
Nederlanders in Londen zijn onzeker over hun baan. Dat zegt Joost Röselaers, predikant in de Nederlandse Kerk in Londen. Aan die
kerk hing de afgelopen dagen de eurovlag. Maar het Brexit zet alles op zijn kop. ‘De glorietijden van de City zijn voorbij.’

Londen

‘Kijk maar naar de beurskoers van een bank als Barclays’, zegt Röselaers: ‘Nu al dertig procent in waarde verminderd. De Nederlander in de City
is onzeker. Niet alleen omdat zijn werkgever een grote klap krijgt, maar ook omdat de positie van de City als financieel hart van Europa wankelt.
Londen is vanaf nu geen toegangspoort naar Europa meer.’

Ook is het voor de Nederlanders in zijn gemeente onzeker of ze in de toekomst nog dezelfde toegang zullen hebben als nu tot de ziekenhuizen,
de artsen en de scholen. Aanstaande zondag heeft Röselaers een trouwdienst in de Nederlandse Kerk. Er komen veel Nederlandse vrienden van
het bruidspaar over. ‘Ik ga zeggen dat ze er maar van moeten genieten dat dit nog zonder visum kan…’

mond houden

Röselaers was een uitgesproken voorstander van het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. ‘Ik heb ook uitgelegd waarom, bijvoorbeeld in het
blad van de Church of England. Het heeft weinig geholpen.’ Volgens Röselaers voelt een deel van zijn gemeente zich ineens vervreemd. ‘Er zijn
mensen die hier al twintig jaar wonen, het gevoel hadden dat ze deel uitmaakten van de samenleving, maar ineens beseffen dat ze er toch niet
echt bij horen.’

Is er geen sprake van blikvernauwing? Is de kloof tussen het Londense zakencentrum en het gewone volk nu niet net zo groot gebleken als de
kloof tussen de Europese Unie en de burger? ‘Dat is wel een goede vergelijking. Burgers uit de City kregen van hun werkgevers de opdracht om
hun mond te houden over het referendum, omdat dat averechts zou werken. Ze waren allemaal vóór Europa, maar ja: dat is dan ook goed voor
de banken.’

Tegelijk vindt Röselaers dat Europa de hand in eigen boezem moet steken. ‘Eigenlijk had niet de Britse premier Cameron moeten aftreden, maar
EU-voorzitter Juncker. Want ook het pro-Europa-kamp werd niet heel warm van Europa. De ziel was er niet bij.’

Volgens de Nederlandse dominee in Londen zat er hart en ziel bij de Brexit-argumenten. ‘Het pro-Europa-kamp kwam met cijfers. De
huizenprijzen zouden dalen bij een Brexit. Nou, dachten veel mensen, dat zou niet zo gek zijn. De gewone man kan hier allang geen huis meer
kopen.’

gebed om verzoening

De huwelijksdienst van aanstaande zondag is niet het moment om de Brexit centraal te stellen, vindt Röselaers. ‘Maar ik zal er uiteraard wel
aandacht aan besteden. Zeker in de gebeden. De Church of England heeft mooie gebeden geschreven over verzoening en herstel.’ <
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