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Samenvatting 

Patronen van een levende geschiedenis: het voortduren van het verleden in post-Sovjet 

Estland 

De sterk emotionele respons die volgde in Estland op de verplaatsing van de zogeheten ’Bronzen Soldaat’ in 

april 2007, een Tweede Wereldoorlog monument opgericht door de Sovjet autoriteiten in 1947, gaf aan 

hoe belangrijk het is om een beter begrip te verkrijgen van de emotionele waarde die gehecht wordt aan het 

verleden en herinneringspolitiek in Estland. Zoals vele romanschrijvers en herinneringswetenschappers 

hebben beargumenteerd, zolang het verleden emotioneel blijft, kunnen mensen niet volledig in het heden 

leven. Toen ik getuige werd van die emotionele respons in Estland, was ik vooral gefascineerd door het feit 

dat jonge Esten zich zo verbonden voelden met het verleden. In mijn proefschift beantwoord ik de vraag 

hoe Esten – als een volk dat in een samenleving leeft met een extreem gecompliceerd en gewelddadig 

verleden en maar een korte periode van onafhankelijkheid – het verleden tegenkomen in hun dagelijks leven 

en er mee omgaan en ten tweede, waarom dit verleden zo emotioneel beladen is voor hen. 

Om deze vragen te beantwoorden, heb ik etnografisch veldwerk gedaan van april 2010 tot juni 

2011 en gedurende de zomers van 2007-2012, en 2014. Ik woonde voor het merendeel van de tijd in 

Tartu, de op één na grootste stad van Estland en de studentenstad van het land, en daarnaast bracht ik twee 

maanden door op het platteland, aangezien ik ontdekte dat de herinneringen daar significant verschilden 

van die van mensen in de stad. Ik heb ook levensverhalen en historische documenten uit de persoonlijke 

archieven van mijn informanten gebruikt voor de analyse. Daarnaast heb ik relevante survey vragen 

toegevoegd aan een longitudinaal en representatief survey van 2011 uitgevoerd door Tartu Universiteit 

(2003, 2005, 2008, 2011). Tot slot heb ik ook twee kleinschalige surveys gemaakt, die ik heb afgenomen 

onder respectievelijk voormalig gedeporteerden en onder middelbare scholieren. 

In de zeven empirische hoofdstukken van dit proefschrift ontrafel ik geleidelijk aan hoe 

verschillende groepen in Estland zich verhouden tot het recente verleden. In hoofdstuk 1 ga ik na wat voor 

soort banden mijn informanten ervaren met hun ’grond van herkomst’ en nationale cultuur, en hoe deze 

banden zich relateren aan hun begrip van ’Est zijn’. In hoofdstuk 2 stel ik de vraag wat het bestaan van een 

publiek, collectief verhaal betekent voor diegenen die zelf het historische trauma beleefd hebben, in dit geval 

van de gedeporteerden naar Siberië. In hoofdstuk 3 beschrijf ik het historische proces waarin het verleden 

van Estland een publiek verhaal werd. Ik spoor de voornaamste mobilisatoren van de geschiedschrijving op 

en wijs ook op de groepen in de samenleving die niet de macht hebben gehad om bij te dragen aan de 

nieuwe geschiedenis. In hoofdstuk 4 onderzoek ik op welke manieren verhalen over het verleden worden 

overgegeven op de volgende generatie. Ik probeer hier de vraag te beantwoorden waarom het verleden zelfs 
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zo emotioneel is voor de jonge generatie, door dieper in te gaan op hun gevoel van morele verplichting. In 

hoofdstuk 5 ga ik achter de verhalen aan van de ’herinnerings activisten’, om er achter te komen waarom zij 

zoveel tijd investeren in de productie van een publiek verhaal van het verleden. Ik probeer ook te verklaren 

waarom deze ’patriotten’ vrij serieus genomen worden in de samenleving, ondanks dat hun discours redelijk 

radicaal lijkt. In hoofdstuk 6 zoom ik in op een groep in de samenleving die het gevoel heeft dat hun 

verhalen niet vertegenwoordigd zijn in het collectieve verhaal: mijn informanten op het platteland. Ik heb 

laten zien hoe het publiekelijk erkennen en afsluiten van het verleden altijd bepaalde verhalen uitsluit, en 

wat dit betekent voor diegenen wiens verhalen niet ’passen’. In hoofdstuk 7 focus ik op het debat in Estland 

over de herinnering van de Tweede Wereldoorlog en over hoe de dominante versie van dat verleden in 

Europa wordt ervaren als een bedreiging voor het Estse verhaal en de Estse manier van omgaan met het 

verleden. 

Ik beargumenteer in mijn proefschrift dat mijn informanten aan de ene kant verlangen naar een 

gevestigd en erkend collectief verhaal van het verleden als een manier om het verleden af te sluiten, maar aan 

de andere kant wordt diezelfde vorm van ‘closure’ ervaren als een bedreiging voor het voortbestaan van de 

Estse cultuur en onafhankelijkheid. Deze angst wordt door vrijwel al mijn informanten gedeeld, en heeft 

zijn wortels – zoals ik laat zien – zowel in de periode van de opkomst van het nationalisme aan het einde 

van de 19e eeuw, toen de nationale identiteit van Esten gegrond werd in folklore en taal, als ook in de 

periode van de ‘Zingende Revolutie’ in de late jaren ’80 en vroege jaren ’90. Tijdens de Zingende Revolutie 

werd vrijwel elke Estse burger geconfronteerd met het emotioneel beladen verleden van hun familieleden en 

landgenoten, een verleden dat plotseling openlijk besproken kon worden, in de vorm van een ‘verlate post-

herinnering’ in plaats van een gevestigde en op feiten gebaseerde geschiedenis. De officiële 

geschiedschrijving van de jonge natiestaat werd dus letterlijk gebaseerd op deze persoonlijke levens- en 

familieverhalen. Mede door de centrale positie van intellectuelen en dissidenten in het heropbouwen van de 

natie, waren counter-herinneringen compleet afwezig in de vroege jaren ’90. Echter, in de late jaren ’90 

opende zich een veilige ruimte voor deze counter-herinneringen. De intellectuele en culturele elite begon in 

toenemende mate het ‘gewone Sovjet leven’ publiekelijk te bespreken. 

Ik benadruk dus de heterogeniteit van de Estse bevolking wat betreft hun herinneringspraktijken 

en hun ideeën over wat en hoe te herinneren. De ideeën van de jonge intellectuelen en mijn informanten op 

het platteland blijken relatief liberaal te zijn. Tegelijkertijd laat ik zien dat tijdens periodes waarin mijn 

informanten het gevoel hebben dat hun nationale identiteit bedreigd wordt, wat regelmatig het geval is, dat 

het gevoel van eenheid, de ideologie van restoratie en het ideaal van cultuurbehoud van de vroege jaren ’90 

weer de boventoon gaat voeren. In andere woorden, het emotioneel afsluiten van het verleden zou de 

wonden genezen en zou het mogelijk maken om volledig in het heden te leven. Echter, door volledig in het 

heden te leven vrezen mijn informanten dat Esten het machtsmiddel van een klein volk – culturele eenheid 

– zullen verliezen, een machtsmiddel dat zij gebruikt hebben sinds hun geboorte als Volk aan het einde van 

de 19e eeuw. 
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Dit proefschrift draagt bij aan een uitgebreide wetenschap die zich richt op collectieve herinnering en de 

praktijk van het herinneren. Voorgaande studies hebben zich vaak gefocust op het proces waarmee 

samenlevingen het verleden onder ogen zien, hun afrekening met dat verleden en erkenning ervan, wat 

verondersteld werd het gewenste doel te zijn. Ik laat echter zien dat mensen ernaar kunnen verlangen het 

verleden een plekje te geven, maar dat in de praktijk niet nastreven. Hoewel ze wensen verder te gaan met 

hun leven en niet te blijven hangen in de pijnlijke verledens van hun familieleden en landgenoten, zijn ze 

bang voor datgene wat ze vrezen te verliezen – als individuen en als gemeenschap – als ze dat wel zouden 

doen. 

 

  


