
STANLEY JOHNSON
vader 
Niet alleen Boris’ broer, maar 
ook zijn vader zijn tegen de 
Brexit. In een interview met 
Press TV zegt laatstgenoem-
de desondanks: ‘Er zijn niet 
veel vaders die hun zoon pre-
mier hebben zien worden. De 
vader van Tony Blair was erbij 
en die van David Cameron 
leefde ook nog. Toen Chur-
chill en Gladstone premier 
werden, waren ze hun vader 
al verloren.’   ✖

LORETTA SCHRIJVER
presentatrice 
‘Over Boris, net als ik 
geboren in New York, zou ik 
nog weleens een schelmen/
schurkenroman willen lezen. 
Alleen, dan is het fictie en nu 
zijn z’n acties helaas realiteit. 
Mensen die een beetje tegen 
de maatschappelijke normen 
en waarden aanschoppen 
hebben over het algemeen 
mijn sympathie, rekels en 
straatschoffies kunnen 
namelijk best charmant zijn. 
Ik vraag me bij Johnson 
echter af of  zijn 
kwajongensgedrag niet 
beter zou hebben gepast in 
een functie buiten de 
politiek. Aan zijn doen en 
laten zijn nu te grote en 
belangrijke consequenties 
verbonden, die ik niet kan 
overzien. Johnson is als een 
olifant in een porseleinkast. 
In deze Brexit-tijden kan dat 
gevaarlijk zijn.’

BARRIE STEVENS
Nederbrit 
‘Iedereen dacht dat onze 
Boris de boel wel even zou 
gaan redden na het vertrek 
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PROFIEL — Boris Johnson is nu 
vier weken premier van Engeland, 
nadat zijn voorgangster Theresa 
May geen andere uitweg meer zag 
dan haar ambt vaarwel te zeggen. 
Door de Brexit-problematiek was 
ze al lange tijd niet meer onom-
streden, al is haar opvolger dat 
(om andere redenen) evenmin.

Johnson is een slimme speechschrijver, maar 
staat tegenwoordig vaker dan gewenst met zijn 
mond vol tanden wanneer journalisten hem con-
fronteren met door hemzelf verzonnen bewerin-
gen. Het hakkelen, het stamelen en de pijnlijke 
stiltes doen zijn imago geen goed. 

Kan hij deze zware job aan?
Dat valt te bezien. De halve regering is al opge-
stapt of dreigt dit te gaan doen. Als een meerder-
heid van het Lagerhuis het ‘bestuursorgaan’ defi-
nitief omkiepert, worden er geen nieuwe 
verkiezingen meer gehouden voor de uitvoering 
van de Brexit op 31 oktober. Zelf zei premier 
Johnson op zijn 50ste verjaardag: ‘Mijn kansen 
om ooit premier te worden zijn net zo groot als 
Elvis op Mars vinden of reïncarneren als een olijf.’

Wat vindt Boris van zichzelf?
‘Ik vind het makkelijk om beloftes te maken 
maar lastig om ze na te komen.’

Wat vinden wij van Boris?
De woorden saai, duf en ingekakt komen niet in 
zijn woordenboek voor, dus zullen we dat boek  
maar lezen.

Meer een Rutte of Trump?
Tja, allebei eigenlijk wel. Als burgemeester van 
Londen (2008-2016) fietste hij geregeld naar zijn 
werk, net als onze Mark in Den Haag, en maakte 
hij zich druk om het openbaar vervoer. Alcohol 
werd uit de metro gebannen en hij introduceerde 
nieuwe, hypermoderne dubbeldeksbussen en 
stadsfietsen. Een glimlach, gekke bek of duim 
omhoog à la Rutte gaat hij daarbij niet uit de weg. 
Tegelijkertijd heeft hij ook behoorlijk wat weg 
van zijn collega uit Amerika: Donald Trump. Bei-
den kwamen ter wereld in New York, delen een 
opmerkelijke geblondeerde coupe en houden iets 
te veel van vrouwen. In 2004 werd Johnson al 
eens afgezet als minister/partijvoorzitter vanwege 
leugens over een buitenechtelijke relatie waar 
een kind uit voortkwam. Twee jaar later, inmid-
dels teruggekeerd als minister, liep hij opnieuw 
tegen de lamp door zijn ontrouw, maar mocht hij 
wel blijven zitten waar hij zat. 

Leerde hij daarvan?
Het antwoord laat zich raden: nee. Zijn excentrie-
ke persoonlijkheid bleek maar moeilijk in te 
dammen en de ene na de andere racistische of 
beledigende opmerking aan het adres van wereld-
leiders als Obama, Poetin, Clinton en Erdogan 
kwam voorbij. Hij weigerde tevens een halve 
eeuw lang zijn Amerikaanse paspoort in te leve-
ren en deed dit pas recentelijk toen de Internatio-
nal Revenue Service (IRS) het zat was en hem op 
de hielen zat wegens onbetaalde belastingen. 
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van Theresa May, maar we 
hebben er een heel vreemde 
man voor teruggekregen. 
Alleen al die eerste speech 
na zijn aantreden op 10 
Downing Street, die was 
zo over the top positief dat 
hij zich direct ongeloof-
waardig maakte. Hij is een 
clown die Engeland alleen 
nog maar dieper het moeras 
intrekt en het gevaar dat het 
parlement het niet 
accepteert wanneer er 
eind oktober wederom geen 
deal komt, is levensgroot. 
Je  kunt over May zeggen 
wat je wilt, maar ze had in 
ieder geval wel steeds iets 
in haar klauwen als ze in 
Brussel had vergaderd. Ik 
zeg het je: de ambtstermijn 
van Johnson wordt een 
fiasco.’

GIANNI ZUIVERLOON
voetballer 
‘Ik ken Johnson niet zo goed, 
maar wat ik wel weet is dat 
die hele Brexit vooral voor 
het bedrijfsleven veel gaat 
veranderen. Komt het de 
economie straks wel ten 
goede en wat zijn de gevol-
gen voor ons als voetballers? 
Die onzekerheid is lastig, 
niemand weet hoe het straks 
daadwerkelijk zal verlopen. 
Ik heb zelf drie jaar bij West 
Brom Albion en Ipswich 
Town gespeeld en toen was 
het verplicht om (jeugd)
international te zijn en op z’n 
minst een x-aantal wedstrij-
den in eigen land te hebben 
gespeeld. Wie weet hebben 
spelers in de toekomst wel 
aparte werkvergunningen 
nodig. Ik hoop dat Engeland 
uiteindelijk blijft zoals het is. 
Het lijkt veel op Nederland, 
al zijn de Britten over het 
algemeen wel wat gereser-
veerder.’
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