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Britse verkiezingsuitslaghoeftgeen voorspeller te
zijn voorwat de EuropeseUnie tewachten staat
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B
oris Johnsonheeftmet
zijn verkiezingsoverwin-
ningdenual drie jaar
aanhoudende impasse
inhetVerenigdKonink-
rijk doorbroken.Ook in

Brussel ismenopgelucht.Niks erger
dandeonduidelijkheidoverwat zijn
landnueigenlijk voor ogen staat.Dan
maar liever helderheidover eenharde
scheiding. En inderdaad, populisme
ennationalisme is inhetWesten een
onvermijdelijk deel vandeze tijd.Het
is de reactie opdeonzekerheidover de
opkomst vanChina en India, enbijge-
volg de afnemende rol van ‘ons’Wes-
ten. Eenwerkbaar politiekprogram-
mamoetdaar antwoordopgeven. En
daarvoorheeft Johnsonmet ‘getBrexit
done’ voor gezorgd.

Maar ook inwat deBrittenniet ge-
kozenhebben, is deuitslag vande ver-
kiezingeneenbelangrijke les voorde

rest vandewereld: het socialisme van
Labour-leider JeremyCorbynblijkt een
onaantrekkelijk alternatief.

Deonvredeover de toenemende
ongelijkheidheeft ook elders inhet
Westengeleid tot sympathie onder
jongeren voor oudere leiders die terug-
grijpenop socialistischewaardenuit
hun jeugd. Toch zit het electoraat daar
niet op tewachten. Juist inMidden-En-
geland, traditioneel vast inhanden
vanLabour, heeft dekiezerCorbyn
massaal de rug toegekeerd.Dat is ook
voorGroenLinks-leider JesseKlaver
hier eenbelangrijkeboodschap. Een
enthousiaste groep jongekiezers is een
mooie electorale basis,maar in een
vergrijzende samenlevingonvoldoen-
de. Eenwerkbaar politiekprogramma
moet ookouderenperspectief bieden.

Maar een verkiezingsoverwinning is
niet de enige voorwaardewaaraaneen
succesvol politiekprogrammamoet
voldoen. Zo’nprogrammamoet ookop
langere termijnwerkbaar zijn. En juist
opdat punt geeft de geschiedenis aan-
leiding tot zorg.

ZORGVULDIG HERSCHREVEN
HetVerenigdKoninkrijk speelde een
centrale rol inbeidewereldoorlogen.
Inonzemodernegeschiedschrijving
zijndie conflicten zorgvuldigherschre-
ven als eenoverwinningophetDuitse
fascisme.

Vanuit hetBritseperspectief speel-
dehet behoud vanhetwereldrijk een
belangrijke rol.Datwas indertijd voor
premierWinstonChurchills een voor-
namedrijfveer. Vanuit dit gezichtspunt
heeft het VKbeideoorlogen verlo-
ren: vijftig jaar na1914was er vandat
wereldrijknietsmeer over enwasde
nieuwe statusmoeilijk te verteren.Na
1945washetVKhet laatste landwaar

levensmiddelendistributie konwor-
denafgeschaft.DeEngelse industrie
verloor zienderogen terrein. In 1976
moest het VKzelfs steunaanvragenbij
het IMF.

Uiteindelijk blekenThatcher ende
EUde redding voorhetVK, omdat zij
nationalemachtsbolwerkenbraken.
Thatcherbrakdemacht vandeEngel-
se vakbonden, diehet land ingijzeling
hielden.DeEUbrakdemacht vande
Engelse ondernemerselite, die via de
bescherming vandenationalemarkt
inefficiëntenationale kampioenen liet
overleven, tenkoste vandeEngelse
levensstandaard.

GEKKE HENKIE
Zal die geschiedenis zichnu inom-
gekeerde richtingherhalen, omdat
hetVKzichondanksde retoriekover
vrijhandel afsluit vandewereldmarkt?
Dathoeft niet,maardanmoethetwel
een zachtebrexitworden. Ikdacht aan-
vankelijk dat dit het planwas toenniet
de radicale Johnsonmaarde gematig-
deTheresaMaypremierwerd.Haar
‘brexitmeansbrexit’ brachtme terug
inde realiteit. ‘Takingback control’ is
geenholle frase.

In tegenstelling tot het VKheeft het
populisme indeEuropeseUnie tot
nog toe geengreepophet politieke
bestel gekregen.Hetheeftweliswaar
de regeringsmacht in Italië enPolen.
Er is echter ietsmerkwaardigmetbei-
de landen.Opinieonderzoek laat zien
datmeernogdan in andere lidstaten
de Italiaanse enPoolse kiezersmeer
vertrouwen indeEUhebbendan inde
eigen regering.Dezekiezennationaal
voor politici die inBrussel het onderste
uit dekanbeloven tehalen,maardat
wil niet zeggendat zeuit deEuropese
Uniewillen.

In afgezwakte vormgeldt voor
Nederland iets soortgelijks. Zonder
het zwijgendemidden, 60%vanhet
electoraat, kandit landnietworden
geregeerd.Datmidden is bezorgd,
over baan, inkomenen veiligheid. Zij
denkendathet zonderEUniet beter
zalworden. Zij zijnbezorgdover de re-
genbestendigheid vandeAmerikaanse
atoomparaplu.Ondanks alle desinfor-
matie, zijn zij vatbaar voorhet verhaal
dat deklimaatcrisis eengrotebedrei-
ging voordemensheid is. Ze zijn zeker
vatbaar voorhet argumentdat dit pro-
blemenzijndieNederlandniet als gek-
keHenkie in zijn eentje kanoplossen.
Ze zijnduswaarschijnlijk vatbaar voor
de agenda vanUrsula vonderLeyenen
FransTimmermans, tweepolitieke re-
presentanten vandatmidden.

ONWERKBAAR
HetVerenigdKoninkrijkheeft ons
dusniet deweggewezen,maarheeft
zichzelf voor dekeuze tussen tweeon-
werkbare alternatievengesteld: brexit
of socialisme.Dat is geen toeval,maar
het gevolg van twee factoren: het dis-
trictenstelsel, waardoor slechts twee
partijenkunnenoverleven, enhet on-
verwerkte afscheid vanhet empire, het
ideedathetVerenigdKoninkrijk een
speciale rol indewereldheeft te spe-
len, zomooi verwoord inNiall Fergus-
son’s openingszin van zijn essay inhet
FDvan15december: ‘weerheeftGroot
Brittanniëdeweggewezen.’

Ik zouhet omgekeerdedenken: het
VerenigdKoninkrijkheeft laten zien
totwelke ellende een confrontatie tus-
sen twee extremen leidt.DeEuropese
Unie zoukunnen laten ziendat de eni-
geweg voorwaarts ligt inhet redelijke
compromis. Latenwehet in ieder geval
hopen.
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