
e Duitse verrassingsaanval tegen de Sovjet-Unie 
in 1941 was tegelijk ook het begin van een groot-
schalig georganiseerde Jodenvervolging door het 
naziregime. Nergens heeft de uitroeiingspolitiek 

zo’n ingrijpende gevolgen gehad voor de Joodse bevolking 
als in de Baltische landen. Op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog was de Joodse gemeenschap er nagenoeg 
volledig verdwenen, alsook meer dan 600 jaar Joodse cul-
tuur en geschiedenis.

De komst van de Duitse troepen betekende voor vele 
Balten een bevrijding na twee jaar Stalinistische dicta-
tuur. Het geheime akkoord tussen Nazi-Duitsland en de 
Sovjet-Unie van 1939 had immers op brutale wijze een 
einde gemaakt aan de eerste onafhankelijkheid van Est-
land, Letland en Litouwen. De Balten hebben hun woede 
en wrok hieromtrent gekoeld op de Joodse gemeenschap 
in hun landen die ze ervan verdachten met de Sovjets te 
hebben samengewerkt. Het binnenvallen van de Duits-
ers vormde in verschillende steden het startsein van wilde 
pogroms waarbij Balten aan het plunderen sloegen en 
Joodse bewoners brutaal vermoordden. Eén van de erg-
ste pogroms deed zich voor in Kaunas, een stad met toen 
meer dan 30000 Joodse inwoners, waar alleen al in 1941 
10000 Joden omgebracht werden. Over het waarom van 
de Baltische deelname aan de Jodenvervolging wordt als 
hoofdreden verwezen naar de bestuurstaken die de Joden 
vervuld hadden na de eerste annexatie van de Baltische 
landen bij de Sovjet-Unie in 1940. 
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Zonder het verhaal van de Joden is de Baltische geschiedenis onvolledig. Over de Joden wordt vaak 
slechts gesproken naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Vandaag behoren de Joden tot een vergeten minderheid van de Baltische wereld. Hun verleden dreigt op 
termijn slechts een vage herinnering te worden.

Het bijna verdwenen 
verleden 
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Om het communistisch bestuur vorm te geven hadden de 
Sovjets beroep gedaan op Joodse burgers in de Baltische 
landen. In de korte periode tussen 1940 en 1941 kregen 
de Joden toegang tot jobs en functies die vroeger nooit 
voor hen hadden opengestaan. Dit had te maken met het 
feit dat er een tekort was aan een goed opgeleide plaatselij-
ke bevolking. In de ogen van de Balten echter werden de 
Joden gefavoriseerd. De deportatie van duizenden Balten 
naar Siberië dikten de mythevorming rond een Joods-
communistische samenzwering tegen de Balten nog aan, 
waardoor de Joodse gemeenschap de ideale zondebok werd 
voor het onrecht en de ellende dat hen was aangedaan. 
Vele pogroms vertrokken vanuit de bewering dat men de 
Joden eens zou straffen voor hun collaboratie met het Sov-
jetbestuur. Een tweede reden voor de Baltische betrokken-
heid zou te maken hebben met het traditionele, latente 
antisemitisme in dit deel van Europa.

Men verwijst daarbij naar de onderscheiden levenshou-
ding, taal, beroep, tradities en uiteraard godsdienst van de 
Joodse gemeenschap die hen gemakkelijk tot zonderlinge 
verstotenen maakt. Daarbij kwam dat de Joden, doorgaans 
toegang hadden tot de geletterde stadscultuur in tegenstel-
ling tot de lokale boerenbevolking. Hun vermoede rijk-
dom maakte hen evenmin geliefd bij de arme Litouwse 
meerderheid en hun geringe onderlinge contact zorgde 
voor weinig begrip en veel vooroordelen. Bovendien wa-
ren de Joden doorheen de geschiedenis altijd en overal het 
slachtoffer geweest van vervolgingen en uitdrijvingen. 

De Baltische pogroms zouden dan ook in deze “traditie” te 
situeren zijn en enkel uitvergroot worden door de groot-
schaligheid en grondigheid waarmee de nazi’s het Joden-
probleem aanpakten. Hoewel verleidelijk, deze hypothese 
is in strijd met de meer harmonieuze verhouding waarin 
Balten en Joden jarenlang hebben samengeleefd. De zi-
onistische beweging bijvoorbeeld, had zich in 1918 ten 
volle achter de idee van de Litouwse onafhankelijkheid ge-
schaard, tijdens het interbellum Estland, één van de meest 
liberale minderhedenwetgevingen van heel Europa. De 
Joden genoten er een culturele en onderwijsautonomie. 
Ook de Letse grondwet waarborgde de Joodse inspraak in 
het onderwijsbeleid. 
De betrokkenheid van de Balten bij de Jodenvervolging 
was over het algemeen eerder passief.
Toch blijft het ook vandaag nog een delicaat en gevoelig 
gespreksonderwerp. Sovjethistorici hadden de afgelopen 
decennia al gewezen op de betrokkenheid van vooral de 
Litouwers bij de holocaust. De nieuwe onafhankelijke 
Litouwse heeft dit feit erkend en er zijn verontschuldigin-
gen voor aangeboden. De gevolgen van de uitroeiing zijn 
in Litouwen dan ook bijzonder dramatisch: minder dan 
10 % van de vooroorlogse Joodse populatie overleefde de 
Tweede Wereldoorlog.
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>> Het Iraans parlement introduceert een wet die 
bezoekers geboren in Israël, de toegang tot het 
Iraans territorium verbiedt. 
Dit initiatief komt na een bezoek in Iran van een 
geboren Amerikaanse journalist uit Israël in het 
bezit van een Amerikaans paspoort. Israëlische pas-
poorten zijn al lang verboden in Iran die de vernie-
tiging van Israël nastreeft. 

Opperste leider Ali Khamenei heeft vorig jaar via een 
tweet een negen-stappen plan om Israël te vernieti-
gen verspreid. Recent heeft een Iraanse militieleider 
de vernietiging van Israël als “niet-onderhandelbaar” 
bestempeld.  
De vraag stelt zich dan waarover nu wel onderhan-
deld wordt.

Terwijl de wereld 
afspraken maakt 

met Iran…

“Recent heeft een Iraanse 
militieleider de vernietiging 

van Israël als “niet-onderhan-
delbaar” bestempeld. “

door A.Z.
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