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Maar eerst zakken we af naar eind 
jaren 60, toen Dehaene en Van 
Rompuy mekaar voor het eerst 
kruisten in het schijnsel van ‘het 
wonderbureau’: de selecte kop-
groep CVP-jongeren die in de na-
dagen van mei ’68 aan de conser-
vatieve Vlaamse kooi rammelden 
en later een invloedrijke genera-
tie politieke topfi guren zou baren. 
Wilfried Martens en Miet Smet na-
men er een vliegende start, net als 
Dehaene en Van Rompuy dus. 
Herman Van Rompuy (61) «Ik 
weet nog goed waar ik Jean-Luc 
voor het eerst zag: in zaal Patria in 
de Broekstraat in Brussel, op een 
vergadering van de CVP-jongeren, 
voorjaar ’68. Het wonderbureau 
had een Manifest voor Progressie-
ve Frontvorming geschreven, en wij 
waren daartégen. Samen met een 
paar andere jongeren van het ar-
rondissement had ik toen een te-
genmanifest geschreven, en daar 
zouden we over stemmen. Ik zie 
Jean-Luc nog binnenkomen – zón-
der pak en das.»
Jean-Luc Dehaene (68) «Het 
was mijn rolkraagperiode.»
Van Rompuy «Ook al waren we 
het oneens: Jean-Luc maakte met-
een een sterke indruk op mij op in-
tellectueel vlak.
 »Mijn tegenmanifest kreeg drie 
stemmen, al de rest was tegen. 
Maar ik blijf overtuigd van mijn 
historische gelijk.»
HUMO U maakte niettemin indruk: 
in januari 1969 vroeg Wilfried Mar-
tens u voor zijn wonderbureau.
Van Rompuy «Ik was toen nog 
maar twintig, te jong eigenlijk. Ik 
zat daar niet op mijn plaats. (Tegen 
Dehaene) Jullie waren allemaal op 
mekaar ingespeeld en dachten alle-

maal in dezelfde richting. Ik was het 
niet altijd met jullie eens, maar het 
grootste probleem was het psycho-
logische aspect: ik voelde mij niet 
verwant. Ik heb na een paar maan-
den mijn ontslag ingediend.»
Dehaene «Wij waren een heel 
hechte groep, en intellectueel do-
minant tegenover de rest van de be-
weging. Je moet sterk in je schoe-
nen staan om daartegen in te gaan, 
zoals Herman regelmatig deed. Hij 
dwong zo veel respect af.»
HUMO Mijnheer Van Rompuy, u 
heeft al vaak gezegd dat het won-
derbureau té progressief was voor u.
Van Rompuy «Klopt.»
Dehaene «Je moet dat ook niet 
overdrijven. We hebben een paar 
controversiële manifesten geschre-

ven, maar dat waren langetermijn-
plannen. Onze voorstellen op de 
korte termijn waren altijd erg prag-
matisch: dat leunde aan bij wat de 
partijtop dacht en deed.»
Van Rompuy «Die eerste stap-
jes waren redelijk, ja, maar de rest 
van jullie ideeën was afschuwelijk 
verregaand. (Tot Humo) Het won-
derbureau stelde voor om het vrij 
onderwijs op te nemen in het rijks-
onderwijs! En ze vonden dat de CVP 
moest opgaan in een andere par-
tij, stel u voor! Ik herinner me een 
uitzending waarin Wilfried Martens 
openlijk sprak over progressieve 
frontvorming met Leo Collard van 
de BSP. De vermaledijde Collard, die 
niet zo lang daarvoor de subsidies 
voor het vrij onderwijs sterk had ver-
minderd. Daar had ik toch wat pro-
blemen mee, en ik vermoed dat ik in 
de partij niet de enige was.»
Dehaene «Wilfried Martens heeft 
veel mogelijk gemaakt: hij was een 
echte advocaat. Zolang we onder 
ons waren, was hij één van de sti-
mulerende krachten, maar in het 
partijbureau zwakte hij onze stand-
punten af. Daardoor waren ze wat 
minder provocerend, waardoor ze 

daar sneller ingang vonden.»
HUMO Het waren woelige tijden: 
het wonderbureau opereerde in de 
nadagen van mei ’68, te midden 
van talloze linkse bewegingen. 
Van Rompuy (glunderend) «Ik 
herinner me een discussie over de 
atoommarsen. Jean-Luc wilde daar 
per se aan deelnemen, maar Mar-
tens was tegen: ‘Die betogingen zijn 
de fauna en fl ora van links.’ Waarop 
Jean-Luc op tafel sloeg: ‘Dan doen 
we onze eigen betoging!’ Waar ver-
volgens tweehonderd mensen op-
daagden (lacht luid)»
Dehaene «Ik ben ooit wél ’s op 
zo’n linkse mars geweest – een 
atoommars of een betoging tegen 
de oorlog in Vietnam, dat weet ik 
niet meer. Martens had geen zin 
om te speechen en ik was dan het 
slachtoffer. Ik heb toen gulzig rond-
gekeken en veel bijgeleerd over 
links: die extreem-linkse groupus-
cules waren meer bezig met me-
kaar dan met de zaak waarvoor ze 
zogezegd vochten. Ik dacht: ‘Waar 
maakt de BOB zich in godsnaam 
zorgen over? Die vernietigen el-
kaar wel.’»
HUMO Het wonderbureau was 
misschien een heel klein beetje 
staatsgevaarlijk, maar het gros 
van de leden is later tot de abso-
lute top van de partij én het land 
doorgedrongen. 
Dehaene «Toen wij voor het eerst 
aan de boom kwamen schudden, 
stond de partij onder zware druk 
van de Volksunie. Veel mensen 
waren opgelucht toen wij met ons 
manifest over Vlaamse autonomie 
kwamen aanzetten: we gingen de 
concurrentie aan met de VU. Na-
dien hadden we zo’n aureool ge-
kregen dat ze ons wel moesten ge-
dogen.»
Van Rompuy «Ze hebben jullie 
niet alleen gedoogd, ze hebben jul-
lie één voor één tot leidende fi guren 
gemaakt. Toenmalig CVP-voorzitter 
Robert Vandekerckhove legde een 
fenomenale openheid aan de dag, 
ook al was-ie een heel traditionele, 
burgerlijke man. Robert was notaris 
in Mechelen.
 »Het is ook niet zonder slag of 

 ‘ Ik kan amper 
wachten tot 
ik óók een 
levende 
legende ben, 
Jean-Luc’

In het Nero-album ‘De roos van Sakhti’ uit 1997 hebben Jean-
Luc Dehaene en Herman Van Rompuy een bescheiden bijrolle-
tje. Dehaene, dan nog premier en bezorgd om het gat in zijn 
begroting, belt naar uitvinder Adhémar: of die Begrotingsmi-
nister Van Rompuy kan besmetten met de ziekte van Midas, 
zodat alles wat die aanraakt in goud verandert. Ruim tien jaar 
later – hij is intussen zélf premier – staat Van Rompuy er al-
leen voor: Marc Sleen is met pensioen en Dehaene heeft zich 
teruggetrokken in het Europees Parlement. 

HUMO SPRAK MET 
Herman Van Rompuy 
en Jean-Luc Dehaene
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stoot gegaan. Na de verkiezingen 
van ’71 – ik was al uit het wonderbu-
reau gestapt, maar ik hield contact 
met hen doordat ik voor Radikaal 
schreef, het blad van de CVP-jon-
geren – was de sfeer ronduit ver-
slagen. Omdat bijna niemand van 
de groep verkozen was.»
Dehaene «Het gevoel was: ‘We 
mogen dan wel de knapste koppen 
zijn: wat hebben we eraan?’»
HUMO Vergeleken bij het wonder-
bureau zijn de partij-jongeren van 
vandaag de dag tamme, tandeloze 
schoothondjes.
Dehaene «Dat komt en gaat, 
met vlagen. Toen Eric Van Rom-
puy voorzitter van de CVP-jonge-
ren was, stonden ze duidelijk op 
de kaart. En in de tijd van Johan 
Van Hecke ook. Het hangt af van 
de fi guren.»
Van Rompuy «Maar ook van alge-
mene tendensen, hè. Ik heb in 1973 
samen met Jan Huyghebaert en 
Luc Van den Brande een congres 
georganiseerd voor 700 jongeren. 
Die werden aangezogen door het 
succes van de partij, die dankzij 
Leo Tindemans 44% haalde! Maar 
mijn broer heeft eigenlijk een gro-
tere verdienste: hij trok in ’81 ook 
700 man, maar dat was een periode 
van neergang voor de partij.»
HUMO Tegenwoordig is het aan-
zuigeffect van uw partij iets min-
der groot onder jongeren.
Van Rompuy «Op het college was 
ik al de enige CVP’er van de klas. 
De rest was Volksunie.»
HUMO Een traumatiserende er-
varing? 
Van Rompuy (brede grijns) «Men 
kon daartegen.
 »De relatie tussen jonge men-
sen en de CVP is altijd specifi ek 
geweest. Omdat wij altijd aan de 
macht waren geweest en de be-
langrijkste ministers hadden, wa-
ren we een vaderfi guur geworden: 
de natuurlijke vijand voor al wie 
anti-burgerlijk en anti-establish-
ment was.»
HUMO En nu is de CD&V de partij 
van wie jong is en wil rebelleren? 
Van Rompuy «Ik denk dat acht jaar 
oppositie veel veranderd heeft.»

HEEL PERVERS
HUMO U zit beiden meer dan veer-
tig jaar in de politiek. Wat is er 
sinds uw tropenjaren veranderd? 
Dehaene «Véél, maar dat is nor-
maal: de hele wereld is fundamen-
teel veranderd. Een parlement 
met televisiecamera’s marcheert 
anders dan een parlement zon-

der. Vroeger moesten kiezers uit 
Ieper via de krant volgen wat hun 
volksvertegenwoordiger allemaal 
uitstak in Brussel. Nu kunnen ze 
hem bijna live zien. Politici zijn hun 
aureool kwijt.»
HUMO Heeft u heimwee naar de 
good old days dat mensen nog vol 
ontzag opkeken naar politici?
Dehaene «Bwah… Sinds ’68 heb-
ben nog maar weinig functies ge-
zag om de functie zélf. Wie luistert 
er nog naar de scheidsrechter op 
het voetbalveld? Je moet al per-
soonlijkheid uitstralen om nog ge-
zag te kunnen afdwingen.»
HUMO Het is toch niet kwaad dat 
politici harder hun best moeten 
doen om stemmen te verdienen?
Dehaene «Vroeger zorgden de 
partijen ervoor dat de kieslijsten 
een mix van stemmentrekkers en 
specialisten waren. Dat kan nu niet 
meer. Men probeert dat te verko-
pen als democratisering, maar het 
komt de kwaliteit van de politiek 
niet ten goede.»
Van Rompuy «Alle grote CVP-fi gu-
ren zijn doorgebroken zonder dat ze 
rechtstreeks verkozen waren. Jean-
Luc is minister geworden buiten het 
parlement om, net als Mark Eys-
kens. En Tindemans is begonnen 
als opvolger.»
Dehaene «Tegen mij zeiden ze: 
‘Houdt gij u maar bezig met uw 
dossiers, maar ga vooral niet op 
een lijst staan. Ge zoudt de men-
sen wegjagen!’ Nadien ben ik 
minister geworden, en dat heb 
ik blijkbaar niet slecht gedaan, 
want dan zijn ze me komen sme-
ken om op een lijst te staan. Nu 
moet je vanaf het begin opvallen. 
De media maken en kraken jonge 
politici.»
Van Rompuy «Iedereen heeft een 
geschiedenis, maar niemand wordt 
er zoveel aan herinnerd als wij.»
Dehaene (gromt) «Ze confronte-
ren je zelfs met kattenkwaad van 
op het college.»
Van Rompuy «Of: ‘U zegt dit, maar 
vroeger zei u dat…’ Dat is een vici-
euze cirkel, heel pervers. Om op te 
vallen moet je controversieel zijn, 
maar als je genoeg opvalt en dus 
verkozen raakt, moet je compro-
missen sluiten. En dan gaan jour-
nalisten je continu herinneren aan 
je controversiële uitspraken van 
vroeger: je lijdt gezichtsverlies en 
krijgt een geloofwaardigheidspro-
bleem.
 »De media wakkeren de contro-
verse aan, maar in de peiling van 
De Standaard staan Verhofstadt, 

Dehaene, Kris Peeters en Van Rom-
puy op de eerste vier plaatsen. De 
mensen vragen niet om controver-
siële fi guren, ze willen bruggenbou-
wers.»
HUMO U gaat voor het gemak even 
voorbij aan de immense populari-
teit van fi guren als Bart De Wever 
en Jean-Marie Dedecker. 
Van Rompuy (lachje) «Ik beperk 
me nu even tot de top vier.
 »Maar goed, geloofwaardigheid 
is altíjd tijdelijk. Zelfs als je op ei-
gen kracht gezag hebt opgebouwd, 
ben je aan slijtage onderhevig.»
Dehaene «Op een dag zijn ze je 
kop beu, daarna die van je opvol-
ger en voor je het weet ben je een 
levende legende. Pas maar op Her-
man, dat staat jou ook te wachten!»
Van Rompuy (uitgestreken ge-
zicht) «Ik kan amper wachten, 
Jean-Luc.»
HUMO Nog een gigantisch ver-
schil met vroeger: in ’68 deelden 
vier grote partijen de lakens uit, 
nu zitten er meer dan tien in het 
federaal parlement.
Van Rompuy «De verbrokkeling 
van het politieke landschap is een 
uiting van de balkanisering van de 
hele samenleving. Zoveel hoofden, 
zoveel zinnen: dat is ook in de par-
tijen binnengeslopen.»
Dehaene «Bovendien wordt de 
houdbaarheidsdatum van politici 
en partijen steeds korter.»

Van Rompuy «Kijk maar hoe lang 
de kartels gewerkt hebben.
 »In de federale regering zitten we 
met twee Vlaamse partijen. Er zijn 
dus niet minder dan vijf Vlaamse 
oppositiepartijen: dat voel ik bijna 
fysiek als ik het regeringsbeleid in 
het parlement ga verdedigen. Dat 
zou geen probleem zijn als het vijf 
dwergpartijtjes waren, maar als je 
de peilingen mag geloven, zullen 
de meeste straks tussen de tien en 
de twintig procent van de stemmen 
krijgen. Twee procent voor- of ach-
teruitgaan heeft dus een enorm 
effect: dat veroorzaakt een zeer 
scherpe concurrentiestrijd. Daar 
komt bij dat de verkiezingen elkaar 
erg snel opvolgen. Maar zelfs met 
minder verkiezingen hou je de ver-
splintering niet tegen.»
Dehaene «Onze democratie dreigt 
een karikatuur te worden. Je aantal 
voorkeurstemmen is belangrijker 
dan de lijst waarop je staat. Beslis-
singen via referendum lijken demo-
cratischer dan als het parlement de 
knoop doorhakt.
 »Democratie is een zaak van 
overleg tussen groepen die samen 
een meerderheid proberen te vor-
men: dat vergeet men tegenwoor-
dig. Nu regeert de versplintering. Ik 
heb daar zelf ook aan meegewerkt: 
ik wil gerust opbiechten dat ik in 
1992 alléén maar een tweederde 
meerderheid voor de staatshervor-
ming bijeen heb gekregen door de 
groenen te beloven om het kies-
systeem nog wat meer proportio-
neel te maken – ze vreesden dat 
ze anders uit de boot zouden val-
len. Maar als je iedere individuele 
burger of zelfs maar ieder indivi-
dueel parlementslid bij elke poli-
tieke beslissing betrekt, organiseer 
je de besluiteloosheid. Daar moe-
ten politici dringend eens serieus 
over nadenken, want het tere punt 
van onze democratie is dat ze zich-
zelf ook democratisch kan onder-
graven.»
HUMO Er zijn niet alleen erg veel 
partijen, ze zijn ook nog ’s hopeloos 
verdeeld. Boekt de huidige genera-
tie al twee jaar geen resultaat om-
dat ze geen informele netwerken 
over de partijgrenzen heen heeft? 
Omdat ze geen discreet overleg 
heeft in Poupehan of Zevenborre?
Van Rompuy «Je mag geen my-
the maken van het verleden. Jean-
Luc en ik zijn maar een paar keer in 
Zevenborre geweest (oud-PSC-mi-
nister Arthur Gilson organiseerde 
bij hem thuis in Zevenborre jaren-
lang informele bijeenkomsten met 

Before they were famous: 
Jean-Luc Dehaene. ‘Tegen mij 
zeiden ze: ‘Houdt gij u maar 
bezig met uw dossiers, maar 
ga vooral niet op een lijst 
staan. Ge zoudt de mensen 
wegjagen.’’
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de top van de CVP en PSC, red.). 
Maar toen we in 2007 de verkiezin-
gen wonnen, was er inderdaad al 
jaren geen contact meer met onze 
zusterpartij CdH. Ik heb Joëlle Mil-
quet pas kort voor de verkiezingen 
een beetje leren kennen. Niemand 
in de partij kende haar goed. Als 
je moet onderhandelen, is dat een 
handicap.»
Dehaene «Ik heb nooit begrepen 
wat men zo choquerend vond aan 
die bijeenkomsten in Poupehan 
of Zevenborre. Het waren discre-
te bijeenkomsten, die pas jaren 
later zijn uitgelekt. Vandaag ver-
schijnen er al boeken over de re-
geringsformatie terwijl de onder-
handelingen nog lopen! Men legt 
op de stoep verklaringen af voor 
men naar de onderhandelingstafel 
stapt, en nadien brieft men een be-
vriend journalist over wat er daar 
is besproken. Zo kom je er natuur-
lijk nooit. Je moet een groep sme-
den met mensen die het resultaat 
belangrijker vinden dan hun naam 
in de krant.»
Van Rompuy «Maar hoe smeed je 
een groep als mensen elkaar ge-
woonweg niet kénnen?»
HUMO Via Facebook misschien?
Van Rompuy (lacht) «Juist ja. Ik 
heb op Facebook 899 vrienden. 
In werkelijkheid heb ik er één of 
twee.»
Dehaene «Een verderfelijke evolu-
tie van het voorbije decennium was 
de zogenaamde open debatcultuur. 
In ‘Mister Nice Guy’, het boek van 
Peter Moors (Moors was als diplo-
maat vijf jaar buitenlandadviseur 
van premier Verhofstadt, red.), las 
ik dat Noël Slangen die term be-
dacht heeft om te verdoezelen dat 
de premier niet in staat was om zijn 
ministers bijeen te houden.»
Van Rompuy «Zonder onderling 
vertrouwen kom je er niet uit.
 »Ik hoop dat er door de econo-
mische crisis een sense of urgency 
ontstaat, zodat we vanaf augustus 
het zware werk kunnen aanpakken. 
De voorbije twee maanden zullen 
het verschil niet maken, want in 
een verkiezingsklimaat kun je nau-
welijks iets doen.»
HUMO Dus moeten er hoogdrin-
gend begonnen worden met infor-
mele contacten en discrete bijeen-
komsten?
Van Rompuy «Dat gebeurt ook 
wel…»
Dehaene (onderbreekt) «…en 
het heeft maar zin als behalve de 
betrokkenen niemand er iets over 
hoort of weet.»

ZWARTE ZONDAG
HUMO Jean-Luc Dehaene werd 
premier na de zwarte zondag van 
1991. Dreigt er voor u op 7 juni ook 
een zwarte zondag, mijnheer Van 
Rompuy?
Van Rompuy «Je kunt dat niet ver-
gelijken. Jean-Luc heeft zijn coali-
tie en zijn programma zélf kunnen 
smeden. Ik ben amper vier maan-
den premier, en ik heb zowel de 
coalitie als het regeerprogramma 
geërfd.
 »In 2004 stemde al bijna een 
kwart van de Vlaamse kiezers voor 
het VB en de antipolitiek. Als ik de 
peilingen mag geloven, zouden ex-
tremisten en populisten nu samen 
zo’n dertig procent halen. Tel de N-
VA er nog bij en je komt haast aan 
veertig procent. Dat is geen evo-
lutie van de voorbije paar maan-
den, dat is al vijftien jaar aan de 
gang.»
Dehaene «Steeds meer mensen 
zijn niet geïnteresseerd in grote 
projecten voor de hele gemeen-
schap, en alleen nog in het pro-
bleem op de stoep voor hún voor-
deur. Dat heb ik als burgemeester 
van Vilvoorde ondervonden. Politi-
ci worden steeds meer gezien als 
mannen en vrouwen die individu-
ele problemen moeten oplossen, 
en niet als organisatoren van de 
samenleving.»
HUMO De humus voor een nieuwe 
zwarte zondag is rijkelijk aanwe-
zig, zo te horen.

Van Rompuy «Misschien wordt 
het wel de eerste zwarte zondag 
voor het VB zélf. En misschien is 
dat dan meteen de historische ver-
dienste van Lijst Dedecker? 
 »Vergeet ook de situatie in Wal-
lonië niet, met PS, MR en CdH in de 
meerderheid, en Ecolo dat als eni-
ge oppositiepartij alle ontevreden 
kiezers aantrekt. Stel dat de PS na 
7 juni in Wallonië als enige in de 
oppositie belandt, en dat daardoor 
de situatie ook federaal helemaal 
keert. (Lacht) Ik wil niemand op 
slechte gedachten brengen, hoor.
 »De kaarten liggen uiterst moei-
lijk, maar ondanks alles geloof ik 
dat we er zullen uitkomen. Als we 
de lat niet te hoog leggen.»
HUMO Waaraan denkt u?
Van Rompuy «Bijvoorbeeld aan 
de staatshervorming. Als de Vla-
mingen er niet langer van uitgaan 
dat in één klap alle resoluties van 
het Vlaams parlement moeten wor-
den gerealiseerd, en een stappen-
plan willen aanvaarden. Pas à pas 
on va loin.»
Dehaene «De staatshervormingen 
van 1980, 1988 en 1992 waren in 
feite ook één plan in drie stappen. 
En zelfs de mislukkingen zijn inte-
ressant. Tachtig procent van de tek-
sten van de staatshervorming van 
1980 was overgenomen uit het Eg-
montpact, dat een paar jaar daar-
voor mislukt was. Twee jaar politie-
ke instabiliteit en non-beleid – 1979 
en 1980 – heeft uiteindelijk dus 

een degelijk politiek akkoord op-
geleverd. Daarom vind ik ook niet 
dat we sinds 2007 alleen maar tijd 
hebben verloren. De Franstaligen 
beseffen nu dat ze zullen moeten 
praten, en de Vlamingen weten dat 
niet elke stap de grote sprong voor-
waarts zal zijn.»
HUMO Mijnheer Van Rompuy, na 
de verkiezingen van 2004 noteerde 
u in uw dagboek dat u verwacht-
te dat alles zou vastlopen in cha-
os en ongeloofwaardigheid. Is uw 
apocalyptische profetie aan het 
uitkomen?
Dehaene (lacht) «Dat schreef hij 
toen alleen maar omdat hij nog niet 
wist dat hij uit de oppositie zou ge-
raken.»
Van Rompuy «Ik zat er inderdaad 
niet ver naast, maar het is toch 
geen zonde om een béétje positief 
te zijn? Met een klein beetje goede 
wil, en als we allemaal wat verder 
kijken dan ons eigenbelang, komen 
we eruit.»
HUMO PS en MR staan elkaar 
naar het leven. Blijkbaar hebben 
ze geen boodschap aan uw posi-
tivisme.
Van Rompuy «Het tijdsperspec-
tief van een federale regering is 
vrij kort.
 »Kijk, op dit moment heeft het 
geen zin om zwaar in te grijpen, 
want dat zou de economische cri-
sis alleen maar verergeren. Als de 
economie in 2010 weer wat aan-
trekt, moeten we voorbereid zijn. 
Daarom moeten we dit najaar een 
belangrijke stap zetten om de over-
heidsfi nanciën op het goeie spoor 
te zetten. Dat kan zonder al te dras-
tische ingrepen en gespreid over 
zes jaar – op voorwaarde dat alle 
partijen afstand nemen van hun 
klassiekers. Je zal dus zowel in de 
uitgaven als in de ontvangsten van 
de overheid moeten ingrijpen. Maar 
de eerste stap is een mentale om-
slag bij partijen en politici. Zoals 
Jacques Brel zei: ‘Pour arriver en 
Chine, il faut quitter Vilvorde.’»

TOT BLOEDENS TOE
HUMO Mijnheer Dehaene, u had 
vandaag zelf opnieuw premier kun-
nen zijn. Toen Leterme opstapte 
werd ook uw naam genoemd.
Van Rompuy «Ik wilde niets lie-
ver!»
HUMO Blijkbaar heeft uw familie 
u tijdens het kerstmaal overtuigd 
om het niet te doen.
Dehaene (sputtert) «Mijn familie 
had daar niets mee te maken.
 »De keuze was simpel. Ofwel Herman Van Rompuy met zijn vrouw Geertrui. ‘Ik ben geen cynicus; 

ik hou van cynische humor. Dat is een essentieel verschil.’
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▲

kwam er een soort crisiskabinet, 
dat aanbleef tot alle verkiezingen 
zouden samenvallen op 7 juni. Op 
die manier konden we na 7 juni een 
periode van vier jaar creëren om 
aan de staatshervorming te wer-
ken, dacht ik. Herman was het daar 
niet mee eens: hij vond dat je zo 
het risico liep dat geen enkele re-
gering uit de startblokken zou ge-
raken. Voor beide stellingen waren 
er valabele argumenten. Ik wilde 
hoe dan ook geen federale rege-
ring leiden tot 2011. Herman en ik 
hebben dan een week gediscussi-
eerd, en de partij heeft de knoop 
doorgehakt: Herman zou premier 
worden. Ik vind de volgende stap 
in de staatshervorming werk voor 
de nieuwe generatie: die moet ook 
leren uit haar fouten en mislukkin-
gen. Als ze behoefte hebben aan 
mijn mening kunnen ze die krijgen, 
maar dan ver van camera’s en mi-
crofoons.»
Van Rompuy «Er was op geen en-
kel moment zelfs maar een spoor 
van rivaliteit tussen ons. Volgens 
mij is het uniek in de Belgische 
geschiedenis dat er géén concur-
rentie was voor het premierschap. 
Wellicht zal dat ook nooit meer ge-
beuren.»
HUMO In 1992 hebt u als CVP-voor-
zitter Jean-Luc Dehaene belet om 
uit de politiek te stappen en hem 
bijna gedwongen om premier te 
worden. De rollen waren nu om-
gekeerd?
Van Rompuy «Ik denk niet dat het 
een wraakoefening van Jean-Luc 
was (lacht). Mijn buikgevoel zei me 
vrij snel dat hij het deze keer niet 
zou doen en dat de opdracht mijn 
kant zou opkomen. Wat was het al-
ternatief als ik weigerde? Chaos, 
en dat wilde ik niet. Ik heb écht ge-
hoopt op een mirakel om toch maar 
geen premier te moeten worden.»
HUMO Geertrui Windels, uw vrouw, 
zei in een interview in Het Laatste 
Nieuws: ‘Herman zegt er niets over, 
maar ik weet dat hij denkt: hadden 
mijn ouders dit premierschap nog 
maar mogen meemaken.’
Van Rompuy «Mijn ouders zou-
den nooit druk op mij hebben uit-
geoefend, maar ze zouden onge-
twijfeld trots zijn geweest. Is dat 
zo abnormaal?»
Dehaene «Je kan maar beter uit-
kijken als je vrouw interviews be-
gint te geven. Een paar weken ge-
leden vroeg ik aan Celie of ze wat 
oude interviews wilde doornemen 
die zij ooit gegeven had – ’t was 
voor mijn memoires. Ze vond een 

interview terug waarin de journalist 
haar vroeg wat ik zou doen als ik 
geen premier meer was. Celie heeft 
toen geantwoord: ‘Misschien ban-
kier worden.’ (hilariteit)»
HUMO Heeft u ambities in die rich-
ting?
Van Rompuy «André Malraux 
vroeg ooit aan generaal De Gaulle 
wat hij zou doe als hij geen presi-
dent van Frankrijk meer was. ‘Voir 
grandir un arbre et jouer avec les 
enfants,’ antwoordde hij.»
HUMO Wat is uw pronostiek voor 
7 juni?
Van Rompuy «Elke verkiezing 
zorgt voor minstens één verras-
sing.»
Dehaene «Hola, de auteur van die 
oneliner vermelden, hè!»
Van Rompuy «Wilfried Mar-
tens.»
Dehaene «Voorspellingen zijn 
compleet zinloos. Tijdens de verkie-
zingscampagne doe je wat je moet 
doen: met het verstand op nul zo-
veel mogelijk mensen proberen te 
overtuigen. En wie zelf campagne 
voert, is slecht geplaatst om aan 
te voelen welke richting het zal uit-
gaan.»
Van Rompuy «Ik heb altijd vrij 
goed kunnen voorvoelen hoe het 
zou lopen, maar dan nog. In 1981 
stond Jean-Luc op de lijst en ik niet. 
Jean-Luc zei: ‘Als we zelfs maar één 
zetel verliezen, dan snap ik niets 
meer van politiek.’ Ik dacht op ba-
sis van een simulatie van de stu-

diedienst aan twaalf zetels verlies. 
Uiteindelijk verloren we er dertien 
(lacht smakelijk).»
HUMO Wat zegt uw voorgevoel 
nu?
Van Rompuy «De mensen snak-
ken naar een positieve boodschap. 
Ik sprak gisteren op een bijeen-
komst met driehonderd mensen 
van CdH. Na afl oop kwamen tien-
tallen mensen me vertellen dat ze 
het een echte verademing vonden 
dat ik niemand had aangevallen. 
Dat betékent iets in een campag-
ne waarin Franstalige politici el-
kaar tot bloedens toe vernederen. 
De mensen vragen niet dat politici 
hun tegenstrever onderschoffelen. 
Of dat ze elke dag met ronkende 
verklaringen of grote nieuwe initi-
atieven op tv komen.»
Dehaene «Geruzie komt altijd ne-
gatief over. Wij zijn natuurlijk een 
stuk bezadigder geworden: de ver-
wijten van tegenstrevers raken ons 
nauwelijks nog. Als Tobback ons 
bijvoorbeeld kwallen zou noemen, 
zou dat allang geen pijn meer doen. 
Niet dat het vroeger pijn deed.»

ZWARE MOTOREN
HUMO We willen het tot slot nog 
’s over uw imago hebben. 
Van Rompuy (snel) «Ik heb nooit 
een imago willen hebben en ik doe 
er in elk geval niets voor.»
Dehaene «Zeggen dat je er geen 
hebt is natuurlijk óók een imago.»
HUMO Op de affiches van de 

PVDA+ van uw zus Tine staat u af-
gebeeld als een trieste clown.
Van Rompuy «Ik geef geen enkele 
commentaar. Tine zegt toch dat ze 
trots op me is?»
HUMO Mijnheer Dehaene, u klaag-
de daarnet over de nefaste invloed 
van de media. Uw buikomtrek door 
uw zoon laten opmeten op grote af-
fi ches: is dat wél goed voor de ge-
loofwaardigheid van de politiek? 
Dehaene (fel) «Dat is een effi ciën-
te campagne, hè! Er is nu zelfs een 
krant die elke dag de buikomtrek 
van een politicus publiceert. Eén 
affi che en overal waar ik kom infor-
meren mensen naar mijn gezond-
heid. En tegelijk breng ik mijn zoon 
Tom in de belangstelling – hij is 
veel met gezondheid bezig.
 »Ik heb een traditie van contro-
versiële campagnes. In 1995 stond 
ik alleen met mijn rug op de affi -
che. Een campagne met een hoog 
Magritte-gehalte (lacht). Herman 
kan zich op dat vlak veel minder 
permitteren.»
HUMO Premier, zullen we u ooit 
een zeehond zien kussen of op een 
mechanische stier zien kruipen? 
Van Rompuy «Ik zou zelfs nooit 
op het idéé komen.»
Dehaene «Het imago van politi-
ci klopt lang niet altijd met hoe ze 
echt zijn. Mijn familie praat soms 
over collega-politici die ik op een 
totaal andere manier ken.»
Van Rompuy «Elio Di Rupo zei me 
ooit: ‘Herman, tu es exactement 

Jean-Luc De-
haene: ‘Onze 
democratie dreigt 
een karikatuur 
te worden. Daar 
moeten politici 
dringend eens 
serieus over 
nadenken, want 
het tere punt van 
onze democratie 
is dat ze zichzelf 
ook democratisch 
kan ondergraven.’
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l’inverse de ce qu’on croît que tu 
es.’ Ik heb geantwoord: ‘Oui Elio, 
sauf sur un point.’ Hij snapte wat 
ik bedoelde (hilariteit).»
Dehaene «Herman heeft mij altijd 
veel doen lachen. Jaren geleden 
werkte ik op het kabinet van An-
dré Oleffe en zat Herman bij Tinde-
mans. Eén keer per week kwamen 
we samen, tijdens de middag. Car-
los Van Rafelghem, Jan Huyghe-
baert en Hugo Vandenberghe wa-
ren er ook bij.»
Van Rompuy «We aten broodjes, 
bespraken hier en daar een dos-
sier, maar eigenlijk hebben we daar 
vooral gelachen.»
Dehaene «Met de nodige dosis cy-
nisme. Dat is altijd een sterk punt 
geweest van Herman.»
Van Rompuy (onderbreekt) «Ik 
ben geen cynicus; ik hou van cy-
nische humor. Dat is een essenti-
eel verschil.»
Dehaene «We analyseerden op 
een euhm… crue manier partij-
kwesties en -fi guren. En zonder dat 
het naderhand uitlekte.»
HUMO ‘We lachten ook mensen 
uit,’ bekende mijnheer Van Rompuy 
zelfs in interviews. Wie? 
Van Rompuy (wuift) «Heb ik dat 
gezegd? Dan zal het wel waar zijn, 
zeker? Ach ja, je hebt momenten 
van ontlading nodig. Anders loopt 
de spanning te hoog op. Als dat 
niet meer kan, zit er iets grondig 
verkeerd.»
HUMO U zou nochtans uw imago 
als vlotte jongen kunnen opkrik-
ken. Naar verluidt rijdt u met een 
Vespa. Gekocht om een midlifecri-
sis te bedwingen?
Van Rompuy «Dan toch een on-
bewuste. Nee, ik dacht eraan om 
een motor aan te schaffen, maar 
toen ik wat folders doornam, wist 
ik meteen dat ik daar niet eens zou 
durven op te zitten. Uiteindelijk heb 
ik een scootertje van 49 cc gekocht. 
De zware motoren laat ik over aan 
Louis Michel.»
HUMO Wat heeft u gedaan om uw 
midlifecrisis de kop in te drukken, 
mijnheer Dehaene? 
Dehaene (briest) «Geen flauw 
idee!»
HUMO U heeft altijd gezegd dat 
u uw memoires pas zou publice-
ren ‘als de historische logica ge-
respecteerd wordt’. De memoires 
van Wilfried Martens en Leo Tin-
demans liggen in de winkel, het 
is aan u. 
Dehaene (brommend) «Ik ben er-
mee bezig – er liggen al wat hoofd-
stukken bij de uitgever, om te ver-

talen van het Dehaenees naar het 
Nederlands. Maar het probleem is 
dat er om de vijf voet nieuwe hoofd-
stukken bij komen, waardoor het 
heel lang wordt en ik niet kan door-
werken aan het hoofdstuk waar ik 
mee bezig ben. De oorspronkelijke 
deadline was 2010 – ik word dan 70 
– maar ik begin stillekesaan te den-
ken dat het niet voor de volgende 
federale verkiezingen in de winkel 
zal liggen (glundert).»
HUMO Dat kan evengoed volgende 
maand zijn.
Dehaene «Dat moet je maar aan 
de eerste minister vragen. Ik zorg er 
wel voor dat het niet in de weg loopt 
van de verkiezingscampagne.»
HUMO Mijnheer Van Rompuy, u 
heeft al laten weten dat we niet 
moeten hopen op uw memoires: 
‘Daar ben ik niet ijdel genoeg 
voor.’ 
Van Rompuy «Ja, maar het echte 
probleem is dat ik nooit notities heb 
genomen.»
Dehaene «Je hebt anders wel een 
goed geheugen.»
Van Rompuy «Sinds anderhalf 
jaar laat ik mij om de twee, drie 
maanden interviewen door iemand 
die ik goed ken en die ook mooi 
schrijft. Ik stel vast dat je – ook mét 
een goed geheugen – véél vergeet, 
zelfs al na een paar maanden. Over-
morgen doe ik het verhaal van mijn 
benoeming tot premier en de vier 
maanden daarna. Daarom ben ik er 
ook aan begonnen, omdat verschil-
lende vrienden mij gezegd hadden 
dat dit een belangrijke periode kan 
worden in de geschiedenis: ‘Daar 
moeten sporen van zijn.’ Maar ik 
heb nu zeker niet de bedoeling om 
dat te publiceren.»
Dehaene «Een man als P.W. Se-
gers (CVP-dinosaurus, red.) heeft 
altijd in de grootste discretie ge-
werkt: ik heb ooit gezegd dat Se-
gers verplicht had moeten worden 
om uit te leggen wat hij gedaan 
heeft en waarom. Ik heb zelf ook 
altijd geëist dat ik in alle rust en 
zonder pottenkijkers kon werken, 
maar ik vind wel dat je achteraf je 
keukengeheimen moet prijsgeven. 
Verantwoording afl eggen.»
HUMO Hij zet u onder druk, pre-
mier.
Van Rompuy (schudt sussend het 
hoofd)
Dehaene «Wees gerust: ik zal er-
voor zorgen dat er in mijn memoires 
zoveel provocaties staan dat hij wel 
móét reageren (lacht).»

Tom Pardoen en Jan Lippens
Foto’s  Marco Mertens

Stop de persen en start het per-
sen: die ietwat bolle buik van Rani 
De Coninck blijkt niks te maken te 
hebben met haar veelvuldig res-
taurantbezoek, maar alles met een 
zwangerschap. Vader is vtm-big 
shot Laurens Verbeke, voor Rani 
wordt het na Beau en Dora haar 
derde kindje. Ook over de namen is 
al nagedacht: als het jongen wordt, 
zal de kleine Cuisson gaan heten, 
voor een meisje twijfelen Rani en 
Laurens nog tussen Bain-Marie, 
Mies-en-Place of Consommé-Ga-
lantine. ***Ook badpakkenmo-
del en ex-’Eurosong’-deelneemster 
Roxane laat mij in een persbericht 
weten dat ze al drie maanden zwan-
ger is, om er meteen aan toe te voe-
gen dat haar ‘partyband RoxStar 
het heel goed doet’, zo goed zelfs 
dat die vanaf 1 juni zomaar eventjes 
een professionele website krijgt! 
Een kind en een partyband met 
een website: meer heeft een mens 
volgens Kenny niet nodig om ge-
lukkig te zijn.***Evi Hanssen 
meldt mij dan weer dat ze de mu-
ziek instapt, en wel met een groep 
die UMA heet. ’100 Hours later’, de 
eerste single en clip van UMA, zijn 
klaar, de rest van de cd zou eind 
dit jaar volgen. Volgens het pers-
bericht zou het gaan om ‘muziek 
recht uit het hart, zonder grenzen 
noch compromissen’. Of het ook 
beluisterbare muziek is, staat er 
niet bij.***Bijzitters voor de 
nakende verkiezingen zijn er nog 
steeds massaal te kort, maar zeg 
niet dat onze bevolking niet paraat 
staat voor de zaken die er écht toe 
doen: meer dan 3.500 kandida-
tes hebben zich al spontaan aan-
gemeld voor ‘K2 zoekt K3’, het tv-
programma waarmee Kristel en 
Karen een nieuwe Kathleen zullen 
verkiezen.***De Morgen pakte 
vorige week uit met een adverten-
tie waarin beweerd werd dat astro-
naut Frank De Winne in de ruimte 
zes maanden lang hun krant zal le-
zen. Vreemd, want diezelfde dag 
pakte De Standaard uit met een ad-
vertentie waaruit moest blijken dat 

De Standaard zijn favoriete krant 
was, en dat hij díé hoog boven onze 
hoofden zou lezen. Weten die re-
clamemakers dan niet dat De Win-
ne allang tevreden is als hij van-
uit zijn ruimtecapsule onze Wild 
Site kan lezen en Uitlaatberichtjes 
kan posten?***Big in Japan: 
de Molse Hadise. Mijn doorgaans 
goed geïnformeerde bron uit het 
Verre Oosten (Maaseik en nóg ver-
der) meldt mij dat haar Eurosong-
hit ‘Düm Tek Tek’ daar vanuit het 
niets op één is binnengekomen in 
de plaatselijke ringtune-hitparade. 

Plofi ciat!***Boem Boem Bénk: 
Natalia, die andere sympathieke 
Kempense ster, schuwt het contact 
met haar talrijke fans niet. Natalia 
reed op de E19 in Mechelen met 
een ‘Jes’-auto van vtm op de staart 
van een fi le in. Naar eigen zeggen 
gebeurde dat omdat ‘haar voet van 
het rempedaal was gegleden toen 
ze wilde remmen’. Op twee licht-
gewonden na kwam iedereen met 
de schrik vrij. In 2006 had Nata-
lia na een bruusk manoeuvre op 
de E313 al eens een melktruck la-
ten kantelen. Bronnen uit de buurt 

van Natalia’s manager Bob Saven-
berg bevestigen mij het gerucht 
dat haar cover van ‘Wreck on the 
Highway’ van Bruce Springsteen 
inderdaad haar volgende single 
zal zijn.***Tenzij mijn voet ook 
van een rempedaal zou glijden dan 
wel aan een gaspedaal zou blijven 
plakken: tot volgende week, voor 
meer boeiend nieuws uit de beau 
monde! 

Kenny De Groot
Hebt u showbizznieuws? Meld het 
kenny via kenny@humo.be
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