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S oms is het alsof vrede
de natuurlijke staat is
van Europa. Oorlogsge-
weld lijkt voorbestemd
voor landen elders in de

wereld, bij uitstek in het Midden-
Oosten en Afrika. Een economische
recessie of een terroristische aan-
slag zijn veruit de grootste rampen
die het kalme West-Europa kunnen
treffen. Wie kan zich iets voorstel-
len bij een gewelduitbarsting tus-
sen bijvoorbeeld Fransen, Britten
en Spanjaarden?

Toch staat het boek De rafelran-
den van Europa van historicus Ivo
van de Wijdeven barstensvol ge-
welddadige conflicten. Conflicten
die de grenslijnen van het huidige
Europa hebben vormgegeven.
Neem de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog. Of denk aan de Napoleonti-
sche oorlogen van de negentiende
eeuw. ,,Van Spanje tot Duitsland,
Rusland en Frankrijk - overal werd
toen gevochten”, vertelt Van de
Wijdeven, werkzaam als politiek
analist op het ministerie van Alge-
mene Zaken. ,,Verder terug zijn er
ook nog de religieuze oorlogen van
de zestiende en zeventiende eeuw
geweest. Dat was de tijd dat de
Dertigjarige Oorlog woedde in het
Heilige Roomse Rijk (ruwweg het
huidige Duitsland, Oostenrijk,
Tsjechië en Noord-Italië). Daar
waren ook Zweden, Spanje en
Frankrijk bij betrokken. In diezelf-
de tijd speelde onze eigen Tachtigja-
rige Oorlog. Europa was één grote
conflictzone.”

In opdracht van de ambtelijke
top van het ministerie van Algeme-
ne Zaken en onze huidige premier
Mark Rutte houdt Ivo van de Wijde-
ven (37) de internationale actualitei-
ten bij – samen met een groepje
collega’s. In elke nieuwsgebeurtenis
die hij voor ogen krijgt, trilt de
historie mee. Vorig jaar besloot hij
drie maanden vrijaf te nemen om al
die historische lijnen te trekken in
één boek, waarin hij terugkijkt op
het ontstaan van het huidige Euro-

pa, de ineenstorting van het Otto-
maanse Rijk (dat behalve Turkije en
een deel van de Balkan ook het
huidige Midden-Oosten omvatte),
het einde van het tsaristische Rus-
land en de moderne geschiedenis
van het Afrikaanse continent.

Hoewel we een historicus als
zittend premier hebben, is het
politieke discours in Nederland
opvallend a-historisch. Helemaal als
je dat vergelijkt met de toespraken
van iemand als de Russische presi-
dent Vladimir Poetin of de huidige
regering in Polen. Dit laatste land
was van de zestiende tot en met de
achttiende eeuw onderdeel van het
Pools-Litouwse Gemenebest, waar-
van het gebied zich uitstrekte tot in
het huidige Wit-Rusland en Oekra-
ine. ,,In Polen wordt daar nog
steeds met trots op teruggekeken”,
zegt Van de Wijdeven. Vooral om-
dat Polen in de tijd daarna van de
kaart werd geveegd door Rusland,
Oostenrijk-Hongarije en Pruisen
(waaruit het moderne Duitsland is
ontstaan). Pas na de Eerste Wereld-
oorlog kwam Polen weer als zelf-
standig land tevoorschijn. Nog
steeds is veldmaarschalk Józef
Pilsudski er een volksheld: onder
zijn leiding vochten de Polen zich
tussen 1919 en 1921 terug op de
kaart.

Deze Pilsudski had in die tijd het
plan om een nieuw Pools-Litouws
Gemenebest op te richten, wat
uiteindelijk is mislukt. Maar de
huidige regeringspartij in Polen, de
partij Recht en Rechtvaardigheid,
verwees in haar verkiezingspro-
gramma weer terug naar die ambi-
tie van Pilsudski.

Viségradlanden
,,De Poolse regering wil opnieuw
een samenwerkingsverband met
landen rondom Polen beginnen”,
zegt Van de Wijdeven: ,,Om aan de
ene kant een vuist naar Rusland te
kunnen maken en aan de andere
kant een sterkere stem te hebben
binnen de Europese Unie.” Een

Europa
is gebouwd
op conflicten
In zijn boek De rafelranden van Europa kijkt historicus
Ivo van de Wijdeven naar de geschiedenis van de
talrijke conflictzones die Europa momenteel
omringen, maar ook naar de tumultueuze historie
van Europa zelf. Geen enkele nieuwsgebeurtenis uit
het Midden-Oosten, Rusland of Afrika komt zomaar
uit de lucht vallen. In alles klinkt de echo van de
geschiedenis.
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