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Vooraan

‘GriekenlandmaggeenRussisch
paardvanTrojeworden’

INTERVIEW
INE RENSON EN
HENK DHEEDENE

‘Natuurlijk stond er
flinkedrukopdeon-
derhandelingenmet
Griekenland. Maar
wegens de welhaast
onwrikbare posities
aanbeidezijdenvind

ikhet tochopmerkelijkdatdeEuropese lei-
dersgistereneeneerste stapnaar eenoplos-
sing hebben gedaan. Gelukkig hoeft niet
voor elkedeal de afgrond tot aande rand te
wordengenaderd.Wehebbenafgelopen ja-
rengenoegGrieksdramagezien.’
Luuk vanMiddelaar reageert opgelucht

op het nieuws dat er een deal is over Grie-
kenland. Als geen anderweet hij wat er op
het spel staat. Vijf jaar langhield hij de pen
vast van Herman Van Rompuy, de eerste
voorzitter vande Europese Raad.
‘Sommige speechschrijvers worden er-

gens ineenkeldergezetomsaaie tekstenop
te stellendie een flauwemengelingzijn van
de gevoeligheden van alle kabinetsmede-
werkers.DatwasbijVanRompuyniethetge-
val.Mijn job bestonduit veelmeer danhet
aanbrengenvaneenmooiestrik rondde in-
houd. De functie van raadsvoorzitter was
nieuw.Onzeenigemachtsbasiswarenenke-
leregels inhetEuropeesverdrageneenklein
kabinet. Hetwoordwas eenbelangrijkwa-
penomonze impact uit te bouwen.’
In zijn job als speechschrijver kwamen

zijn tweepassies samen:hetpolitiekehand-
werk en het verwoorden van ideeën voor
een groot publiek. In beide disciplines had
vanMiddelaar flinkwat ervaring. In de eer-
ste helft van de jaren 2000was hij beleids-
medewerker van de Nederlandse liberale
partijVVDenkabinetslidvaneurocommis-
saris Frits Bolkestein. Voor de schermen
maakte hij naam als auteur van politiek-
filosofische boeken en als columnist voor
NRCHandelsblad. Een ‘schrijver in de poli-
tiek’, noemthij zichzelf.
Nu Van Rompuy plaats gemaakt heeft

voor de Pool Donald Tusk legt vanMidde-
laarzichvanuitzijnstandplaatsBrusselweer
toe op zijn tweede liefde: hij broedt op een
nieuw boek en neemt volgende week de
draadopals columnist voorNRC,maarook
voor deweekendkrant vanDe Tijd.
Op het kabinet van Van Rompuy kreeg

vanMiddelaar eenunieke inkijk indeEuro-
pese politiek. De toesprakendie hij schreef,
reflecterendeuitdagingenwaar de EUmee
worstelt. Een gesprek aan de hand van zes
cruciale passages.

What hurts Athens damages
Amsterdam; and if Barcelona
flourishes, Berlin prospers.
The national and the European
interest can no longer be
separated; they coincide.
(Berlijn, 9 november 2010)

‘Door de eurocrisis hebben
weontdekthoezeerwemet
elkaar verweven zijn. Eén
gebeurtenis aande andere
kant vanhet continent kan

eenimpacthebbenopdeheleeurozone.Het
kanookuenmij indeportemonnee raken.
Met de escalatie rondGriekenlandhebben
wedatmeerdanooit gemerkt.’
‘Jehoordestemmenverkondigendateen

grexit beheersbaar is, dat het risico op een
grote financiële en economische besmet-
ting ingedijkt is.Vanuitwelkehoekkwamen
die sussendeberichten?Vanuit deministe-
ries van Financiën. Maar de premiers zelf
hoor je dat niet zeggen, omdat ze beseffen

Vijf jaar langwashij de speechschrijver vanEuropeespresidentHermanVanRompuy.Vanaf
volgendeweekgaathij aande slagals schrijver en columnist voorDeTijd enNRCHandelsblad.
DeNederlandsepublicist LuukvanMiddelaar kreeg vanuithet centrumvandemacht eenuniek
zichtopdebedreigingenvoorons continent. ‘Wehebbenal genoegGrieksdramagezien.’
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Een Japanse studentebelooft opeenbijeenkomstmet 1.500andere
afgestudeerdendat zehaaruiterstebest zaldoenomeen job te vin-
den. De bijeenkomsten worden gehouden om de jongeren op te
peppen voor ze zich opde jobmarkt gooien.

JAPANSE STUDENTE BELOOFT WERK TE ZOEKEN

Ik heb ik elke
dag contactmet
mijn spirituele
voorvaderen,
ook al zijn ze dood.

PRINS LAURENT

Suzy Jacobs, de ex-vrouw van kok
Wout Bru (foto), opent vanavond
inSchildedenieuwebrasserieBru
by Suzy. Bru gaat er in de begin-
fase koken.Maar zodra de brasse-
rie goed draait, wil Bru zich hele-
maal toeleggenopeennieuwgas-
tronomisch restaurant. ‘In Frank-
rijkwasheteconomischnietmeer

haalbaar een
sterrenzaak te
runnen. Ik heb
die sterren dan
ookteruggege-
ven, heel sim-
pel,’ zegt hij in
Het Laatste
Nieuws. ‘Maar
de droom van

eengastronomischrestaurantheb
ik niet opgeborgen. En waarom
niet in België?Wehebbenuitein-
delijk gekozen voor Gent. Daar
zijn alle plannenbijna rond.Over
enkelewekenzaldaarmeerduide-
lijkheid over zijn, want eigenlijk
hadden we al moeten beginnen
met de bouwwerken. Het wordt
eenmoderne en strakke zaak.’
Bru’sex-vrouwlaat inGazetvan

Antwerpenwetendatzegeengro-
te gastronomie meer wil. ‘Ik wil
iets gezellig, leuken ikwilwerken
met een glimlach. Een brasserie
zonder tralala.’

Blackstone stoomt de Britse va-
kantieparkengroep Center Parcs
klaar voor de beurs. De investe-
ringsgroep heeft banken in de
armgenomenomeenbeursintro-
ductievoor tebereiden.Detiming
van de operatie is nog niet be-
kend.DebeursgangzouhetBritse
bedrijfwaarderenopnietminder
dan 2,5miljard pond (3,4miljard
euro).
Center Parcs bestaat uit vijf re-

creatieparken en is sinds 2006 in
handenvanBlackstone.Dat legde
toen 205 miljoen pond op tafel
voor de overname. Het Ameri-
kaanse investeringsfonds is geen
eigenaar van de andere Europese
parkenvandegroep.Die isook in
ons landaanwezig,metparken in
Peer en Lommel.
Volgens de Britse televisiezen-

der Sky News, die als eerste be-
richtteoverdebeursplannen, ver-
wierpBlackstoneenkelemaanden
geleden een overnamebod op
Center Parcs van 2 miljard pond
van sectorgenoot BC Partners en
hetCanadesepensioenfondsCPP.

SuzyBruopent
brasserie inSchilde,
WoutBru inGent

CenterParcs
klaargestoomd
voorbeursgang

PHILIPPE MOUREAUX

HORECA

TOERISME

Volgens gewezen PS-onder-
voorzitter PhilippeMoureaux
is zijn partijgenoot ElioDi
Rupobezig aan eenmandaat
te veel. ‘Ikweet niet of het de
beste beslissingwas omvan
eersteministerweer partij-
voorzitter teworden’, zegt hij
in L’Echo.

hoeveelmeererophet spel staat. Iemandals
AngelaMerkelheeftdaaralveelpolitiekkre-
diet ingeïnvesteerd.Ze redeneertniet enkel
economischmaarweetheelgoedwatdepo-
litieke risico’s vaneengrexit zijn: groeiende
armoede inGriekenland, instabiliteit in de
hele Balkan, een ondermijning van het Eu-
ropeseprojectendusdeFrans-Duitseas, een
enormeboost voor de anti-Europese bewe-
gingen in andere landen, en de doodslag
voor het imago en het gewicht van Europa
in de rest vandewereld.’
‘Er isnuweleenvoorlopigakkoord,maar

omhetconflictmetGriekenlandhelemaalop
te lossenheb jenogmeer tijd en creativiteit
nodig. Jegeraakterenkeldoortepratenente
overleggen. Daarbij mogen we niet uit het
oogverliezendatereenbelangrijke speler is
bijgekomen: Rusland. Poetin staat te sprin-
genomdeGrieken los tewekenuit Europa.
Debanden tussende twee landenzijn sterk:
deorthodoxekerk en eengemeenschappe-
lijkanti-Amerikanisme,dat inAthenebijex-
treemlinks sterk is. DeGrieken zijnniet ver-
getenwelke vuile rol deAmerikanen via de
CIAgespeeldhebben inhetkolonelsregime.
Dat is pas enkeledecenniageleden.Maarde
Russen steunenook inandere landenextre-
mistischepartijen,denkaande leningdieze
het Franse FrontNational gegevenhebben.’
‘Waaromzedatdoen?Tegeneenverenigd

EuropakunnendeRussengeenvuistmaken.
MaaralsEuropaverderuiteenvalt,zijnzewel
sterkerdanelklandafzonderlijk,metuitzon-
deringvanDuitslandmisschien.Onderschat
deRussenniet.Griekenlandkanvoorheneen
soort paard van Trojeworden. Ze hopen zo
Europauit verband te spelen.Dat tilt deon-
derhandelingenmetGriekenlandopeenho-
gerniveau.Vooreenpaarmiljardeuroschul-
den laat jedeze situatieniet escaleren.’

Some people think Europeans
are naive, thatwe prefer carrots
over sticks. (...) Our biggest
carrot is away of life, our
biggest stick a closed door.
(München, 1 februari 2014)

‘Indeze toespraak hadden we hetoverde escalatie vande situatie in
Oekraïne, net enkeleweken voor-
dat met de Russische inval op de
Krimdeoorlogechtzoubeginnen.

Het probleem is dat Vladimir Poetin door
zijn gecentraliseerde macht heel snel kan
schaken.Wehebbendat in Europaaanvan-
kelijkwat onderschat.Hij heeft er ookgeen
probleemmee zijn bevolking de prijs te la-
ten betalen. Als onze perenboeren door de
sanctiesdieweopleggen10procentminder
inkomsten krijgen, staat het land in rep en
roer en organiseren we inzamelacties. Als
Poetinzijnhelebevolking10procentarmer
maakt, komthij daar eenvoudigmeeweg.’
‘Daarommoetenwe voorzichtig blijven

met de stokken waarmee we hem willen
slaan.Neemnudeoproepomwestersewa-
pens te leveren aanOekraïne. Voor elke vijf
tanks die wij leveren, stuurt Poetin er tien
overdegrens.Hij zal altijdbereidzijnons te
overtroeven. Dan krijg je eenniet te stuiten
escalatie. Jekanredenerendatwij altijdzul-
lenwinnen als het tot een escalatie zou ko-
men tussendeNAVOenRusland.Maar ver-
geetnietdathetomeenkernmachtgaat. En
wievanonswil erdienstnemen inhet leger
omvoorOekraïne te gaan vechten?’
‘Optermijnmoetenwetoteenmodusvi-

vendi inOekraïne komen.Wemoeten stre-
ven naar een onderhandelde oplossing. Je
moet je eigen positie zo krachtigmogelijk
maken, zeggendevoorstandersvanwapen-
leveringen terecht.Maar het is heel gevaar-
lijkdaar tever in tegaan.Daaromblijf ikge-
loven in de Europese politiek van sancties.’

War is as old as Europe. Our
continent bears the scars of
spears and swords, canons and
guns, trenches and tanks, and
more. (...) So, where therewas
war, there is nowpeace. But
another historic task now lies
ahead of us: keeping peace
where there is peace.
(Oslo, 10 december 2012)

‘Ditisvoormijeenvandebe-
langrijkste toesprakenvan
Van Rompuy geweest: de
redediehijuitsprakbijhet
ontvangen van de Nobel-

prijs voor deVrede.We zaten in het diepte-
punt van de eurocrisis, een belangrijkmo-
ment omnog eens in het licht vandemon-
diale schijnwerpersuit te leggenwaaromwe
hetdoen.WathetbelangvanEuropa is.Het
gros vande Europese leiderswas aanwezig.
VanRompuyheeft toen verteld hoe zijn va-
der als 17-jarige jongen door de nazi’s ver-
plichtwerd zijn eigen graf te graven. Dat is
aangekomen. Het was een van demooiste
applauzen die hij heeft gehad, achterin de
zaal genoot ikmee.’
‘Het klopt datwemet elke nieuwe gene-

ratiewatmeervergetenwaaromdeEurope-
se Unie is ontstaan: om een nieuwe oorlog
te vermijden. DeDuitserswaren bang voor
denazi’s in zichzelf. De andere landen voor
deDuitsers en de Russen. Of voor de solda-
ten in zichzelf. Enkeldoor samen tewerken
kondenwe die verwoestende krachten be-
heersen. Dat dreigenwenu te vergeten.’
‘Machiavelli zeiooitdateenleiderdieaan

demachtwil blijven zijnbevolkingelke vijf
jaar schrikmoetaanjagen.Het lijktmegeen
goed idee omomdie reden eenoorlogmet
Rusland te beginnen.Wemoeten het besef
warmhoudenwelkbijzonder continentwe
hebben. Niet doormensen bang temaken,
maardoor tehamerenopdegedeelde trots
dat we hier een unieke combinatie uitge-
bouwd hebben van economische macht,
veiligheid en vrijheid.’

Howdo you convince a room
full of people, when you keep
your hand on the door handle?
How to encourage a friend
to change, if your eyes are
searching for your coat?
(Londen, 28 Februari 2013)

‘Deze toespraak hield Van
Rompuy kort nadatDavid
Cameronhadaankondigd
dat hij een referendum
over een exit van het Ver-

enigd Koninkrijk uit deUniewilde organi-
seren.Zewerdbeschouwdalsdeeersteoffi-
cieuze reactie van Europaopdie aankondi-
ging. Onze beeldspraak heeft veel impact
gehad.Ze isnogmaandengeciteerdenheeft
duidelijk een zenuwgeraakt. Britten zijn in

hetdagelijkse leven trouwensecht slecht in
afscheid nemen als ze na een diner of een
feestjeweer naar huiswillen.’
‘Ik vindhet lichtzinnig als sommigennu

beweren dat Europa verder kan zonder die
Britse lastposten.Wevergetenuithoeveel in-
terne evenwichtende Europese constructie
bestaat. Zekervoorkleine landenalsNeder-
land en België is het belangrijk dat we niet
gepletwordentussendeFransenendeDuit-
sers. Bovendien zou het vertrek van het VK
een amputatie van onze buitenlandse poli-
tiek zijn. De Britten zijn daar sterk in. Denk
maar aan hun inlichtingendiensten. James
Bondwas niet voor niets een Brit.’

It is urgent for theUnion not
to be seen as only benefiting
businesses, but also employees;
not only the ‘movers’, but also
the ‘stayers’; not only thosewith
diplomas and language skills,
but all citizens.
(Aken,mei 2014, Karelsprijsrede)

‘We moeten opletten
dat we geen conti-
nent van twee snel-
heden worden. Van-
uit Brussel sturen de

politici brochures rondomburgers er trots
optewijzendatzemeer rechtenkrijgen:het
rechtelders tegaanwerken,overalopreis te
gaan, van de gezondheidszorg van een an-
der landtegenieten.Veelburgerszienzulke
rechtenechternietals ietspositiefs,maarals
eenbedreiging,als toegenomenconcurren-
tie.ZijwillennietnaareenDuits ziekenhuis,
maar zijn bang dat hun eigen ziekenhuis
binnenkort vol Bulgaren ligt.’
‘Het gevaar bestaat dat het geloof in het

Europese project een kwestie van klasse
wordt. Dat de verliezers van demodernise-
ring afhaken. De Europese politicimoeten
daar rekeningmeehouden.Voor veelmen-
sen moet een staat in de eerste plaats be-
schermen en zekerheid bieden. Door
opmeervrijheid,meerconcurrentieen libe-
ralisering te hameren dreig je een deel van
je bevolking te verliezen. De oude arbeids-
deling tussen Europa dat kansen en vrijhe-
den biedt en de nationale overheden die
voordezekerheidzorgen, isuithet loodge-
raakt. Dat verklaart de opkomst van de Eu-
rosceptische bewegingen.’

In fact this is the very first
real test of solidarity in the
history of theUnion.
(Cernobbio, Italië, september 2012)

‘Metde Griekse crisis zijn
we op een kantel-
moment gekomen. Het
wordt cruciaal om de
Noord-Europese belan-

genmetdeZuid-Europese teblijvenverzoe-
nen. Het probleem is dat je twee totaal ver-
schillende verhalen hebt. In het noorden
hebben ze het over onverantwoorde rege-
ringen, corruptie en bedrog. In het zuiden
zien ze de noorderlingen als een geweten-
loosbezettingslegerdat vanuit eenhartelo-
ze financiële logica jobs afpakt en armoede
creëert. Het noorden hamert op verant-
woordelijkheid, het zuiden op solidariteit.’
‘Hetprobleemisdat er inbeideverhalen

eenblindevlekzit.Denoorderlingenverge-
ten dat het reddingsgeld voorGriekenland
voor90procentdiendeomdeeigenbanken
recht te houden. En de zuiderlingenwillen
niet zien dat de opgelegde hervormingen
goeddeels onvermijdelijkwaren, ook als er
geen trojkawas. Het is aande Europese po-
litici en intellectuelenomhetoverkoepelen-
de verhaal te blijven vertellen. Dat doen ze
teweinig.We vergeten dat samenleven een
verhaal van geven en nemen is. Het nemen
vindenweallemaal evident.Maar tegenhet
geven komt steedsmeer protest. Dat is het
politieke probleemvan Europa.’

U leest de columns van Luuk van
Middelaar vanaf volgende zaterdag
tweewekelijks in De Tijd.

BIO
LUUK
VANMIDDELAAR

Politiek filosoof> Van Middelaar
is een Nederlandse politiek filosoof
en publicist.Hij studeerde filosofie
en geschiedenis in Groningen en
Parijs, en doctoreerde in Amsterdam.
Hij is getrouwdmet de kunstenares
Manon de Boer en heeft een zoon.

Auteur> Zijn eerste boek verscheen
in 1999. ‘Politicide’ was een kritische
studie van de naoorlogse Franse poli-
tieke filosofie. Tien jaar later ver-
scheen ‘De passage naar Europa’,
een doorwrocht werk over een halve
eeuw Europese geschiedenis. Van
Middelaar was van 2008 tot 2009 ook
columnist bij de Nederlandse krant
NRC Handelsblad. Hij kreeg meerdere
prijzen voor zijn werk.

Speechschrijver> Van 2010 tot
eind vorig jaar was Van Middelaar
speechschrijver van Europees presi-
dent Herman Van Rompuy. Eerder
al werkte hij als politiek adviseur van
de liberale Nederlandse Eurocomis-
saris Frits Bolkestein (2002-2004) en
van de kamerfractie van de liberale
partij VVD (2004-2006).
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