
Verandering aandurven  
 
Op het Voka-congres 2009 hield gastspreker dr. Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC), een opgemerkte rede over het menselijke winnersinstinct: de drang om 
zich te meten, het overwinnen van tegenslagen en zijn eigen grenzen te verleggen. Dat viel bij de 
ondernemers in geen dovemansoren: veel meer dan bezuiden de taalgrens heerst bij ons van 
oudsher een traditie van handel drijven en iets zelf uit de grond stampen. Vlamingen zijn vechters 
en koppigaards, twee eigenschappen die het goed doen in de sport én in het ondernemen. Maar de 
bureaucratie en de regelneverij, die we onszelf aandoen, schijnen die mentaliteit te willen fnuiken. 
Vakbonden die naar eigen zeggen voor de werkende man en vrouw opkomen, zijn vooral 
machtsbastions met een eigen agenda. Ondertussen zakken we geruisloos weg van een 
primusplaats in de OESO-statistieken naar de middenmoot waar we… Wallonië en Brussel 
terugvinden.  
 
In dat opzicht bevatte de speech van Rogghe interessante geluiden die tot ver buiten de sport tot 
lering kunnen strekken, namelijk tot in de politieke wereld, het maatschappelijk reilen-en-zeilen 
en…jawel, de positie van Vlaanderen in de Belgische (sur-)realiteit. 
 
Met motto’s zoals “There is no excuse to lose” en “Plus est en vous” maakt Rogge brandhout van 
een maatschappelijke trend die sinds de late jaren ’60 van vorige eeuw opgang maakte, en die het 
individu puur als product van een (maakbare) samenleving definieerde. Responsabilisering en de 
oorzaak van eigen falen bij zichzelf zoeken, hoorde daar niet bij,- het was altijd de schuld van “het 
systeem”. Vandaag buiten allerlei minderheidsgroepen dat gelijke-kansen-dogma handig uit om 
zich in een comfortabel slachtofferschap te wentelen. Voor de drang om te winnen en vooruit te 
komen, was geen plaats! 
 
Maar ook het onderwijs moedigt die mentaliteit niet voldoende aan. Het officiële nog meer dan het 
vrije net, ging in dezelfde post-’68-logica mee, en hield zich vast aan een pedagogisch model dat de 
middelmaat en de groepsadaptatie tot norm verhief. Excelleren was verdacht, ambitie een 
karakterieel probleem. Daaruit ontstond tenslotte het mainstreamdenken, een aangeleerde 
sluwheid om wel met de ellebogen te werken maar vooral je kop niet boven het maaiveld uit te 
steken, en een dictatuur van de politiek correctheid die slechts de laatste jaren op zijn retour lijkt.  
 
Rogge stelt daar tegenover de atleet, als menselijk type dat de lat voor zich hoog legt. Talent is één 
ding, attitude een ander. Via het beeld van de Flandrien, de koppige coureur uit het vooroorlogse 
Vlaamse plattelandsproletariaat die won op karakter, door zijn pijn te verbijten, maakt de I.O.C.-
voorzitter tenslotte zijn punt: de Vlamingen moeten leren “uit hun kot komen”. Zoals de 
flandrienne Kim Clijsters die het tennis opgeeft, een kind op de wereld neerzet, en zich dan terug 
een plaats in de absolute top bijeenmept. Hij verbond er niet zelf expliciet de politieke conclusies 
aan, maar dat deden de aandachtige toehoorders wél. Het zou namelijk kunnen dat we in slaap 
gewiegd zijn door onze eigen welvaart, die een verzorgingsstaat opleverde meer dan nodig voor de 
15% Vlamingen die onder de armoedegrens leven maar die aan vele anderen de zin ontnam om 
hun grenzen te verkennen. Het zou ook kunnen, en nu wordt het echt politiek, dat het beperkte 
zelfbestuur, binnen de Belgische constellatie, Vlaanderen ook het instinct en de zin heeft ontnomen 
om écht zijn eigen weg te gaan. De koudwatervrees regeert, we zijn bang van onze eigen schaduw 
geworden. 
 



Het drama is daarbij dat de huidige economische crisis vooral conservatieve reflexen oproept bij 
alle mogelijke bevolkingsgroepen, ook bij de Vlaamse regering zelf, waarvan de minister-president 
zich wel de naad uit de broek loopt om onze economie te consolideren, maar die voor de rest niet 
geneigd schijnt om met grootse innovatieplannen uit te pakken en nieuwe economieën 
daadwerkelijk te stimuleren. 
 
Het ontbreekt ons dus aan zin voor verandering en de begeerte om te winnen. Individueel en 
collectief. We zijn gemakzuchtig geworden en verkiezen de minimal risk-filosofie, het vermijden van 
het avontuur. De toespraak van Jacques Rogge bevat potentieel politiek dynamiet, want in laatste 
instantie confronteert ze ons met de vraag naar de zin van een Belgische superstructuur die ronduit 
destructief werkt en onze ambitie als volk, als republiek, als potentiële cultuurnatie, fnuikt. Het 
verhaal van de Vlaamse rivier die vergiftigd wordt door een niet-werkend Brussels zuiveringsstation 
(via een nogal duistere weg aan een Franse privé-maatschappij uitbesteed) is de zoveelste 
metafoor voor een cohabitatie die verlamt en ont-responsabiliseert. Iedereen schuift de hete 
aardappel door en ondertussen is de Zenne een dode rivier. Dat alles vraagt dus inderdaad om een 
“atletische” oefening in stoutmoedigheid. Nood breekt wet. Vlaanderen moet nu en in de toekomst 
zelf de nodige stappen ondernemen om niet alleen mee het controlepaneel van dit zuiveringstation 
te bedienen, maar ook om controle te nemen en de richting te bepalen van de andere strategische 
sectoren in onze samenleving. En dat er hierbij spaanders vallen, mag ons niet afschrikken. Of zoals 
Rogge het uitdrukt: No pain no gain.  
 
De post-Belgische secessie roept dus meteen een ‘sense of urgency’ op, om hefbomen in te nemen, 
onze economie te herdenken, onze eigen cultuur en identiteit te herontdekken, het onderwijs op 
onze maat te hervormen, de passieve verzorgingsstaat om te smeden tot een performant-solidaire, 
actieve maatschappij. Het onderwijs? Inderdaad. In bepaalde scholen van het vrije net zijn 
leerlingen vragende partij om terug een uniform aan te trekken. Wellicht niet om kadaverdiscipline 
te ondergaan. Maar misschien wel om een soort ethiek te herontdekken waarin “harde” waarden 
als karakter, oprechtheid, authenticiteit en verantwoordelijkheidszin een sleutelrol spelen om een 
maatschappij op te bouwen. Deze “Stoïcijnse” toewijding –of noem het die van de Flandrien- ligt 
ons meer dan de Belgische lankmoedigheid die ons in een regelrechte surrealistisch imbroglio 
voerde, waarvan het Zenne-verhaal maar één uit de vele episodes voorstelt. Voor Verhofstadt en 
paars was dit surrealisme nog een soort staatsesthetica, voor de Vlamingen hoort het in het 
museum thuis. 
 
De verweking, de oppervlakkigheid, de groepsdictatuur, de dolgedraaide hypecultuur en het 
ongebreidelde consumentisme,- we hebben het nu wel gehad. Trendwatchers merken op dat de 
facebook-manie over zijn hoogtepunt is, jongeren gaan weer op zoek naar échte vriendschap en 
duurzaamheid. Het ethisch reveil dat zich vandaag aftekent, zou wel eens, meer dan enige andere 
politieke doctrine - en terwijl Peeters & co erop staan te kijken - de basis kunnen vormen van een 
hernieuwde Vlaamse autonomiebeweging.  
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