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Brexit doet veel mensen beseffen dat
Europa nog lang geen gelopen race is

In Kinderen van de Arbat (1988) beschrijft Anatoli Rybakov hoe het communisme in de Sovjet Unie in de
jaren dertig van de 20ste eeuw veranderde van een idealistische jeugdbeweging vol hoop en
toekomstidealen in een gestold, orthodox en gesloten denksysteem en dus in een dictatuur. Gaandeweg
verliezen ‘de kinderen’ — jongeren — in het boek hun illusies over een betere toekomst.

Joe Zammit Lucia trekt een parallel tussen de Sovjet Unie en de Europese Unie (FD 24 december 2016).
Ook de EU ontstond als ideaal, om na de Tweede Wereldoorlog voor altijd de vrede te waarborgen. Het
Europese enthousiasme werd toen gedeeld door brede lagen van de bevolking. ‘Europa’ is een uniek project,
zonder enig historisch precedent. Soevereine landen besloten vrijwillig een deel van hun autonomie op te
geven voor samenwerking. Het ontstaan van andere wereldmachten, ook de Verenigde Staten, ging gepaard
met geweld. ‘Europa’ moest oorlog uitbannen.

Maar ook het Europese project is gaandeweg verstard tot een gesloten denksysteem waarin er maar een
enkele weg vooruit is en dat is: Meer Europa. Het was ooit een breed gedragen beweging. Dat is het al lang
niet meer. Dat is niet wat de stichters beoogden. Het verenigen van Europa zou een lang zoekproces zijn. Er
was geen blauwdruk. De stichters, wisten dat ‘Europa’ verdiend moest worden bij de burgers.

Verhalen vertellen kan iedereen in deze tijd van sociale media. (Foto: HH)

De Europese besluitvorming bij unanimiteit leidde vaak tot cryptische compromissen zozeer dat tegen de
tijd dat in de lidstaten het besef doordrong van de reikwijdte van die besluiten, de gevolgen er van al niet
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meer konden worden teruggedraaid. Dat ondermijnde het vertrouwen bij de burgers en als reactie daarop
raakte de Brusselse bureaucratie steeds meer in zichzelf gekeerd.

Maar de vergelijking tussen de EU en de Sovjet Unie gaat op een aantal punten mank. De Sovjet Unie kwam
tot stand door een staatsgreep van Lenin en was een ahistorisch en utopisch project. In de praktijk kwam
Sovjetisering, de komst van de Nieuwe Mens, toch vooral neer op Russificatie — van bijvoorbeeld de
Baltische staten. Het afschaffen van tradities kwam neer op vergeefse pogingen die uit te roeien, het meest
notoir via de collectivisatie van de landbouw. Het Russische onkruid bleef opspringen uit de barsten in het
Sovjetbeton dat na zeventig jaar verkruimelde.

De EU is nadrukkelijk gestart als een bescheiden project dat mogelijkheden aftast. Toen het onbestemde
ideaal verstarde tot economische orthodoxie, staken de burgers daar per referendum een stokje voor. Een
Europa dat slechts economische belangen dient, daar vatten burgers als het even tegen zit geen liefde voor
op zoals voor hun vaderland. Dat is de fout van de eurocraten.

De brexit is hun falen, maar tegelijkertijd is deze crisis misschien juist Europa’s ‘finest hour’, een ‘blessing in
disguise’. Het doet veel mensen beseffen dat Europa geen gelopen race is en dat het ook zomaar opeens
klaar, over en uit kan zijn. Sindsdien heeft Europa weer aan populariteit gewonnen. De onverschilligheid
van Londense hoogopgeleiden om niet ‘bremain’ te stemmen, omdat ze dachten dat het zo’n vaart niet loopt,
is afgestraft. Onder het Europese beschavingsvernis gaan nog altijd oorlogsherinneringen schuil, die zomaar
de kop opsteken zoals het anti-Duitse sentiment in Griekenland. Het kan allemaal kapot gaan.

Dat we ons kapot zijn geschrokken, dat is winst maar daarmee is Europa nog niet gered. De vorming van
natiestaten vanaf het begin van de 19de eeuw behelsde vooral de vorming van een nationale identiteit, een
gedeeld narratief. Dat aanwakkeren van een gevoel van saamhorigheid was vooral in handen van schrijvers,
schilders en historici: de scheppende beroepen, de verhalenvertellers.

Van de drie kernwaarden van de Franse Revolutie heeft Europa vooral vrijheid en gelijkheid juridisch
vormgegeven. Broederschap, dat gevoel van verbondenheid en gedeelde identiteit, daar is veel moeilijker de
vinger op te leggen en dat is ook geen zaak van politiek en ambtenarij.

Europa, dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral en de Kaukasus, vanaf de Noordkaap
tot aan de Middellandse Zee, wordt al meer dan 2000 jaar bijeengehouden door draden die de geschiedenis
heeft geweven tussen landen en streken. Opvallend genoeg kunnen vooral Britse historici gepassioneerd
schrijven over Europese geschiedenis.

Zulke verhalenvertellers kunnen helpen bij het vormgeven van dat onbestemde ideaal Europeaan te zijn.
Maar verhalen vertellen in deze tijd van sociale media waarin iedereen kris kras door Europa reist, kan
iedereen. Dus laten wij Kinderen van de Arbat worden.

Erwin van den Brink is publicist.
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