaar en dat op een moment dat de 
formatie van snel inzetbare, goed bewapende en getrainde 
eenheden geboden was. Rusland had immers bewezen 
dat het zijn troepen vliegensvlug kon verplaatsen, sneller 
dan in 2008. Voor Estland betekende dat dus een kortere 
reactietijd. Het moest zich daarom toeleggen op het oplei-
den van zulke high-tech-eenheden, kwaliteit moest boven 
kwantiteit gaan. 

Terras was positief over het opvoeren van het aantal pa-
trouillevluchten, maar wees erop dat het bijna vier dagen 
duurde voordat de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen de 
regio hadden bereikt. Daarmee gaf hij impliciet aan dat het 
overbrengen van NAVO-troepen en -materieel in geval van 
een noodsituatie nog trager zou verlopen. Een verbetering 
van het regionale luchtsurveillance- en radarsysteem achtte 
Terras ook raadzaam, omdat dat in elk militair conflict een 
cruciale rol speelt. Daarom had Rusland, nadat het de Krim 
had bezet, daar ook meteen zo’n systeem opgezet.8

Historische parallellen

De ophef over de Russische handelswijze in Oekraïne was 
des te groter, omdat men parallellen ontwaarde met de ge-
beurtenissen van de zomer van 1940, toen Stalin een einde 
maakte aan de onafhankelijkheid van Estland (en Letland en 
Litouwen), na deze in de herfst van 1939 feitelijk al te heb-
ben ondermijnd. Dergelijke vergelijkingen sierden in 2008 
ook de kranten-, tijdschrift- en websitekolommen9 en enkele 
waren ook toen vrij voorspelbaar (‘Sudetenland 1938’). 
Een belangrijk verschil is echter dat het gevoel van déjà-vu 
ditmaal aanzienlijk krachtiger is. 

‘Het Westen had 

in 2008 verzuimd 

het sein op rood te 

zetten’
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Zoals gezegd riep Ruslands inkapseling van de Krim bij 
menigeen herinneringen op aan die van Estland door de 
Sovjet-Unie in juni-augustus 1940. Stalin benutte Hitlers 
aanval op West-Europa om de druk op te voeren (2014: de 
wanorde in Oekraïne na de val van president Janoekovitsj), 
eiste opname van communisten (Moskou-gezinde krachten) 
in de regering, liet door intimidatie en fraude ontsierde 
verkiezingen organiseren (2014: het omstreden referen-
dum van 16 maart) die resulteerden in een parlement van 
ja-knikkers die vervolgens om toetreding tot de Sovjet-Unie 
verzochten (2014: het Krim-parlement, na dat referendum, 
op 17 maart). De krant Postimees concludeerde:

‘De gebeurtenissen op de Krim doen steeds meer denken aan 
wat de Sovjet-Unie in 1940 in het Balticum arrangeerde. 
Toegegeven, is er geen Molotov-Ribbentroppact getekend en 
is er geen wereldoorlog gaande, maar verder zijn de parallel-
len evident’.

Destijds beschikte de Sovjet-Unie over militaire steunpunten 
in Estland, een uitvloeisel van het in september 1939 door 
de eerste aan de laatste opgedrongen Bijstandsverdrag, die 
tevens ideale werktuigen voor het afdwingen van het gewen-
ste resultaat van de ‘verkiezingen’ bleken te zijn. Oekraïne 

had in april 2010 de zogeheten ‘Charkov-Overeenkomst’ 
opgelegd gekregen: in ruil voor het handhaven van de kor-
ting op het geleverde gas, zou Rusland tot 2042 zijn marine-
basis in Sebastopol mogen openhouden, een aanwezigheid 
die in 2014 haar ‘nut’ zou bewijzen. Russische militairen die 
zichzelf toegang verschaffen tot vreemd grondgebied, een in 
alle haast op touw gezette stembusgang die Stalin-waardig 
is en een toetreding tot het binnendringende buurland: men 
kon zich toch zo weer in 1940 wanen?10 Het is natuurlijk 
ook een onuitgesproken verwijt aan het adres van West-
Europa en de Verenigde Staten die opnieuw, net als in 1940, 
een illegale annexatie dreigden te slikken. 

Een tweede aspect dat intellectuelen in hun beschouwingen 
benadrukten, was dat de afscheiding van de Krim van Oekraïne 
en zijn opname in de Russische Federatie geheel in strijd waren 
met het internationaal recht en een levensgevaarlijk precedent 
vormden. Het beroep dat de lokale separatisten deden op het 
recht van nationale zelfbeschikking was volkomen misplaatst, 
temeer omdat er geen sprake was van een repressie à la Kosovo 
die een unilaterale secessie rechtvaardigde. Over het inter-
nationale recht als schutsheer maakte men zich klaarblijkelijk 
weinig illusies. Columnist Ahjo Lobjakas schreef:
‘De Poetin-Doctrine — “Als er bij jullie Russen wonen, dan 

Een Amerikaanse piloot van de Baltic Air Policing Mission. Estland, Letland en Litouwen hebben zelf geen luchtmacht, daarom 

wordt de bewaking van hun luchtruim verzorgd door NAVO-bondgenoten. Sinds het uitbreken van de Oekraïnecrisis is de luchtver-

dedigingsmissie uitgebreid (foto: U.S. Air Force/ Dana J. Butler) 



hebben wij rechten ten opzichte van jullie” — zal in de 
toekomst ook zonder Poetin gelden. Het Russische gevaar is 
reëel. Het volkenrecht is slechts in die mate sterk, als dat de 
westerse landen het kracht willen geven. Met andere woorden, 
in ons deel van de wereld is het niet bijzonder sterk’. 

De aanwezigheid van een ‘Russischtalig bruggenhoofd [sic]’ 
biedt altijd de mogelijkheid een Krim-scenario te vervaardi-
gen: binnenvallen en de reacties afwachten, aldus de oud-
Brussel-correspondent.11 

Eerherstel?

De relatie tussen Estland en Rusland is, vooral om redenen 
van historisch-psychologische aard, al sinds het uiteenval-
len van de Sovjet-Unie in december 1991 een zeer licht 
ontvlambare. Bescheiden doorbraken zijn steevast gevolgd 
door nieuwe ruzies c.q. tegenslagen. Het jaar 2008 mar-
keerde in zekere zin een cesuur; Rusland zette zijn ‘onver-
beterlijk imperialistische natuur’ nu ook militair kracht bij. 
Het is veelzeggend dat Estland zijn buitenlandconcepten en 
veiligheidsstrategieën nadien herhaaldelijk in traditioneel-
defensieve zin heeft aangepast en meer geld voor defensie 
heeft uitgetrokken (het is zelfs één der weinige landen die 
aan de tweeprocentnorm van de NAVO voldoen).

Dat zal binnenkort ongetwijfeld opnieuw gebeuren. Een 
wezenlijk verschil met de nasleep van ‘Georgië’ is echter 
dat de NAVO-partners iets meer in de richting van Estland 
en zijn zuiderburen zijn opgeschoven. Rusland geldt in de 
meeste Europese hoofdsteden en op het NAVO-hoofdkwartier 
weer als een probleem. Van de gemoedelijke sfeer van The 

Bill and Boris Show 
die karakteristiek was 
voor het grootste 
deel van de jaren 
negentig en van de 
Amerikaans-Russische 
détente ten tijde van 
9/11 is sowieso niets 
meer over. Alhoewel 
een permanente 
stationering van 
NAVO-troepen en 

materieel in de Oostzeeregio vooralsnog geen reële optie 
is, lijkt een verregaande rehabilitatie van Artikel 5 onont-
koombaar. De cruciale NAVO-top, in Wales in september, zal 
uitwijzen of het bondgenootschap zich meer zal richten op 
de collectieve verdediging en het structureel verbeteren van 
de weerbaarheid van Estland, Letland, Litouwen, Polen en 
andere Midden- en Oost-Europese republieken. 

Het ‘eerherstel’ van zijn relatief uitgesproken ideeën over 
de Russische buitenlandse politiek zal Estland, meer dan in 
2008, aangrijpen om de harde kern van ‘Moskou-gezinden’ 
in Europa bij de les te houden. Dat lijkt het soms iets 
te graag te willen doen. De roemruchte uitspraak van de 
Amerikaanse historicus en publicist Robert Kagan dat 
‘Amerikanen van Mars komen en Europeanen van Venus’ 
parafraserend, vertrouwde president Ilves de deelnemers 
van een discussieforum in Brussel toe dat ‘Amerikanen 
van Mars komen en Europeanen van Pluto, het Pluto van 
plutocratie’, een snibbige verwijzing naar de West-Europese 
oud-politici die zich hebben laten inhuren door Gazprom 
en eendere Russische staatsbedrijven. Naast Ilves zat 
de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Federica 
Mogherini. Estland zou, samen met Letland, Litouwen en 
Polen, in juli zowaar haar benoeming tot nieuwe Hoge 
Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU 
blokkeren. Een Litouws weekblad had reeds verkondigd 
dat ‘westerse politici zich niet laten leiden door waarden, 
beginselen en mensenrechten, maar door macht, egoïsme, 
begeerte en opportunisme die het beest [sic] van het 
Russische Rijk hebben wakker gemaakt.’12 

Met dergelijke van dramatiek overlopende vermaningen zal 
men niet veel bereiken. Met eindeloze verwijzingen naar het 
rampjaar 1940 evenmin. Met een verdere professionalisering 
van de strijdkrachten en een zo diep en enthousiast mo-
gelijke onderdompeling in de structuren van de NAVO des te 
meer.

Jeroen Bult is historicus en publicist. Hij is gespe-
cialiseerd in Estland, Letland en Litouwen, in het 
bijzonder in hun buitenlandse politiek en omgang 
met het Sovjet-verleden, en werkt momenteel aan 
een boek over Estland sinds 1990.

Wilt u reageren?
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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