
Beste vrienden, 
Beste mensen van de pers, 
 
Wij willen Eerste Minister Van Rompuy vandaag feliciteren met zijn opmerkelijke promotie. Wij 
doen dat graag en hebben daar geen enkele moeite mee. Maar wij hopen tegelijk dat hij die 
functie in alle onafhankelijkheid zal uitoefenen, ook ten opzichte van diegenen die hem 
vooruitgestuwd hebben en dus zeker t.o.v. van Frankrijk. Kwatongen beweren namelijk dat Van 
Rompuy de steun van Sarkozy in niet onbelangrijke mate te danken heeft aan de serviele 
houding van de federale regering bij de uitverkoop van onze belangrijkste banken aan Frankrijk 
en vooral aan Van Rompuy’s persoonlijke inbreng in het Suez-dossier, waar Electrabel zijn 
monopoliepositie gevoelig kon versterken, zodat wij nu meer dan ooit afhankelijk zijn van 
Frankrijk. 

Het is gebruikelijk dat een eerste minister die zijn ambt beëindigd ziet, bedacht wordt met een 
passend kunstwerk. Meestal gaat het dan om een borstbeeld, maar aangezien Herman Van 
Rompuy minder dan twaalf maanden dit hoge ambt heeft vervuld, waren we op zoek naar iets 
originelers. En wij hebben dit gevonden bij zijn en ons werk in het parlement.  

Als voorzitter van de Kamer zorgde hij zelfs voor een ongeziene primeur: toen bleek dat na 
afloop van het eerste belangenconfict inzake Brussel-Halle-Vilvoorde een stemming dreigde in 
de plenaire Kamer, besliste Herman op eigen houtje om het halfrond van de Kamer dicht te 
nagelen, zodat de Brusselse Cocof de tijd kon vinden voor een tweede belangenconflict. Dit was 
voorwaar een staaltje van ongeziene politieke moed: nooit eerder wist een Kamervoorzitter de 
democratie zo stevig … te trotseren. 

En nadien zette hij dit werk met veel ijver voort als leider van de regering. Met de kracht van zijn 
overtuiging bewerkstelligde hij begin 2009 de uitroeping  van het derde belangenconflict, 
ditmaal  door het Waalse Parlement, dat zo kundig en zo onbaatzuchtig werd geleid door 
wereldreiziger José Happart. En dank zij Hermans rekbare rekenkunde kon dit belangenconflict 
maar liefst 270 dagen duren, 150 dagen langer dan de wet voorziet. Ook dat was een nooit 
eerder vertoonde prestatie.  

En de kroon op het werk was natuurlijk zijn geniale inval om ook de Duitstaligen uit het verre 
oosten van het land een bizar belang aan te praten bij het gestook van Brusselse 
anschlusspredikers.   

Handige Herman heeft ons telkens weer verrast. Als geen ander is de brave man erin geslaagd 
het hinderlijke spel van meerderheid en minderheid, democratie genaamd, opzij te schuiven. Hij 
zal de geschiedenis ingaan als de man die BHV betonneerde en het dossier intensief liet roesten. 

Vandaar de zeer toepasselijke naam die onze kunstenaar gaf aan de verzinnebeelding van één 
van de strafste realisaties waarvoor het vaderland Herman zal blijven gedenken …. : roestige 
vastheid.   

Bart Laeremans 


