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r isweinigwat bij ouders zo veel emotioneel
verzet oproept als eenmissverkiezing voor
jongemeisjes.Het is niet okédatmeisjes van
zes almeteen in zulk rozig-turkoois korset
van een schoonheidscompetitie gedwongen
worden.Ofwel niemand, ofwel iedereen
prinses – jongens ook.

Als vader van eenprinses vandrie voel ik de
neiging om te juichenbij de beslissing vanbevoegd
ministerKris Peeters (CD&V) omdemissverkie-
zing te verbieden. Als burger steiger ik. Ik steiger
omdatwetgevingmet een kunstgreepwordt
omgebogen omeen initiatief te kunnen verbieden
dat ons niet bevalt. Dat ismisschien prettig omdat
het ons, deweldenkende gemeenschap, goed
uitkomt. Maar bovenal is het ookwillekeur.

Als vadermaak ikme zorgen over een schoon-
heidswedstrijd voor kinderen. Als burgermoet ik
me veelmeer zorgenmakenover een rechtsstaat
zonder rechtszekerheid. Nu komthetme goeduit
dat dewet binnenstebuiten gedraaidwordt. Wat
als dewet de volgende keer ook creatief geïnter-
preteerdwordt ommij inmijn vrijheid te beknot-
ten op eenpuntwaarovermindermorele
verontwaardiging ontstaat?

Ikwil niet datmijn dochtermeedoet aan
missverkiezingen. Maar bovenalwil ik niet dat
de uitvoerendemacht als een zedenmeester
wetten creatiefmag interpreteren.

Alwie een kwartier aande zijlijn van een voet-
balveldje gaat staan, zal er overspannen ouders
kinderen demeest onverantwoorde dingenhoren
toeschreeuwen. Hoe past dit in ons opvoedings-
ideaal?Waarommogen jongens van tien al aan
levensgevaarlijke bokssport doen?Moet de
arbeidsinspectie hier niet ingrijpen?

Dedroomomvan je dochter een ‘babe’ te
maken, verschilt inweinig vande droomom je
kind in gedachten de Premier League in te brullen.
In beide gevallenwordt een gevaarlijke illusie
gekoesterd van snelle socialemobiliteit, op basis
van fysiek talent, hetweze uiterlijk of sportief.
Waaromverbiedenwemoeders omhunobsessie
met schoonheidsidealen opdochters te projecte-
ren,maar kijkenwe rustig toe hoe vaders kinderen
evenzeer kapotmakenmet frustraties over hun
eigen gemiste of vergane sportroem?Omdat dat
‘nu eenmaal’ in onze traditie past? Omdat sport
tot ons algemene culturele smaakpatroonbehoort,
enmissverkiezingenniet?

Zeker, een beautycontest voor kinderenhoudt
ons een ongemakkelijke spiegel voor. Er is een
kwalijke tendens omgenderverschillen van jongs
af te benadrukken, te vergroten en vooral te
vermarkten.Met eigen roze-blauwe speelgoed-
lijnen, eigen tv-zenders en een eigen populaire
cultuur. Maar het is een beetje hypocriet omenkel
de uiterste consequentie van die problematische
tendens aan te vallen.
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Leave-uitslag hoeft
geen brexit te betekenen

e moord op remain-campagnevoerder Jo Cox heeft het
brexitdebat niet langer dan eenhalveweek stilgelegd.Wat
als een meerderheid van de Britten, overtuigd door non-
argumenten over soevereiniteit en halve en hele leugens
overdeeconomie,deEU-begrotingofmigratieerdonderdag
voor kiest de EU te verlaten? Zou een brexit het einde van
de westerse beschaving inluiden, zoals Donald Tusk aan-

kondigde?Dat isvermoedelijkoverdreven,maarindeeersteplaats
hoeft een leave-uitslagniet te leiden tot eenbrexit. Qué?

Wel, pasbij een leave-uitslagzouhetdebatover eenbrexit écht
moeten worden gevoerd. Nu gebeurt alles in de voorwaardelijke
wijs: zou het VK beter of slechter af zijn buiten de EU? Pas na het
referendummoetenhardenotenwordengekraakt:welkakkoord
sluithetVKmetdeEU?WelkeprijsmoethetVKbetalenvoorzijn
herwonnen‘onafhankelijkheid’?Hoedoejedat,40jaardiepgaande
juridische integratieongedaanmaken?Hoezorg jeervoordathet
VKtoegangblijftbehoudentotde internemarktzonderdat jeEU-
wetgeving klakkeloos moet overnemen? Zeer moeilijke vraag-
stukken, die niet vergemakkelijkt worden door de economische
terugval die zal plaatsvinden.

Bij een leave-stem zullen ook andere EU-lidstaten een positie
moeten innemen. Een sterke Frans-Duitse as kan herrijzen en
oproepen tot diepere integratie tussen de (euro)lidstaten. Er zal
immers een signaal moeten worden gestuurd naar binnen- en
buitenland dat het Europese project niet dood is. De onderhan-
delingen tussenhetVKendeEUzullenhardwordengespeeld.

Afhankelijk van hoe de situatie na het referendum evolueert,
zoudeBritse appetijt voor eenbrexit dus kunnenomslaan. Euro-
sceptische populisten zoals Wilders en Le Pen zouden ook niet
meer kunnen beweren dat het verlaten van de EU een eitje is,
waarnahet land vanmelk enhoningwacht. Niets vandit alles bij
een remain-uitslag die het diezelfde populisten toelaat om hun
klassieke plaatje af te spelen: door ‘bangmakerij’ werd de kiezer
geïntimideerd,waarbijzezullenblijvenbewerendatzonderdeEU
allesveelbeterzougaan.Leave is indatopzichtbeterdanremain.

Maar is een leave-uitslag niet onherroepelijk en moet de toe-
komst van de Britse bevolking op het spel worden gezet om dit
punt te maken? Niet noodzakelijk. Nadat Cameron zijn deal had
beklonken met de andere lidstaten over een hervorming van de
EU, waar overigens niemand nog over spreekt, werd gesteld dat
dezenietheronderhandeldzouwordenendatzevervalt indiende
BrittenervoorkiezenuitdeEUtestappen.Ditomtevermijdendat
ze eenbetere deal eisenbij eennegatief referendum.

Een tweede referendum is evenwel niet uitgesloten. Er kan
gedurendetweejaarwordenonderhandeldovereenuittrede,maar
zelfsbijgebrekaaneenakkoordverlaathetVKalsnogdeEU, tenzij
deEuropeseRaad(inclusiefhetVK)unaniembeslistdatdeuittrede
wordt uitgesteld. Niets belet de Britse regering bijgevolg om een
tweedereferendumteorganiserenendeBritsebevolkingtevragen
ofzenogsteedsdeEUwenst teverlaten,geletopdeconcretevoor-
waarden(vervat inhetakkoord)ofgeletophetfeitdatgeenakkoord
kanwordenbereikt. IndiendeBritsebevolkingzichinhet lichtvan
denieuweomstandighedenbedenkt,kanderegeringdeoorspron-
kelijke aanvraagomdeEU te verlaten, intrekken.

Hoeweldit scenarionietvoorzien is, ishetnietonmogelijk.Een
leave-uitslag zou dan niet resulteren in een brexit en zou tegelijk
duidelijk aantonen dat eurosceptische populisten luchtkastelen
bouwen. De EU zou zich dan eindelijk terug op inhoudelijke uit-
dagingenkunnen concentreren.
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De Britse appetijt voor
een brexit zou snel
kunnen omslaan

► Bob Geldof (midden) trok vorige week de Theems op om
duidelijk te maken dat het VK bij de EU moet blijven. © AFP

BART EECKHOUT
Commentator
@barteeckhout

GROEP C 18 uur

GROEP C 18 uur

Oekraïne Polen

Noord-Ierland Duitsland

Vandaag op het EK
Wedstrijden te volgen op Eén of Op 12

GROEP D 21 uur

Tsjechië Turkije

GROEP D 21 uur

Kroatië Spanje

▶8-9

Vader Stanley

Johnson is het

niet eens met

zoon Boris

DM.


