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Nederlandmoet lessen trekkenuit huidige
onduidelijkheid vanBritse politiek over de brexit
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D
irect nadeuitslag van
het brexitreferendum
in2016 reageerden veel
commentatoren inbin-
nen- enbuitenlandmet
een zekeremeewarig-

heid: al die economenenandere ana-
listendie vooraf hel en verdoemenis
hadden voorspeld, haddenweer eens
ongelijk gehad.HetVerenigdKonink-
rijk (VK)had zich vanal die sombere
prognosesniks aangetrokkenenhad
voor eenbrexit gestemd.Nugoed, het
pondwasonmiddellijk 5%gedevalu-
eerd,maar verderhadde economie
juist geprofiteerd vandit historische
besluit.Het gestegen consumentenver-
trouwenhadde economie eenflinke
steun inde rug gegeven. Immers: ‘We
are takingback control!’ Als deBritten
datnu zograagwillen, laat zedan toch.

Het dramadat zichde afgelopen
twee jaarheeft ontrold, heeft die lucht-
hartigheiddoen verstommen.We

leven in eengeglobaliseerdewereld-
economiedie zich van landsgrenzen
weinig aantrekt.Wiedat beestwil
temmen,heeft dienovereenkomstige
regelsnodig: regels dieniet gebonden
zijn aan landsgrenzen.Dat soort regels
zijn onvermijdelijk het resultaat van
eenmoeizaambevochten compromis
tussendebelangen van verschillende
landenendeelgroepenbinnendie lan-
den.HetVerenigdKoninkrijkheeft nu
ervarenwat er gebeurt als je al die com-
promissenmet andere landen vande
eneopdeanderedagoverboordgooit:
dan sta jemet legehandenenben je
plotselingovergeleverd aandegrillen
vandewereldeconomie.Dat blijkt een
onguurperspectief.

TRADITIE
Hoeheeft het zover kunnenkomen?
Waarom ishet politiekedebat inhet
VKzo verziekt geraakt dat fake-argu-
mentenkonden zegevieren?Dat is niet
een toevallige samenloop vanomstan-
digheden.Het is het gevolg van lange-
termijntrends in zowel deConservative
Party als inLabour. Binnende conser-
vatievenbestaat al decennialang een
kleinebrexitfractie die deuitslag van
het eerste referendum, in1975, over
hetBritse lidmaatschap vandeEuro-
peseGemeenschappennooit heeft
geaccepteerd. Tijdensdit referendum
stemdeeen ruimemeerderheid voor
het lidmaatschap. AlleendeOrkney-ei-
landen, tennoorden vanSchotland,
stemden tegen; ook toenal speelden
visrechten eengrote rol.MichaelGove,
een vooraanstaandebrexiteer binnen
deConservativeParty, heeft altijd ge-
claimddat deEuropeseUnie (EU)het
visbedrijf van zijn vader omzeepheeft
geholpen.

De leden vandezebrexitfractie ble-

ken echter volhouders te zijn. Zij lie-
ten zichniet door een serie politieke
nederlagenontmoedigen.Ondanks
de voortdurendeherbevestiging van
hetEU-lidmaatschaphieldhun verzet
aan.Dediscussie over arbeidsmigratie
vanuit andereEU-landen, boodhunde
kans eendeel vanhet Labour-electo-
raat aan zich tebinden.Metdeze steun
konden zij het tweede referendumover
deEU, in 2016,winnen.

De tweede langetermijntrend is
het verzet binnenLabour tegenTony
Blairs derdeweg.De toenmaligeBritse
premier enLabour-leiderBlair, had
met zijnpleidooi voor deprominente
Britsedeelnameaande tweede Irak-
oorlog (2003) al zijnpolitiekekrediet
verspeeld.Departij bleef daardoor
stuurloos achter.Denooit helemaal
verdwenenoppositie tegenBlairsmo-
dernisering zaghaar kans schoon.De
huidigeLabour-leider, JeremyCorbyn,
is sinds 1983 voor Labour lid vanhet
Lagerhuis. In al die jarenwashij veel-
al eenweinig zichtbare luis indepels
vandepartijleiding, niet inde laatste
plaats bij de tweede Irak-oorlog.Hij
was een vande initiatiefnemers van
het onderzoeknaardemanierwaarop
hetVKdie oorlog ‘in gerommeldwas’.
Veel invloedopdepartijlijnhadhij
echter niet. In 1975hadhij tegenhet
EU-lidmaatschapgestemd.Door een
wijziging inde verkiezingsprocedure
voorhet partijleiderschap,waarbij het
relatief gemakkelijkwerd lid teworden
en zo stemrecht te krijgen, kreeghij
eenkanspartijleider teworden.

Het is deze combinatie van facto-
rendiede situatie zoonbeheersbaar
maakt.Dediscussie diehet land splijt,
looptniet langs,maardoorpartijlij-
nenheen.Het pro-EU-lidmaatschap-
standpuntmist daardoor eengeloof-

waardige spreekbuis.Mededaarom is
eenderde referendum(nade eerdere
tweeuit 1975 en2016)wenselijk,maar
ookonwaarschijnlijk.Het dwingt bei-
departijenkleur tebekennenendat
is inbeide gevallenniet inhet partij-
belang.Corbyn laat premierMay zo
langmogelijk dekooltjes uit het vuur
halen, zodat zij verantwoordelijk blijft.
Hij kandan later de conservatievende
schuld geven vanhet debacle en zelf
premierworden.

ISOLATIONISME
Het zoumeniet verbazenals een
meerderheid vandekiezers inmiddels
schoongenoegheeft vandebrexitsoap
enmet ledeogen toeziet hoehet land
zijn toekomst vergooit.Maardiemeer-
derheid zal niet dekanskrijgen zich te
latenhoren.HetVKgaat terugnaar de
isolationistischepositie diehet land
tussen1945 en1975heeft ingenomen
endiehet land toenaande rand van
het faillissementheeft gebracht (in
1976moesthetVKzelfs steun vanhet
InternationaalMonetair Fonds vragen
omdeeindjes aanelkaar te knopen).
Wekunnenhopendathet numinder
slecht afloopt.

Nederlandkanhieruit twee lessen
trekken. Inweerwil vande euro(pa)
scepsis bij veel politici, is het vertrou-
wen indeEUendeeuroonderNeder-
landsekiezershoog, veel hoger dan
het ooit inhetVK is geweest.Maarde
politicusdie almaar zegt datBrussel
enFrankfurt vanalles de schuld zijn,
moetniet verbaasd zijn als dekiezer
hemvroegof laat gelooft.De tweede les
gaat over demarkthervormingenuit de
jaren tachtig ennegentig.Daarover be-
staat diepeonvrede.Deuitdaging is die
onvrede tot eenpositieve inplaats van
negatieve kracht temaken.

Het drama dat zich de
afgelopen twee jaar
heeft ontrold, heeft
de luchthartigheid
doen verstommen

pagina 25, 25-01-2019 © Het Financieele Dagblad


