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DeEUwordtmetdebenoemingvan Junckernietdemo-
cratischer,welwereldvreemder. Derisico’s zijngroot.

I
khebdeverkiezingengewonnen,kraaide Jean-Claude
JunckernauitslagvanEuropeseverkiezingen.Als Spit-
zenkandidatvandechristen-democratischeEuropese
Volkspartij (EVP) eistehijhet voorzitterschapvandeEu-

ropeseCommissieop:uiteindelijkhaddeEVPvanallepartij-
en inhetEuropeesParlementdemeeste stemmengekregen.

Er valtwelwataf tedingenopde triomfantelijke constate-
ringvan Juncker. Slechts eenenkelingbeseftedat eenstem
opdeCDAof dePartidoPopular inSpanjeeenstemop Junc-
kerbetekende. Enveel tekiezenviel erniet: deviergrootste
politieke stromingenhaddenallemaal sterk federalistisch
ingestelde lijsttrekkersaangewezen.

VerscheideneEU-landen,Groot-Brittanniëvoorop,hebben
hunbedenkingenover Juncker.Dathij vandaag tochvrijwel
zekerdoordeEU-leidersophet schildwordtgehesen, ishet
gevolgvaneenmachtsgreepvanhetEuropeesParlement.

VolgenshetVerdragvanLissabonhebbenderegeringslei-
dershet rechteenkandidaat voor tedragen,maarmoetenze
daarbijwel rekeninghoudenmetdeuitslagvandeverkie-

zingen.Alsdevoordrachthet europarlementniet zint, kun-
nendeparlementariërsdiekandidaatwegstemmen.Omde
regeringsleidersduidelijk temakenwiedebroekaanheeft,
stondende leiders vanhetparlementeropdatdewinnende
SpitzenkandidatCommissievoorzitter zouworden. Iedere
anderevoorgedragenkandidaat zoudenzewegstemmen.

Hetresultaat isdathetparlementvoortaanbepaaltwie
voorzittervandeCommissiewordt –eendrastischemachts-
verschuivingtennadelevandeEuropeseRaad,devergade-
ringvanderegeringsleiders.Opheteerstegezicht lijktdat
mooi:hoemeermachtvoorhetparlement,hoedemocrati-
scherEuropa.Maarveel inwonersvanEU-landenvoelenzich
inBrusselmeervertegenwoordigddoorhuneigenregerings-
leidersdandoorhuneuroparlementariërs,dievaakveelen-
thousiasterzijnover ‘Europa’danhunachterbanthuis.
Hetgevaar isdat Juncker,die in2005ontkendedatde

FransenendeNederlanders tegendeEuropeseGrondwet
haddengestemd(zehaddenzich louter ‘vergist’), geenoog
heeft voordeonvredemetBrussel inveel lidstaten.Daarmee
kanhij enormeschadeaanrichten.AlsGroot-Brittanniëuit
deEUstaptuitonvredeoverdehoeveelheidmachtdieBrus-
selnaar zich toe trekt, zoudateenrampvoordeEUzijn.

Bert Lanting

Kiezen tussen de dominee
en de koopman is zo ou-
derwets en voor het Ne-
derlandse bedrijfsleven
voorbij. Gewoon combine-
ren die twee. En als een
ander geloof is ge-
wenst, geen pro-
bleem. Kranenbouwer
Rusch heeft in Mekka
het pad geëfend voor
een nieuwe aanpak. Het
Nederlandse bedrijf heeft
met 12 kraanwerkers gale-
rij de Ka’aba in Mekka ge-
sloopt. Om deze lucra-
tieve klus te bemachtigen,
moesten de mannen zich

wel even bekeren tot de is-
lam. Door één keer ‘Allah
is groot’ te roepen, was de
bekering een feit.
De combinatie van koop-

man en imam opent
perspectieven in an-
dere regio’s. De koop-
man en de brahma-

nen kunnen mooie
dealtjes sluiten in India.

De koopman en de boed-
dhistische monnik maken
kans in Zuidoost-Azië. En
de koopman en de
shintoïstische priester
breken binnen in Japan.

Xander van U<elen

Stekel

Koopman en imam

Benoemingkangrote
schadeaanrichten

Commentaar

Junckers’Europa
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H
etgoedenieuws is
datwenade top in
Iepereindelijkaf
zijnvandewanstal-
tigevertoningover
debenoemingvan
denieuwecommis-
sievoorzitter.Datuit-

gerekend in Ieper,waarzoveel En-
gelse soldatenhet levenhebbengela-
ten,deplek iswaarCameron inhet
stofmoetbijtenendoorvrijwel alle
partnersde rugwordt toegekeerd,
maaktehetdramacompleet.De
100-jarigeherdenkingvandeEerste
Wereldoorlogalsde symbolische
breuk tussenEuropaenEngeland.
DeEuropeseverkiezingenmetde

Spitzenkandidatenhadeen feest van
dedemocratiemoetenworden. Ein-
delijk zoudendeEuropeseburgers,
weliswaarongevraagd,doorhun
stemtevensbepalenwiedenieuwe
commissievoorzitter zouworden.
Dat inEngelanddekiezerhelemaal
demogelijkheidniethadopeenaan
JunckersEuropeseVolkspartij geli-
eerdepartij te stemmen,waseen
kleinminpuntje.Wewetennuhoede
Europesedemocratie eruitziet.We
moestenkiezen tussen tweerichtin-
gen,maarnadeverkiezingenwerd
hetduoopeensals eenpackagedeal
verkocht.NatuurlijkmoetookSchulz
een topfunctiekrijgen.Beidenvor-
men immerseen ideaalkoppelom
Europauitdemalaise te loodsen.
Watheteindemoest zijnvandeon-

doorzichtigebesluitvorming inach-
terkamertjes,heeft totnogmeeron-
doorzichtigheidenkoehandelgeleid.
Niet alleende landen,maarookde
partijen inhetEuropeesParlement
kunnennu immerseenprijs voor
hun instemmingvragen. Juncker zal
bijdeverdelingvanportefeuillesdus
zoweldehoofdsteden tevredenmoe-
tenhoudenalsookhetparlement.
Omdatergeenovereenstemming is
overde tevolgenkoers, jaagthijmet
elkeuitspraakwel iemand inhethar-
nas. Junckerheeftdaaromdeafgelo-
penwekengezwegenalshetgraf, om
maargeenvijandentemaken.
Maardatwasons tochheel anders

voorgesteld?Dekiezer zouditkeer
tochopeenprogrammakunnen
stemmen, vooreenrichtingkunnen
kiezen?Het zwijgenvan Juncker is
tocheenminachtingvandekiezer?
Frankrijken Italiëhebben intussen

hun instemmingafhankelijkge-
maaktvanhetminder strikt toepas-
senvandebegrotingsregels.Hoe
dezenogminderhardkunnenwor-
den, ismeeenraadsel.De staats-
schuld ligt invrijwel alle landenbo-

vende60procentenwordteerder
hogerdan lager. Ende3-procentnorm
isdoorFrankrijkdeafgelopenvijftien
jaarmaar liefstnegenkeergeschon-
den, endekomende jarenzienerook
niet rooskleuriguit. Kanhetnog
zachter? Inplaats vaneengrondige
discussie,wordtnaargoedEuropees
gebruikeenvage formuleringgeko-
zenwaarin iedereenkan lezenwathij
wil.

Hetevenwicht tussendedrieEuro-
pese instituties: deRaad,deCommis-
sie enhetParlement isdoordeactie
vanhetparlementverstoord,maar
andersdan indemeeste commenta-
renstaatmijns inziensgeenszinsvast
dathetparlementdegrotewinnaar is.
Het zouheelgoedeenpyrrusoverwin-
ningkunnenblijken tezijn.Het isbe-
langrijkomverderdandedagvande
overwinning tekijken.DeRaadzal
zichdezeprocedurenietnogeens in
demaag latensplitsen.Demachts-
strijd zalgewoonvoortwoeden.

Duidelijk isweldatdecommissie
degroteverliezer is.De inhetVerdrag
vanLissabonvastgelegdeonafhanke-
lijkheidvandecommissie staatopge-
spannenvoetmetde ideedathetpar-
lementdepolitiekeprioriteitenkan
vastleggen.Decommissie is anders
danons indeverkiezingen is voorge-
steldniet echteenpolitiekorgaan. Zij
moethet juisthebbenvanhaar tech-
nisch-bureaucratischecompetentie.
Daarontleent zeookhaar legitimiteit
aanenniet aandeEuropeseverkie-
zingenof aanhetparlement.Dever-
storingvande checksandbalances tus-
senRaad,Commissie enParlement
dreigtdoordemachtsgreepvande
laatste, de legitimiteit vanhetgehele
bouwwerk teondermijnen.Welke
nieuweverhoudingenzichzullenuit-
kristalliseren isnunogniet te zeggen.
Hetgemakendenonchalance

waarmeeEngelandaandekant isge-
schoven, isopmerkelijk.Natuurlijk,
Cameronsteldezichmetzijnkami-
kaze-actieonmogelijkop,maarEnge-
land is zekernietdeenige lastige
partner inEuropa.

Wehebbenhonderdenmiljarden
beschikbaargesteldomGriekenland
erbij tehouden,maarEngeland laten
wevallenvoor iemanddieeigenlijk
niemandwil? Isprestigebelangrijker
danhetbijeenhoudenvandeUnie?
Waaromstellenweonsnietwathar-
derop tegenoverOrbán inHongarije,
diedeEuropesewaardendagelijks
metvoeten treedt.
Webrengen inEuropaveelbegrip

opvoorPoetinenzijnvermeende
strategischezorgen,wezijnzeerge-
duldigwanneerhetomde Iraanse
ayatollahsgaat,maareenkernland
vanEuropa latenwesimpelwegval-
lenvoorbinnenlandspolitiekeover-
wegingen.Zoziethet solidaireEu-
ropaerdusuit.

Hetgebrekaanmoedeneerlijk-
heiddatde regeringsleiders indeaf-
gelopenwekenhebbententoonge-
spreid is eigenlijk stuitend.Het is
geengeheimdatvrijwelniemand
echtvoor Junckerwarmliep, zoalshet
ookgeengeheimisdat regeringslei-
ders zich off the recordnegatief over
hemuitlieten.DatCamerondeenige
isdieditopenlijkuitspreekt, ismis-
schiendom,maar sierthemook.Voor
deanderen ishet vooral een tactisch
spelomzoveelmogelijkbinnente
slepen.Ookgoed,maardoedatdan
niet indenaamvandemocratie.Het
ishooguit eenschijndemocratie, om
metvoormaligEurocommissaris
GünterVerheugente spreken. Euro-
pesenewspeakà laOrwell.
Misschien ishet tijdvooreenecht

democratischexperiment. Inplaats
vande toekomstigearchitectuurvan
Europa langzaamuit te latenkristalli-
seren indekomendemachtsstrijd
tussende instituties – endezedus te
latenafhangenvanhet toeval vande
strategischeen tactischekwaliteiten
vandebetrokkenpolitici – zoudenwe
ookeenEuropees referendumkun-
nenorganiserenoverde richting
waarinweEuropaverder zouden
moetenontwikkelen.Geeneinddoel,
maareenrichting.Blijkbaarwasde
boodschapvandeverkiezingsuitslag
nietheldergenoeg, latenwehet
daaromnogeensvragen.

WelatenEngelandtoch
nietvallenvoor Juncker?

EU-top in Ieper

Organiseer een referen-
dum over de vraag in wel-
ke richting Europa zich
verder moet ontwikkelen.

Ton Nijhuis is
directeur van
het Duitsland
Instituut
Amsterdam.

President José Manuel Barroso van de Europese Commissie arriveert
donderdag in Ieper voor de EU-top. Foto AP

Frankrijken
Italiëstemmen
in, inruilvoor
nogzachtere
begrotingsregels


