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‘We willen geen Vlaamse zakenclub zijn'

De Vlaamse eliteclub De Warande wisselde deze week van voorzitter. Captain of in-

dustry Piet Van Waeyenberge gaf de hamer door aan ondernemer Mark Leysen. ‘We 

vertegenwoordigen geen vendelzwaaiend Vlaanderen.’ 

De Warande is een zeer gerespecteerde instelling. Er zijn hier koningen, prinsen en prinsessen op bezoek ge-

weest. 

Piet Van Waeyenberge, oud-voorzitter De Warande

De ‘Vlaamse presentie te Brussel’ versterken. Dat was de ambitie van de oprichters van De Warande. De 

Vlaamse eliteclub opende in 1988 de deuren in het statige Hôtel Empain aan de rand van het Warandepark, 

op een boogscheut van de Belgische machtscentra, het parlement en het koninklijk paleis. Intern werden al 

gauw grapjes gemaakt over ‘de Vlaamse pretentie’. Niemand ging ervan uit dat de club zo snel ‘established’ zou 

zijn in de hoofdstad van Europa.

‘Hier zijn intussen koningen, prinsen en prinsessen op bezoek geweest’, zegt Piet Van Waeyenberge (75), aftre-

dend voorzitter en een van de oprichters. Waarmee hij wil illustreren hoe gerespecteerd de instelling wel is. 

Deze week gaf de captain of industry en investeerder uit Dilbeek de voorzittershamer door aan Mark Leysen 

(60), een discrete ondernemer en mede-eigenaar van de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & 

Benefits. Een wissel van de wacht met symboolwaarde. ‘De eerste generatie oprichters van De Warande treedt 

nu definitief terug.’

Het doet de vraag rijzen hoe relevant het huis nog is. Is de ‘Vlaamse aanwezigheid in Brussel’ niet al lang gere-

aliseerd? En wat is de bestaansreden van een Vlaamse eliteclub in een wereld die globaler is dan ooit? De fa-

milies Van Waeyenberge en Leysen kennen elkaar al zeer lang. De vader van Mark, Vaast Leysen, was een 

mentor van Van Waeyenberge toen hij nog een jonge ondernemer was. De families beheren samen een ranch 

in Paraguay, Para Todos, actief in veeteelt en rijstbouw. Ze waren ook partners in Fortales, een verankerings-

platform in de ter ziele gegane bank-verzekeraar Fortis. ‘België is klein en Vlaanderen is nog kleiner, zeker wat 

het aantal ondernemersfamilies betreft. Iedereen kent iedereen’, geven beide heren toe.

U bent Antwerpenaar, en dus niet van Brussel afkomstig. Is dat een nadeel?

Mark Leysen: ‘Behalve dat ik vanochtend om half acht moest vertrekken om hier op tijd te zijn, zie ik geen

nadelen. Wij zijn geen Brusselse, maar een Vlaamse club. En we staan open voor alle vooraanstaande Vlamin-

gen, zowel bedrijfsleiders, politici, kunstenaars en overheidsambtenaren als diplomaten.’

DE WARANDE 

Opgericht: In 1988. 

Leden: 1.600, van wie drie- kwart zakenmensen. 
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Activiteiten: Zo’n 100 per jaar, waaronder debatten, clublunches, diners, golfevenemen-
ten, reizen. 

Ledenbijdrage: 1.000 euro/jaar. 

Hernieuwingsgraad: 85 procent. 

Voltijdse personeelsleden: 18. 

Renovatie 2013: 2,3 miljoen euro. 

Piet Van Waeyenberge: ‘We zijn geen zakenclub, dat wil ik onderstrepen. We zijn een club die de promi-

nente Vlamingen en hun gasten bundelt. Dat wil zeggen: vooraanstaand in hun gemeenschap, niet alleen zake-

lijk. We richten ons tot de elite, in de goede zin van het woord. Dat wil zeggen, tot een specifieke doelgroep die 

meer plichten dan rechten heeft. Vlamingen hebben een enorm netwerk in de wereld. We zijn een exportland 

en erg actief in de cultuursector. Toen de stichters van deze club eind jaren zeventig een enquête hielden onder 

de top van grote ondernemingen in Vlaanderen was de opdracht: richt deze club op, maar leg de lat zeer hoog. 

De kwaliteit moet top zijn, zowel qua inrichting, stijl en uitstraling als qua netwerk. Welnu, die droom hebben 

we gerealiseerd.’

Kan een lid van de Club van Lotharingen ook lid zijn van De Warande?
Van Waeyenberge: ‘Natuurlijk. We hebben leden die ook lid zijn van de Cercle Gaulois en de Club van Lot-

haringen. Zolang ze overal hun ledenbijdrage betalen, is er geen probleem.’ (lacht)

Leysen: ‘Ze moeten wel Nederlands kunnen spreken en door twee leden van De Warande worden voorgedra-

gen.’

Wat is dan nog het grote verschil met andere prominente clubs in Brussel?
Van Waeyenberge: ‘We hebben een uniek profiel. Al een kwarteeuw wappert hier 365 dagen per jaar de 

Vlaamse Leeuw aan de voorgevel. We vertegenwoordigen geen vendelzwaaiend Vlaanderen. Wel het moderne

Vlaanderen, dat zelfbewust is en daardoor niet alleen respect afdwingt maar ook zelf respect opbrengt voor an-

dere culturen. Je zou kunnen denken, die Vlaamse aanwezigheid in Brussel, die is er nu toch? Maar je hebt 

sterke lokale wortels nodig om de wereld te veroveren. Dat geldt ook voor Vlaanderen. We hebben meer dan 

ooit nood aan sterke wortels in Brussel.’

Is het Vlaamse karakter van de club niet wat verwaterd? Jullie namen destijds duidelijk af-
stand van de denkgroep die ‘Het manifest voor een zelfstandig Vlaanderen’ publiceerde.

Van Waeyenberge: ‘Dat moet ik toch even rechtzetten. De denkgroep was een initiatief van René De Feyter, 

voormalig VEV-topman en een van onze leden. De groep kwam geregeld op informele basis bijeen in dit huis, 

net zoals alle andere leden van De Warande activiteiten kunnen organiseren in de club. De vraag werd gesteld 

of ze zich de ‘denkgroep van De Warande’ mochten noemen. Lode Campo zat toen De Warande voor en het

antwoord was: ‘Geen kwestie van, je kan hier vergaderen maar de naam van de club kan je niet gebruiken.’ De

initiatiefnemers hebben zich dan maar de ‘denkgroep in De Warande’ genoemd en zijn zo naar buiten geko-

men met hun manifest. Zo is de verkeerde perceptie ontstaan dat dit een verklaring was van De Warande.’

Het Brusselse clublandschap

CERCLE ROYAL DU PARC

Opgericht in 1842. 
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Thuishaven Belgische aristocratie, waar sinds 1971 ook vrouwen toe gelaten zijn. 

Gevestigd aan de Generaal de Gaullelaan in Elsene.

MONTGOMERY CLUB

Opgericht in 1988. 

Vooral voor dames van hoog geplaatste figuren in maatschappij.

Organiseert voordrachten, excursies, debatten en tentoonstellingen.

Gevestigd aan de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe

INTERNATIONAL CLUB CHÂTEAU SAINT-ANNE

Opgericht in 1969.

Vrijetijdsclub voor eurocraten en internationale elite met uitgebreide sportinfrastruc-
tuur.

Gevestigd naast kasteel Hertoginnedal in Oudergem. 

CERCLE DE LORRAINE (CLUB VAN LOTHARINGEN)

Opgericht in 1998. Zuivere zakenclub, overwegend Franstalig. 

Gevestigd tegenover het Justitiepaleis in Brussel.

CERCLE ROYAL GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Opgericht in 1950 na de fusie van de Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles (1847) en 
de Cercle Royal Gaulois (1911).

Franstalig, uitsluitend voor mannen

Organiseert concerten, expo’s en lezingen. 

Staat open voor alle vormen van kunst.

Gevestigd in de Wetstraat.

Leysen: ‘Recentelijk publiceerde onze ondervoorzitter Remi Vermeiren zijn boek over een onafhankelijk 

Vlaanderen. Ook dat is een privé-initiatief. Elk lid van De Warande mag een boek schrijven en dat hier presen-

teren. Maar niet in naam van De Warande.’

Waar plaatst De Warande zich dan als het gaat over de Vlaamse ontvoogding of de staatsher-

vorming?

Leysen: ‘De Warande is apolitiek. Dat staat in onze statuten.’
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Van Waeyenberge: ‘Er is geen politieke lijn. Onze leden hebben hun eigen opinies. Zij kunnen zowel ex-

treemlinks als extreemrechts zijn, of ergens daartussen. Dat is de kracht van zo’n club, dat mensen van ver-

schillende strekkingen samenkomen, gedachten uitwisselen en zich door elkaar laten inspireren. Daarom no-

digen we ook vaak andersdenkenden en anderstaligen uit. Ik vind dat een verrijking.’

Het gaat toch ook over het economische huishouden van dit land? De club lijkt op dat vlak te-

rughoudender geworden.

Van Waeyenberge: ‘In De Warande bundelen wij een Vlaamse fine fleur die verantwoordelijkheid draagt in 

politiek, cultuur en economie, ook op sociaal vlak, in vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij staan voor be-

paalde idealen en principes. En ik hoop dat als je dat allemaal samen neemt, het gaat om de verbetering van 

het welzijn van het land. Voor ons is dat in de eerste plaats Vlaanderen. Maar vervolgens ben je Belg, en Euro-

peaan. En er komen enorme Europese uitdagingen op ons af.’

Hoe moeilijk is het om de club rendabel te houden?

Van Waeyenberge: ‘Dat is een opgave. Maar we hebben dat goed in de hand, dankzij een sterk manage-

ment. De Warande heeft net een grote renovatie achter de rug. Vorig jaar was de club de hele zomer gesloten 

om voor het eerst in 25 jaar het huis te vernieuwen. Een investering van 2,5 miljoen euro. Maar we zijn schul-

denvrij.’

Hoe onmisbaar is de steun van de Vlaamse overheid?

Van Waeyenberge: ‘Wat enorm belang-rijk is, is dat De Warande vanaf de eerste dag een joint venture is

geweest met de Vlaamse regering. We hebben op die manier 100 miljoen frank samengebracht, waarvan 35

miljoen frank van de Vlaamse overheid. De ministers en de hoge ambtenaren die door haar worden aangeduid

zijn lid van De Warande en dat wordt afgeboekt van die som. Na 25 jaar zijn die bijna opgebruikt.’

Wat zijn de prioriteiten voor de nieuwe voorzitter?
Leysen: ‘Ten eerste de bereikbaarheid. Door de file- en parkeerproblemen wordt het steeds moeilijker om

met de auto tot in het centrum van Brussel te komen. We hebben een eigen parking en nu ook een voiturier, 

aan wie de mensen hun sleutel kunnen afgeven. Maar ik denk dat we ook een aantal initiatieven moeten 

nemen in de provincies, met clubs die daar gevestigd zijn. En omdat we nu toch financieel onze zaken op orde 

hebben, komt er ruimte vrij om sociaal-maatschappelijke projecten in Brussel te steunen.’ 

Hoe groot wil De Warande worden?

Leysen: ‘We willen niet de grootste zijn. We tellen wel 1.600 leden, maar gaan niet aan actieve ledenwerving 

doen. Ik denk dat het niet goed zou zijn als het aantal leden morgen verdubbelt.’

Van Waeyenberge: ‘We hebben een groep van 75-jarigen die heel actief is. Vanaf die leeftijd, en als je tien 

jaar lid bent geweest, is het lidmaatschap gratis.’

Leysen: (onderbreekt) ‘Ik mag het misschien nog niet zeggen, Piet, maar dat gratis lidmaatschap voor 75-ja-

rigen is afgeschaft. Een nieuwe maatregel. Voor de oudere leden geldt wel een verlaagde bijdrage.’ (lacht)
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