
Goldman Sachs huurt voormalig Brussel EU 

Commissaris José Manuel Barroso: Een akkoord 

uitgebroed bij Bilderberg? 

 

De multinationale investeringsbank Goldman Sachs kondigde onlangs aan 

dat het José Manuel Barroso, de voormalige voorzitter van de EU-Commissie 

in Brussel, in dienst had genomen als adviseur en niet-uitvoerend voorzitter 

van zijn Goldman Sachs International-tak. Aangezien Goldman Sachs er 

door velen van wordt beschuldigd de wereldwijde financiële crisis van 2008 

te hebben helpen ontstaan en er vervolgens van te hebben geprofiteerd door 

beleggers op te lichten, wekte het feit dat Barroso de benoeming op 

huurzuchtige wijze aanvaardde, zoals te verwachten was, wijdverbreide 

verontwaardiging op. Interessant genoeg is er, ondanks de uitgebreide 

berichtgeving in de media, echter weinig aandacht besteed aan het feit dat de 

weg naar Barroso's nieuwe baan wellicht is begonnen op een bijeenkomst van 

de clandestiene Bilderberg Groep. 

De multinationale investeringsbank Goldman Sachs kondigde onlangs aan dat het 

José Manuel Barroso, de voormalige voorzitter van de EU-Commissie in Brussel, 

in dienst had genomen als adviseur en niet-uitvoerend voorzitter van zijn 

Goldman Sachs International-tak. Nu Goldman Sachs er door velen van wordt 

beschuldigd de wereldwijde financiële crisis van 2008 te hebben helpen ontstaan 

en er vervolgens van te hebben geprofiteerd door beleggers te bedriegen, is 

Barroso er met zijn “cloack and decker” aanvaarding van de benoeming 

voorspelbaar wijdverspreide verontwaardiging. Interessant is echter dat ondanks 



de uitgebreide mediaverslaggeving weinig aandacht is besteed aan het feit dat de 

weg naar Barroso's nieuwe baan wellicht is begonnen op een bijeenkomst van de 

clandestiene Bilderberggroep. 

Het verhaal begint medio 2015, toen Barroso, in een weinig bekendgemaakte 

ontwikkeling, lid werd van de stuurgroep van Bilderberg. Voor niet-ingewijden: 

de jaarlijkse conferenties van de geheimzinnige Bilderberg-organisatie, die 

alleen op uitnodiging toegankelijk zijn, dienen in wezen als een off-the-record 

broedplaats voor interacties tussen de politieke elite en topmanagers uit de 

industrie, de financiële wereld, de academische wereld en de media. Deze 

bijeenkomsten zijn zo ondoorzichtig en oncontroleerbaar dat er geen notulen 

worden opgesteld, geen verslag wordt geschreven en geen beleidsverklaringen 

worden afgelegd. In de loop der jaren heeft Barroso verscheidene Bilderberg 

vergaderingen bijgewoond, ook toen hij voorzitter was van de EU Commissie in 

Brussel. 

De aankondiging dat Barroso in de Stuurgroep van Bilderberg was gepromoveerd, 

werd op een typisch onopvallende manier gedaan tijdens de bijeenkomst van de 

groep van 11 tot 14 juni 2015 in Telfs Buchen, Oostenrijk. Halverwege de 

besprekingen van het weekend werd de Bilderberg website stilletjes aangepast 

om zijn naam op de lijst van leden van het Stuurcomité te zetten. 

Na die ontmoeting, zo meldde de Britse krant The Guardian destijds, "leek 

Barroso jubelend". Met een brede grijns op het vliegveld, "straalde en zwaaide hij 

naar de camera's" en "zag eruit als de kat die de slagroom kreeg". Maar was 

Barroso alleen maar aan het vieren dat hij in de Bilderberg Stuurgroep is 

opgenomen, of was er meer aan de hand? 

Hier wordt de plot dikker. Een levendige illustratie van de manier waarop de 

Bilderberg Groep de befaamde "draaideur" tussen politiek en bedrijfsleven actief 

faciliteert, is dat Robert Zoellick, voorzitter van de Raad van Internationale 

Adviseurs van de Goldman Sachs Groep, ook een regelmatige Bilderberg-

deelnemer en lid van de Stuurgroep is. Gezien de timing van Barroso's overstap 

van de politiek naar de financiële wereld is dit om verschillende redenen van 

belang. 

Ten eerste, volgens een bericht op de CNBC-website, waren de gesprekken tussen 

Goldman Sachs en Barroso "al ongeveer een jaar aan de gang" voordat de 

voormalige Brusselse EU-commissaris eerder deze maand werd aangenomen. 

Maar omdat Barroso de Commissie pas eind oktober 2014 verliet, betekent dit 

dat zijn gesprekken met Goldman Sachs vertegenwoordigers begonnen op een 

moment dat hij nog steeds onderworpen was aan de verplichte 18-maanden 

"afkoelingsperiode" waarin hij zich niet kon bezighouden met lobbyen - of 

andere activiteiten die een belangenconflict zouden kunnen vormen - tot het 



einde van april 2016. Het is dus duidelijk dat het voeren van "gesprekken" met 

Goldman Sachs gedurende een jaar op zijn minst de definitie van 

"afkoelingsperiode" een beetje oprekt. 

Bovendien, als de gesprekken inderdaad al ongeveer een jaar aan de gang waren 

tegen de tijd dat Barroso werd ingehuurd, betekent dit dat ze blijkbaar begonnen 

rond dezelfde tijd dat hij de eerdergenoemde Bilderberg Groep bijeenkomst van 

juni 2015 bijwoonde en lid werd van de stuurgroep. 

Wie stonden er nog meer op de deelnemerslijst van die belangrijke vergadering 

van 2015, waar Barroso grijnzend uit tevoorschijn kwam als de kat die de 

slagroom had gekregen? Onthullend genoeg niet alleen Robert Zoellick, maar 

ook Peter Sutherland, de toenmalige voorzitter van Goldman Sachs 

International. Maar allebei heel toevallig, natuurlijk. 
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