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Commentaar

Te weinig ponteneur
D

e nieuwe ‘president van Europa’ is een ironisch mens.
Op zijn eerste persconferentie als aanstaand president
van de Europese Raad maakte Van Rompuy – zittend naast
roulerend voorzitter premier Reinfeldt van Zweden, de Hoge
Vertegenwoordiger Ashton uit het Verenigd Koninkrijk en
voorzitter Barroso van de Commissie – relativerende grapjes.
Ook over zichzelf. Op de slotvraag wie van de vier de huidige
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken moet bellen,
indachtig ex-minister Kissinger die zich afvroeg of Europa
ook een telefoonnummer had, zei Van Rompuy droog: „ik
wacht het telefoontje in spanning af”. Barroso greep echter
onmiddellijk het woord en legde uit dat Ashton voortaan de
hoorn opneemt als Clinton belt.
Dit incidentje illustreert dat de EU een van haar grootste
lacunes niet heeft willen oplossen: het gebrek aan politiek
gezicht in Europa. De 27 regeringsleiders hebben zich, zoals
op grond van de namenlijstjes werd verwacht, laten leiden
door de angst dat ze hun greep zouden verliezen op Brussel.
Want hoe verstandig en bekwaam Van Rompuy en Ashton
ook zijn, hun Europese profiel is een goed bewaard geheim.
Brede ervaring in de krochten van de EU hebben beiden
evenmin. Van Rompuy is slechts één jaar premier van België
en Ashton even lang Europees Commissaris voor Handel.
Van Rompuy lijkt ook niet veel
ponteneur te ambiëren. Hijzelf is
tegen toetreding van Turkije.
Van Rompuy en
Maar bij zijn optreden gisteren
Ashton moeten
liet de christen-democraat metnu streven naar
een weten dat zijn „persoonlijke
opinie totaal ondergeschikt is
gezicht en macht
aan die van de raad”.
Die dienstbare houding is in de
smaak gevallen bij de Duitse
bondskanselier Merkel en Franse president Sarkozy, die geen
trek hadden in de persoonlijkheid van de Britse socialist en
ex-premier Blair. Diens opvolger Brown ruilde op zijn beurt
zijn nederlaag uit met de benoeming van Ashton, een partijgenoot die nog nooit democratisch is verkozen maar altijd
van bovenaf is benoemd. Ook Van Rompuy heeft de functie
niet verworven in het vuur van een politieke campagne.
Hier wreekt zich de ondoorzichtige procedure die de EU
heeft gekozen bij de zoektocht naar de topfunctionarissen.
Het idee van Polen om de selectie open te gooien door van de
kandidaten te eisen dat ze zich kenbaar maakten en ook een
programma zouden presenteren, spoorde weliswaar niet
met de traditie die de EU helaas nog kenmerkt, maar was zo
gek nog niet. Het plan zou de Europese samenwerking wellicht meer vaart hebben gegeven dan dit klassieke conclaaf.
Deze valse start is Van Rompuy en Ashton uiteraard niet
aan te rekenen. Het motto van de president („eenheid is onze
kracht, verscheidenheid onze rijkdom”) getuigt hoe dan ook
van wijsheid. Hij kan inderdaad niets van boven afdwingen.
Hij kan slechts voorwaarden scheppen. Maar hopelijk hebben Van Rompuy en Ashton wel de aspiratie om zich een eigen positie te verwerven. Want als ze zich bij de nationale
keurvorsten ondergeschikt blijven gedragen, maakt Europa,
ondanks het verdrag van Lissabon, pas op de plaats.
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De Morgen

De Standaard

In tegenstelling tot Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt, die allebei als topfavoriet voor de functie van Commissievoorzitter een
top ingingen, en er met lege handen buiten kwamen, heeft Herman Van Rompuy de Engelse tegenstand wel kunnen omzeilen.
De prijs die daarvoor onderhandeld werd, zal de komende dagen
en weken, wanneer de bevoegdheden binnen de Europese Commissie verdeeld moeten worden, nog
moeten blijken.

Van Rompuy wordt niet de Europese Obama. Als dat de bedoeling
was, had men voor Blair kunnen
kiezen of had een regeringsleider
uit een van de grote landen zich
kandidaat moeten stellen.
De karikaturen kunnen worden
opgeborgen. Herman Van Rompuy is geen superman, maar ook
geen watje. Hij is in staat om van
hopeloos complexe situaties het
beste te maken, ook al is dat inhoudelijk bitter weinig. Hij kan
leven met de begrensdheid van
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mogelijkheden. De zijne, die van
anderen en die van een dossier.
Het is niet omdat hij mensen tot
samenwerking en compromis kan
brengen, dat hij een ruggengraatloze allemansvriend zou zijn. Integendeel: zijn meesterschap over
het dodelijke zinnetje is minstens
zo groot als zijn talent om haiku's
te schrijven.

Le Soir
Het is een zeer grote eer. Een grote
trots. Dat een Belg zijn naam
schrijft in de geschiedenis.. Men

kan zeggen dat deze eerste nominatie niet uitblinkt door lef. Temeer daar ze is verzegeld met de
benoeming van een hoge commissaris met in dit stadium als enige
verdienste dat ze vrouw, socialist
en Brits is. Meneer en mevrouw
Nobody aan het hoofd van Europa? De Belgen zouden het refrein
kunnen zingen dat weerklinkt in
alle Europese hoofdsteden. Maar
in enkele maanden hebben wij deze tactvolle, discrete, wijze en filosofische Van Rompuy leren appreciëren. Zullen de Europeanen dezelfde ontdekking doen?

