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Hij zit dagelijksmet zijnneusbovenop
hetwereldnieuws. Als politiek analist op
hetministerie vanAlgemeneZaken is
het zijnwerkomorde te scheppen inde
chaotischenieuwsstroomendaarover te
rapporteren. Eenvoudig is datniet, voor-
al omdat indemeestenieuwsberichten
wel veel feiten enmeningen staan,maar
het historischperspectief ontbreekt.Dat
perspectief schetst hij nu, oppersoonlij-
ke titel, in zijnnet verschenenboekDe
rafelrandenvanEuropa.Degeschiedenis
vanRusland, hetOttomaanseRijk, Afri-
ka endeEUpasserendaarinde revue.

‘Europabevindt zichmidden ineen
“perfect storm”’, zegt Ivo vandeWijde-
ven ineenkoffiehuis aanhetHaagseBui-
tenhof. ‘De vluchtelingenstroomzethet
Europesebouwwerkonderdruk, terwijl
aande rafelrandenvanEuropagrote in-
stabiliteit heerst.Dat leidtbegrijpelijker-
wijs tot angst enonzekerheidbij debe-
volking. Juist ineendergelijke situatie is
hetbelangrijkomdieper te graven, goed
tekijkennaardehistorischewortels van
wat eromonsheengebeurt.Oorlogen,
conflicten, terrorismeenvluchtelingen-
stromenzijnhelaas eenconstante inde
Europesegeschiedenis.’ VandeWijdeven
zegtdatniet omdeernst vandeproble-
menwaarvoorEuropastaat te relative-
ren.Maarhet is volgenshemvangroot
belangdatwemeer zichtkrijgenopde
historischewortels vandesituatiewaarin
Europazichnubevindt.Endaarmeeop
desterkdoordegeschiedenisbepaalde
drijfverenvande leiders vannu.

V Is onshistorischbewustzijn kleiner
dandat in andere landen?
‘Ik denk vanwel.Nederlandwas vroeger
eengrote speler ophetwereldtoneel en
heeft oorlog enbezettingmeegemaakt.
Maarna1945 is onze rol kleiner gewor-
den.Wededenmeeaan vredesmissies,
maardatwashetwel.Doorhetneer-
halen van vluchtMH17 veranderdedat
abrupt, het conflict inOekraïnewas
voorde gemiddeldeNederlander geen
ver-van-ons-bedshowmeer.Doorde
terreurdreiging van Isis ende vluchtelin-
genstroomrichtingEuropamoetenwe
onsnu verdiepen inde achtergronden
daarvan. AndereEuropeanen leven veel
meermethungeschiedenis.DePolen
bijvoorbeeld zijn zo vaakbezet en ver-
deeld, dat debevolkingdaarheel gevoe-
lig is voordeRussischedreiging.Hoe
dichter landen tegende rafelranden van
Europaaan zitten, hoe groter het histo-
rischbesef.’

In Europa staan weer hekken, aan de
buitengrenzen heerst grote instabiliteit.
Historicus Ivo van de Wijdeven over
Europese grenzen en de lange lijnen
van de geschiedenis
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heeft opgeleverd enontbreekt het zelf-
vertrouwenommaatregelen tenemen.
Terwijl de geschiedenis toch leert dat
samenwerkingEuropa juist in tijden van
crisis verder brengt.’

VUvergelijkt inuwboekdeEUmethet
HeiligeRoomseRijk, een los verbandvan
vorstendommenmetdekeizer aanhet
hoofd.Dat rijk ginguiteindelijk roem-
loos tenonder. Staathet voortbestaanvan
deEUophet spel, zoals eurocommissaris
FransTimmermans vreest?
‘DeBritsehistoricusA.J.P. Taylor zei al
dat voorspellen ergmoeilijk is, vooral
als het over de toekomst gaat. Ikweet
niet ofweopeenkeerpunt staan,maar
deEUheeft al veel crises overwonnen, in
de “moments of need”werduiteindelijk
voor samenwerking gekozen. Inde euro-
crisis heeft nauwere samenwerkingons
weer stabiliteit gebracht.Het zou vanuit
historischperspectief dus logisch zijn
omdie lijn ookbij het vluchtelingen-
probleemdoor te trekken.HetHeilige
RoomseRijk is in 1806danwel tenonder
gegaan,maarheeftwel achthonderd jaar
bestaan.Hetwas geen superstaat, de
circa 300 vorsten zettende lijnenuit en
kozen voor samenwerkingopgebieden
waar zij dat nuttig vonden, zowelmilitair
als economisch.Die 300 vorsten, datwa-
rendeEU-regeringsleiders van toen.’

VEuropaheeft temakenmet groteuit-
dagingenaan zijnbuitengrenzen,waar-
vanhetRusland vanpresidentVladimir
Poetin een vandebelangrijkste is.Wat
drijft hem?
‘Poetinsbuitenlandsepolitiek is alleen
tebegrijpen tegendeachtergrond vande
duizendjarigeRussische geschiedenis.
DeRussenhebben steedsweer strijd
geleverd tegennomadische stammen,
endatheeft sporennagelatenopdeRus-
sische ziel. Ze zijn onzeker, bang voor
indringers vanbuiten, enhebbenom
die redendoorde eeuwenheengekozen
voor gebiedsuitbreiding.NaarhetWes-
ten, het ZuidenenhetOosten. Toen in
de19de eeuwdeRussische spoorwegen
werdenaangelegd, kozende tsaren voor
eenafwijkende spoorbreedte, zodat
eventuele aanvallers het spoorniet zou-
denkunnengebruiken.De veldtocht
vanNapoleonnaarMoskou lagnog vers
inhet geheugen.Dat afwijkende spoor
heeft niet geholpen,Hitlerwistmet
tanksdewegnaarMoskou toch te vin-
den,maarde angst voor invallen zit diep.

VDegrenzen zijn terug inEuropa,
schrijft u.Niet alleende fysieke,maar
ookde religieuze eneconomische gren-
zen spelenweer eengrotere rol. Zijn ze
danooitweggeweest?
‘Nee,maar ze zijnde afgelopen jarenwel
weer veel zichtbaarder enbelangrijker
geworden. Isis-leiderAbuBakr al-Bagh-
dadi heeft het kalifaat uitgeroepenen zet
daarmeedegrenzendiedeFransenen
deBritten inhetMidden-Oosten trokken
inhet Sykes-Picotverdrag van1916op
losse schroeven.Hijwil eengrensover-
schrijdende islamitische eenheidsstaat,
die opgeenenkelemanier rekening
houdtmet religieuze enetnische gren-
zen inde regio.Dat dedendekoloniale
machten vroeger overigensookniet.
BinnenEuropa zijn erna1945 steeds
meer strokenbehanggeplakt over de
grenzenen scheurendiedoorEuropa
liepen.Doordeoprichting en steeds
verdereuitbreiding vandeEU lekende
grenzen steeds verder te verdwijnen.De
financiële crisis endegrote vluchtelin-
genstroom leidenernu toedat de vocht-
plekkenen scheurenweer volopdoorhet
behangkomen.Doordefinanciële crisis
liggendegrote economische verschillen
tussenNoord- enZuid-Europabloot.
Oost-Europese landen reageren veel
feller opdeRussischebezetting vande
Krimdanwij.Ookkijken zij heel anders
aan tegendeopvang van vluchtelingen.
Denormenenwaardendie verbonden
zijn aandedemocratie en rechtsstaat
blijken inHongarije enPolenminder
diep verankerddan velendachten. En
dan staandoorde vluchtelingenstroom
ooknog eensdeopengrenzenuit het
verdrag vanSchengenonderdruk. Er
staannumeerhekken inEuropadan ten
tijde vandeKoudeOorlog.’

VUnoemtdiehekken symptomatisch
voorhet gebrek aan zelfvertrouwenen
het gebrek aanonderling vertrouwen in
deEU.Europa stuit letterlijk enfiguurlijk
op zijn grenzen.Wat tedoen?
‘Ik bengeenbeleidsmaker,maar alswe
naardeEuropese geschiedenis kijken,
kunnenwe vaststellendat er na1945 een
einde is gekomenaaneen lange reeks re-
ligieuze, etnische en territoriale conflic-
ten. Al sindshet einde vandeDertigjari-
geOorlog in1648 streeft Europa ernaar
problemensamenop te lossenende
vrede tebewaren.Na1945 is dat gelukt,
dankzij de vorming vandeEU.DeUnie is
een tamelijk indrukwekkendbouwwerk
gewordendat ons veelwelvaart heeft ge-
bracht enwaardeOost-Europese landen
graag aansluitingbij zochten.Nudat
bouwwerkdoorde vluchtelingencrisis
onderdruk staat, lijkt Europanietmeer
te zienwatdie samenwerking allemaal

De “frozen conflicts” diePoetin tot stand
heeft gebracht inGeorgië, Transnistrië
enOekraïne zijndrempels omdeRussi-
sche invloedssfeer af te bakenen.Het is
vanbelangdie achtergrond te kennen.
Poetinnoemtdeondergang vandeSov-
jet-Unieniet voorniets de grootste geo-
politieke rampvande21ste eeuw.’

VWatmoet de conclusie daaruit zijn
voor onzeopstelling tegenover Poetin?
Machtspolitiek inGeorgië, opdeKrim,
inOekraïne, ennuweer in Syrië beant-
woordenmetmachtspolitiek?
‘Wij hebbenhet imperialismeafgezwo-
ren,maarmachtspolitiek is diep veran-
kerd indegeschiedenis vandeEuropese
grootmachten.HetWestenheeftmoeite
metPoetinshybrideoorlogvoering,
eenmix vanmilitaire en economische
machtsmiddelen enpropaganda.Uit-
eindelijk levert samenwerkenbinnende
EUookhier het beste resultaat op, hoe
moeilijk het ook is om iedereenopéén
lijn te krijgen.De sancties diewerden
afgekondigdnadebezetting vandeKrim
hebbengeholpen, zij dragenbij aande
economischeproblemen vanRusland.
Dat is belangrijk,want Poetinsbinnen-
landsepositiewordt bepaalddoor zijn
vermogenomzijn economischebeloften
aandebevolkingna te komen.’

VWat is hetmomentuit deEuropese
geschiedeniswaaruit de leiders vannu
demeeste inspiratie kunnenputten?
‘Ik denkonmiddellijk aande vorming
vandeEuropeseGemeenschap voorKo-
len enStaal in 1951, een voorloper vande
EU.Daarbij stondhet uitbannen vanmi-
litaire conflicten centraal, enwerddoor
de zes lidstaten soevereiniteit overgedra-
genomhunsamenwerking gestalte te
geven. Alleen via samenwerkingkunnen
we verder komen, zowel binnendeUnie
als aande rafelranden vanEuropa.’
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Ivo van deWijdeven:
‘Machtspolitiek is
diep verankerd in
de geschiedenis
van de Europese
grootmachten.’
FOTO:MICHIELGOUDSWAARD

❛❛‘Europabevindt
zichmiddenineen
“perfect storm”’

pagina 5, 13-02-2016 © Het Financieele Dagblad


