
11Zaterdag 6 augustus 2016

voorbeeld is de samenspraak nu
tussen de zogenaamde ‘Viségrad-
landen’, bestaande uit Polen, Hon-
garije, Tsjechië en Slowakije. ,,De
eerste keer dat wij in Europa weer
hoorden over die Viségrad-landen
was op het hoogtepunt van de
vluchtelingencrisis, toen zij zich
uitspraken tegen de opvang van
vluchtelingen en iemand als Orbán,
de premier van Hongarije, als eerste
de grenzen sloot en een hek wilde
bouwen. Voor ons was dat nieuw,
maar voor hun komt die samenwer-
king uit de geschiedenis voort.”

Zo met zijn oog glijdend over de
bloed overgoten wereldgeschiede-
nis, kan Van de Wijdeven alleen
maar concluderen dat samenwer-
king tussen landen altijd de meeste
kans op vrede en welvaart biedt en
heeft geboden.

Al in de vijftiende eeuw werd de
oproep gedaan om binnen het
christelijke Europa de handen
ineen te slaan; mede met oog op het
oprukken van het islamitische
Ottomaanse Rijk, dat de Balkan al
in handen had en later ook de stad
Wenen bijna in zou nemen. Die
brede samenwerking zou er uitein-
delijk niet komen: Europa raakte
verstrikt in de godsdienstoorlogen
van de zestiende en zeventiende
eeuw.

Toch bestond ook toen al een
samenwerkingsverband dat Van de
Wijdeven als een ,,proto-Europese
Unie” ziet: het Heilige Roomse Rijk.
,,We zien nu met enige regelmaat
de Europese regeringsleiders naar
Brussel trekken om in de Europese
Raad de lijnen uit te zetten. In het
Heilige Roomse Rijk had je welis-
waar een keizer, maar zeker na de
Vrede van Westfalen in 1648, die
een einde maakte aan de religieuze
twisten, hadden de verschillende
vorsten binnen het rijk de echte
macht in handen. De Vrede van
Westfalen wordt wel gezien als de
geboorte van de soevereine natie-
staat: de vorst kreeg toen de macht
in zijn eigen koninkrijk. Op een

bepaald moment had je in het Hei-
lig Roomse Rijk zo’n driehonderd
vorsten, die bij elkaar kwamen in
de Europese Raad van dat moment:
de Rijksdag. Zij werkten samen, zij
het op militair of economisch ge-
bied, en maakten net als nu afspra-
ken over een munteenheid en tol-
heffing. Maar ook spraken zij regels
af voor de gilden, zoals regels voor
verfstoffen voor textiel. Het Heilige
Roomse Rijk werd lange tijd gezien
als een zwaktebod, dat in 1806 werd
opgedoekt door Napoleon toen hij
de keizer had verslagen, maar ei-
genlijk was het een efficiënte ma-
nier van samenwerking die stabili-
teit heeft gebracht. Ik hoop dat de
Europese Unie het net zo lang vol-
houdt als het Heilige Roomse Rijk:
dat heeft meer dan achthonderd
jaar bestaan.”

Ottomaanse Rijk
Ook in het huidige Midden-Oosten
heerste eeuwenlang een betrekke-
lijke rust: in de tijd dat het Otto-
maanse Rijk over het huidige Syrië,
Irak en Israël heerste. ,,We kijken
nu altijd naar het Ottomaanse Rijk
met het idee dat de sultan toen over
het hele rijk regeerde, maar in de
praktijk hadden lokale bestuurders
veel macht. Waar wij nu veel reli-
gieuze en etnische conflicten in die
regio zien, was het toen toegestaan
om vrij je geloof uit te oefenen. Er
werd niet één geloof van bovenaf
opgelegd.”

Na de Eerste Wereldoorlog viel
het Ottomaanse Rijk uiteen en werd
het Midden-Oosten door Groot-
Brittannië en Frankrijk verdeeld.
Dat gebeurde onder meer in het
overleg in 1916 tussen de diploma-
ten Mark Sykes en Georges Picot.
Dit leidde tot de Sykes-Picotover-
eenkomst, waartegen Islamitische
Staat zich honderd jaar later expli-
ciet verzet.

Picot en Sykes trokken lijnen die
de basis vormen van het huidige
Libanon, Israël, Syrië, Jordanië, Irak
en Iran. Hun interesse voor dit

gebied werd voor een belangrijk
deel gevoed door de toen recente
ontdekking van olie daar. ,,Vooral
Britten hadden daar oog voor, om-
dat ze een grote vloot hadden die ze
van brandstof wilden voorzien.
Vandaar dat zij de delen opeisten
waar vooral toen veel olie te vinden
was: Irak en Iran. Ze vonden het
niet nodig om eerdere afspraken na
te leven die met de Arabieren wa-
ren gemaakt. Wat wel opvalt is dat
de Britten en Fransen geen aan-
dacht hadden voor het huidige
Saudi-Arabië. Toen ook daar olie
gevonden werd, rond 1932, werd de
interesse veel groter. Vooral de
interesse van de Amerikanen, die
na de Tweede Wereldoorlog de rol
in dit gebied van de Fransen en
Britten overnamen. Als je kijkt naar
de recente geschiedenis kun je
zeggen dat de interesse vanuit het
Westen voor het Midden-Oosten
steeds te maken heeft met de
vondst van olie en met strategische
belangen.”

IS
,,Het Midden-Oosten is een regio
met erg veel conflicten en oorlogen,
maar één ding is sinds de jaren
twintig redelijk stabiel gebleven: de
grenzen die sindsdien op de kaart
staan. Een groepering als IS wil een
einde maken aan dat ‘verderfelijke’
Sykes-Picotovereenkomst, maar
biedt geen realistisch alternatief.
Waar Sykes en Picot geen rekening
hielden met religieuze en etnische
verschillen in het gebied, doet IS
dat ook niet. Zij doen hetzelfde wat
zij de kolonisatoren verwijten. Maar
het valt niet te ontkennen dat de
grenzen die toen zijn getrokken
nog steeds een rol spelen. Dat is
voor ons weggezakt, maar in het
Midden-Oosten weet iedereen dat.
Zoiets is weer een illustratie dat het
belangrijk is de geschiedenis te
kennen als je met anderen wilt
omgaan. De geschiedenis kan je
helpen meer begrip te hebben voor
de mensen die daar leven.”

Ik hoop dat de
EU het net zo lang
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