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Eva Hartog (34) was tot 2019 hoofdredacteur van The Moscow Times 
en is sindsdien freelance correspondent vanuit Moskou, onder andere 

voor De Groene Amsterdammer, RTL en Politico. Afgelopen maand 
vertrok ze uit het land waar ze al acht jaar woont, in de hoop dat ze 

er snel weer naar terugkeert.

6 de maand villamedia

Waar verblijf je nu?
‘Ik zit in een hotel in Georgië, waar ik met 
een koffertje naartoe ben vertrokken. 
Meteen de sprong terug naar Nederland 
maken vond ik te groot, omdat je dan zo 
ver van de verhalen zit. Je voelt hier de 
voormalige Sovjet-Unie nog een beetje, 
veel mensen spreken Russisch, en het 
is een goede plek om iets van afstand te 
creëren tussen mezelf en wat er is gebeurd 
de afgelopen weken. Omdat Russen geen 
visum nodig hebben om naar Georgië 
te reizen, zijn ze massaal hier naartoe 
gekomen; in een week waren het er al 
30.000. Die Russische vluchtelingen zitten 
vol verhalen. Het zijn voor een groot deel 
de mensen waar ik de afgelopen jaren 
ook veel over heb geschreven, politieke 
dissidenten bijvoorbeeld.’

Voor iemand die al zolang in Rusland 
woont, was het vast niet makkelijk om 
te vertrekken. Wanneer wist je: ik moet 
weg?

‘Aanvankelijk dacht ik met mijn 
journalistieke instinct. Dit is een 
historische periode voor Rusland, dan 
wil je verslag doen vanuit het centrum. 
Ik was niet van plan om te gaan, totdat 
het erop leek dat ze de staat van beleg 
zouden afkondigen. Er werd een vrijdag 
genoemd waarop de Russische grens op 
slot zou gaan. Je zag in de dagen daarvoor 
een enorme escalatie van de repressie, 
vooral richting journalisten. Het idee 
van vast komen te zitten in Rusland leek 
onverstandig. Ik heb veel meegemaakt in 
dit land, van de MH17 tot de Krim-oorlog 
en de zaak rondom Navalny. Je denkt dat 
je het dieptepunt wel hebt gehad, maar 
het kon blijkbaar nog erger. Rusland is 
een soort gletsjer. Voorheen dachten we 
dat we wel konden zien waar deze naartoe 
bewoog en hoe snel, maar sinds afgelopen 
maand is het een totaal onvoorspelbare 
lawine geworden. Die staat van beleg ging 
uiteindelijk niet door, wél werd een wet 

een enorm informatie vacuüm. Zelfs goed 
belezen vrienden vragen nu aan mij of 
bepaalde zaken kloppen.’

Je moeder is van oorsprong Russisch en 
jaren geleden gevlucht uit de Sovjet-Unie. 
Spreken jullie er samen vaak over nu?

‘De afgelopen jaren was het niet echt 
een onderwerp van gesprek. Voor mijn 
moeder was het een afgerond hoofdstuk, 
maar de afgelopen weken praten we er 
meer over dan ooit. Het is heel verdrietig 
dat de geschiedenis zich herhaalt. Als 
journalist ben je niet het verhaal en wat 
er door mij heen gaat is een fractie van 
wat sommige Russen voelen en helemáál 
niet te vergelijken met wat de Oekraïners 
overkomt. Maar desoriënterend is het wel. 
Zeker omdat het allemaal zo ontzettend 
snel ging.’

Hoe kijk je naar de verslaggeving in 
Nederland over de oorlog?

‘Ik vind dat er fantastisch werk wordt 
verricht. De correspondenten die ik ken 
brengen hun verhalen genuanceerd. Het 
lastige is de complexiteit van Rusland. 
Vertel je bijvoorbeeld dat er een wet 
is aangenomen, dan is dat écht heel 
anders dan hoe het in Nederland gaat. 
Om dat duidelijk te maken ben je de 
helft van je verhaal bezig met context 
geven. Als correspondent heb je beperkte 
zeggenschap over de ruimte om dat te doen, 
soms gaat de nuance daardoor verloren. 
Ik heb er altijd voor gestreden om te laten 
zien dat Rusland in sommige opzichten 
een modern land is, met mensen die op 
ons lijken, die de dezelfde dingen eten en 
drinken en leuk vinden. Dat dit verhaal 
moeilijker te vertellen wordt, maakt me 
verdrietig. Nu is het alleen Poetin en dat 
is logisch. Maar daardoor ontstaat er een 
zwart gaat waar de rest van het enorme 
land in wordt opgeslokt. Er wonen ruim 
140 miljoen mensen en hun diversiteit 
tonen is belangrijker dan ooit.’ 

tegen ‘nepnieuws’ aangenomen met een 
uiterlijke celstraf van vijftien jaar. Zoals 
altijd in Rusland was de formulering 
erg vaag. Of het ook voor buitenlandse 
journalisten geldt, en wel of niet met 
terugwerkende kracht: niemand weet het. 
Toen voelde ik niet langer de veiligheid om 
mijn werk te doen zoals ik dat de afgelopen 
jaren heb gedaan, namelijk zonder censuur. 
Terwijl dat juist nu zo belangrijk is.’

Ben je van plan in de toekomst weer 
terug te keren?

‘Ik spreek veel Russen en vraag ze dan naar 
hun ideeën over de toekomst. Gisteren zei 
iemand: “Er is geen toekomst meer.” Zo 
drastisch zie ik het niet. Het is mijn intentie 
om ooit terug te gaan. Ik ben nog niet klaar 
met Rusland.’

Hoe is het om je werk nu te doen vanuit 
een ander land?

‘Gek, maar het kan wel. Al moet dit niet te 
lang duren, omdat je anders het contact 
verliest. Ik heb veel door Rusland gereisd 
en ken overal mensen, daar teer ik nu op 
qua contacten. Wat me de laatste tijd heeft 
verrast, is dat mensen die ik jaren geleden 
eens heb gesproken me nu weten te vinden. 
Ze willen hun ervaringen en angsten 
delen. Ik ben nu naar beide kanten een 
doorgeefluik. Mijn doel was altijd om in 
mijn verslaglegging verhalen genuanceerd 
naar andere landen te brengen, nu breng 
ik verhalen uit het Westen ook naar mijn 
Russische vrienden en kennissen. Er heerst 

‘Het is mijn intentie 
om ooit terug te 
gaan. Ik ben nog 

niet klaar met 
Rusland’
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