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de EUplaatsen ookNederland voor dilemma’s

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
CoenTeulings is univer
teitshoogleraarEcono-
mics, institutions and s
ciety,UniversiteitUtrec
Reageer via expert@fd.

V
anhet brexitdramawe-
tenweéénding zeker:
deuitkomst zal slecht
zijn.Ofhet nueenharde
brexitwordt, of een last
minute ‘bremain’, het

VerenigdKoninkrijk (VK)blijft diep
verdeeld achter. Brexit is op verjaar-
dagsfeestjes een verbodenonderwerp,
uit angst voor familieruzies. Eénpartij
zal zich straks tekortgedaan voelen, on-
geacht deuitkomst.

Wekunnenons vanaf deze zijde
vandeNoordzee veiligwanen,maar
datmiskentdewerkelijkheid.Want
brexit plaatstNederland voor eenaan-
tal essentiële geopolitiekedilemma’s.
Ikneemhier IanMorris, de auteur
vanhet boekWar:What is it good for?
alsmijn getuige.Morris hoort bij de
auteursdie onderzoekdoennaarde
lange lijnen indegeschiedenis, zoals
ookde schrijvers JaredDiamond, Ste-
venPinker, AzarGat, PhilipHoffman,
Walter Scheidel, RobertKaplan, Tim

Marshall endeprimatoloogFransde
Waal (vorig jaarwashij te gast inhet te-
levisieprogrammaZomergasten) daar-
toebehoren.

Geweld en slavernij spelendaarin
een centrale rol, al vanaf deprehisto-
rie. Zelfs onze evolutionaire voorou-
ders, de chimpansees, kondenerwat
van (vandaarDeWaal).Denkaanhet
geliefdeNederlandse aforisme: over
geweld, daarmoetenweniet naïef over
zijn.

De verrassende conclusie is dat de
rol vangeweld inde loopder eeuwen
is afgenomen.Voor ons is de 20ste
eeuwmet zijn tweewereldoorlogende
bloedigste uit de geschiedenis.Dat is
onjuist.Waar indeprehistorie éénop
de viermannendoor geweldomhet
levenkwam, is dat geleidelijk afgeno-
men totminderdanéénopde vijftig
mannennu.

Mensenhebben steedsbetere in-
stituties ontwikkeldomkostbare con-
flicten tebeheersen.Denaoorlogse
internationale rechtsordedie onder
leiding vandeVerenigde Staten is op-
gebouwd is één voorbeeld.Deuitbouw
vandeEuropeseUnie is eenander
goed voorbeeld.

MACHTSOVERDRACHT
IanMorris is dushoopvol gestemd.
Er is volgenshemechter ééngrote
uitdaging: dekomende50 jaar ende
machtsoverdracht vandeVSnaarChi-
na.KandeVSomgaanmet zijnnieuwe
rol als tweede viool?Kanhet land zich
invoegen in een internationale rechts-
ordemetniet zichzelfmaarChina als
dehegemoon?Trumpheeft hierop
eenhelder antwoordgegeven:America
First!De tanksblijvennog indegara-
ge,maar eenhandelsoorlog is alvast
uitgebroken.Het zijnmaar inleidende

beschietingen,maar ze zullenhoedan
ook leiden tot het einde vandeAme-
rikaansehegemonie, net zoals beide
wereldoorlogenhebbengeleid tot het
eind vandeEuropesehegemonie en
deondergang vandekolonialewereld-
rijken vanEngelandenFrankrijk, on-
dankshunoverwinningopDuitsland.

DERDE PARTIJ
Nabeidewereldoorlogen voelt Europa
zichCalimero,maardat is onterecht.
De eurozonebehoortmetdeVS enChi-
na tot dedrie grootste economieën ter
wereld. Inde confrontatie tussenChi-
na endeVS, speelt deEUeencruciale
rol. Als derdepartij kan zij een soepele
overgangnaar eennieuwewereldorde,
metChina als grootste economie,mo-
gelijkmaken.Open relatiesmetChina
zijn voor deEUen voordewereldvrede
daaromvan levensbelang. Paradoxaal
genoegwashet juist het VKdat dit in
2015als eerste onderkende, door lid te
worden vandeChineseontwikkelings-
bank (AIIB).

Daaromwil TrumpdeEUzoveelmo-
gelijk verzwakken.Hij is een fanatieke
fan vanbrexit en steunt partijendiede
EUondermijnen. Een zwakkeEU iswel
gedwongendeAmerikaansehegemo-
nie te accepteren enTrump te volgen
in zijn strijd tegenChina.

Weziendat bij de conflictenover
Huawei (wie is er leidendbij deontwik-
keling vande communicatietechno-
logie) enover Iran. Trumpbeëindigt
het conflictmetNoord-Korea, omdat
hij dat niet kanwinnen, endrijft tege-
lijkertijdhet conflictmet Iranopde
spits, omdathij daarmeeChinade voet
dwars kan zetten.DeStraat vanHor-
muz is voordeolietoevoer vanChina
van vitaal belang.DeVSwint zijn olie-
behoefte grotendeels uit eigenbodem.

Bedrijven en landendiedeAmerikaan-
se sancties tegen Iranniet volgenwor-
denuitgesloten vanhet dollarsysteem.
Het belang vande euro als internatio-
nale reservevaluta komt zo in eenge-
heel anderperspectief te staan.

DeBritse premierBoris Johnson
staat ophet punt zijnpolitiekebanden
metdeEU te verbreken.Daarna is er
voorhemgeenweg terug.Het drijft
hem indehanden vandeVS.Hij zal er
danachter komendat de steun voor
brexit eenhoudbaarheidsdatumheeft:
31oktober.Nadiedatum ishetweer
gewoonals vanouds:AmericaFirst. De
veelgeroemde special relationship tus-
senbeide landen zal blijken er een van
meester enhorige te zijn.

NEDERLAND
Ziehier het dilemmavoorNederland.
DeNederlandsehouding tenopzichte
vandeEU is altijd terughoudendge-
weest. Alswemoestenkiezen tussen
Berlijn enParijs enerzijds ofWashing-
ton enLondenanderzijds, dankozen
wij liever het laatste.

De tweede Irakoorlog in 2003 is
daarvan eenprachtig voorbeeld.Duits-
landenFrankrijkweigerdenmee te
doenaanBush jr.’s coalitionof thewil-
ling; het VKenNederlanddedendat
wel.DuitslandenFrankrijk blekenge-
lijk tehebben: erwarengeenmassaver-
nietigingswapens in Irak endaarwas
ooknooit enigbewijs voor geweest. An-
ders danhetVKende toenmaligeBrit-
se premierBlair, kwamNederlandmet
de schrik vrij, omdatwij geen troepen
haddengestuurd, alleenmorele steun.

Maarhet zoueen lesmoeten zijn
voordeNederlandseopstelling inzake
Huawei endeStraat vanHormuz.Goe-
de relatiesmetBerlijn enParijs zijn
voor ons land van levensbelang.

De verrassende
conclusie is dat de
rol van geweld in de
loop der eeuwen is
afgenomen
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