Uitreiking Gulden Spoor voor Economische Uitstraling
aan de familie Van Rompuy (Argenta)
Antwerpen, 11 juli 2013
Geachte minister-president, parlementsleden, burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden, Sporendragers
Geachte Antwerpenaren en andere Vlamingen
Het leven raast voorbij aan hoge snelheid. Vandaag zijn we alweer aan het slot van
onze 11-daagse Vlaanderen Feest! toe. Feit is dat we niet zonder die snelheid
kunnen en dat snel handelen al eeuwen de boodschap is. Nathan Mayer Rothschild
gebruikte in 1815 wedstrijdduiven om eerder dan zijn concurrenten te weten hoe de
veldslag van Napoleon bij Waterloo was afgelopen. Zo kende hij een volle dag vóór
officiële boodschappers het nieuws en kon hij er op de beurs munt uit slaan.
Een ander voorbeeld. De New York Stock Exchange opende in 2006 een zaal van
drie voetbalvelden groot volgestouwd met allerhande computers die aan
hogesnelheidstrading doen. De fiberoptische kabels geleiden data met bijna 300.000
km per seconde. Ter vergelijking: het knipperen met uw ogen kost zo'n 0,3
seconden.
U hoorde al ongetwijfeld van de snellere onderzeese glaskabelverbinding tussen
Amerika en Europa. De Amerikaanse kabelmaatschappij Hibernia Atlantic steekt
230 miljoen euro in het leggen van een kabel die 5,2 milliseconden tijdwinst
oplevert voor de gebruikers: een select groepje financiële ondernemingen. Een
milliseconde is de financiers kennelijk 45 miljoen euro waard. Veel geld dus en
misbruiken zijn dan nooit veraf.
Recentelijk werd in de Verenigde Staten een bedrijf wegens voorkennis bestraft
omdat het tegen betaling 2 seconden eerder dan zijn concurrenten beursgevoelige
informatie kreeg.
Je kunt je afvragen wie daar allemaal beter van wordt en of de redelijkheid en het
gezond verstand en vooral de verbondenheid met een reële leefgemeenschap niet af
en toe ontbreken. Ook de recente mondiale economische crisis illustreert
voldoende hoe speculaties en snel gewin hele economische systemen in vele landen
in gevaar brengen.
Geachte dames en heren
Vandaag huldigen we een familie die juist door zijn verbondenheid met de eigen
leefgemeenschap en door het perfect inspelen op de volksaard hun Argentabank
met succes door deze crisistijd loodste. In tegenstelling tot heel wat grote financiële
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spelers in dit land overleeft deze bank zonder staatssteun, zonder staatswaarborg en
zonder zich te verkopen aan een buitenlandse bank of het regeringsbeleid erdoor te
hypothekeren.
Ten eerste. De aangetrokken gelden van Argenta komen uitsluitend van
particulieren en gezinnen. Argenta trekt geen geld aan op de geld- of
interbankenmarkt en was dan ook niet onderhevig aan de snel stijgende prijs van
het geld op de internationale geld- en kapitaalmarkt.
Ten tweede herbelegt Argenta het aangetrokken spaargeld voornamelijk in
hypotheekleningen aan gezinnen in onze Lage Landen. Die leningen zijn beperkt in
omvang en worden in afdoende mate gedekt door het pand. Geen subprime- of
rommelhypotheken dus.
Ten derde. Behalve uit uitstaande hypotheekleningen bestaat het actief
voornamelijk uit overheidsobligaties.
Ik citeer graag Karel Van Rompuy, de stichter over zijn bankier zijn:
“Mijn identiteit is dus ondernemer te zijn. In concreto, maar dat is veel minder
fundamenteel, ben ik bankier en verzekeraar geworden. Zeker dat eerste is iets
waarmee men vandaag de dag niet uitpakt. Voel ik me daar ongemakkelijk bij? Nee,
zeker niet.
Bankiers hebben nooit op veel sympathie moeten rekenen. Dat ze vandaag zo’n
uitermate slechte reputatie hebben, is niet onverdiend. We weten welke rol ze
hebben gespeeld in het uitlokken van de crisis, en hardleers als ze zijn, blijven ze
zichzelf buitensporig verwennen met mega-salarissen, bonussen, gouden
parachutes en pensioenen. Het oude gezegde dat ze ,,in het kapitalisme geloven
zolang de winsten op zal kunnen worden gestoken en in het socialisme wanneer
voor de verliezen moet worden opgedraaid,’’ blijkt akelig dicht bij de waarheid te
zitten. Maar ik voel me daar niet door geviseerd. Ik heb een eerzaam beroep op een
eerzame wijze uitgeoefend.” (,,Ondernemerschap’’. Episode 9, mei 2012).
Argenta gaat er prat op dat ze 87% van het spaargeld dat ze toevertrouwd krijgt,
opnieuw investeert in de eigen economie. Een sterk klantgericht kantorennetwerk
waarin het mobiel bankieren zeer gradueel wordt ingevoerd, is een ander
kwaliteitsmerk. De zelfstandige kantoorhouders - van wie sommigen zelfs behoren
tot de tweede of derde generatie - engageren zich voor een levenslange relatie met
hun cliënten en voor begrijpbaar advies in de taal van de cliënt.
Ik zie hier een verband met wat we met onze campagne Vlaanderen Feest! beogen:
de verbondenheid tussen alle Vlamingen hoog in het vaandel houden. Wij doen dat
naar aanloop van onze Vlaamse feestdag en tijdens honderden straatfeesten,
wijkinitiatieven en verenigingsactiviteiten, en talloze gemeentelijke festiviteiten en
stadsevenementen zoals hier vanavond.
Ik wil hier benadrukken dat Vlaanderen feest! er is voor alle Vlamingen, zowel voor
Vlamingen die bepaalde thema’s en sprekers op 11-julivieringen willen uitsluiten als
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voor Vlamingen die vinden dat bepaalde personen geen Gulden Spoor verdienen.
Vlaanderen Feest! is verdraagzaam, verbindt alle Vlamingen en sluit niemand uit.
Wat ook vaststaat, is dat de Guldensporendag elk jaar terugkomt en dat Vlaanderen
die dag steeds beter beleeft en stoffeert, mede dank zij het groot aantal
evenementen n.a.v. onze 11-daagse Vlaanderen Feest. Maar we zijn er nog niet: 11
juli is nog altijd niet wat the Fourth of July voor Amerikanen betekent, of
Koninginnedag voor de Nederlanders, of le 14 juillet voor de Fransen.
Elf juli roept nog niet dat massagevoel op. Maar dat het samenhorigheidsgevoel elk
jaar groeit, stel ik zeker vast als ik burenfeesten bezoek of aangesproken word door
concertgangers tijdens onze Vlaanderen Muzieklandconcerten. Elk jaar stijgt het
aantal vooral jonge zelfbewuste Vlamingen dat aan de Vlaanderen Feest 11-daagse
meedoet. En hopelijk blijft u straks nog wat langer om ons Vlaanderen
Muzieklandconcert ‘live’ mee te maken hier op de Grote Markt. “Muziek verzacht
niet alleen de zeden”, maar muziek in onze prachtige moedertaal werkt ook
identiteitsbevorderend. Het is de enige taal die ons bindt met alle mensen in
Vlaanderen. Zeker niet onbelangrijk in het Vlaanderen van vandaag.
Dat ons Vlaanderen Muzieklandconcert en deze Spooruitreiking aan een Vlaamse
bankiersfamilie vandaag op onze Vlaamse feestdag in deze stad plaatsvindt, is
zonder meer symbolisch. Dank voor de gastvrijheid, burgemeester!
Geachte dames en heren
Laat het duidelijk zijn: dat we de familie Karel Van Rompuy vandaag met een
Gulden Spoor huldigen, is dus niet verwonderlijk en past helemaal bij deze
feestelijke Vlaamse Feestdag. Mag ik u daarvoor nog even mee terug in de tijd
nemen?
Karel van Rompuy stichtte in 1956 met Frans Kuypers Argenta en hij leidde de
bank tot 2009. Zijn zonen Dirk en Bart stapten in het bedrijf in 1995 en namen
sinds 2003 de directiefuncties over.
Als Vlaamsgezinde bankier steunde hij diverse initiatieven in Vlaanderen. De
familie investeerde enkele jaren in mediaprojecten zoals de Koopjeskrant en de
televisiezender Vitaya maar concentreerde zich vanaf 2010 uitsluitend op zijn banken verzekeringsactiviteiten.
Argenta steunt ook al jaren de Antwerpse Ten Miles. U kent ongetwijfeld wel die
massa-loopwedstrijd waar de burgemeester van Antwerpen en de Vlaamse ministerpresident zich maanden op voorbereiden om hun eigen sportieve guldensporenslag
te strijden.
Argenta werd ook al tweemaal uitgeroepen tot beste bank van het land en groeide
uit tot de vijfde bank van het land door slim te werken in een nichemarkt en in te
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spelen op de spaarzame Vlaamse aard. Het appeltje voor de dorst is dan ook hun
schitterend logo.
Argenta staat met zijn stichter voor waarden zoals soberheid, eenvoud,
betrouwbaarheid, transparantie, hard werken en investeren in de toekomst, en een
bescheiden persoonlijke levensstijl. Een van de eigen publicaties heet dan ook niet
voor niets Tegendraads.
Argenta staat al jaren voor dezelfde naam, dezelfde familie, 1,4 miljoen cliënten,
420 kantoorhouders met 513 verkooppunten, nagenoeg 700 personeelsleden,
beschikbaar tijdens en na de werkuren.
Vlaamse familiebedrijven vinden het belangrijker dat ze blijven voortbestaan als
familiaal bedrijf dan dat maximale winst wordt behaald.
Deze verbondenheid wordt treffend geïllustreerd door de zogenaamde Begijnendijkse
connectie. De vriendschappen die in Begijnendijk, het geboortedorp van Karel Van
Rompuy, tijdens en na de oorlogsjaren waren ontstaan, bleven levenslang bestaan.
De ‘Begijnendijkse connectie’ werd een netwerk. Zelfs vandaag nog werken kinderen
van de vrienden van toen voor Argenta en zijn er vertakkingen tot in de raad van
bestuur.
Geduldige toehoorders
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De tijd raast voorbij, ook mijn spreektijd. Ik moet afronden.
Ondanks een tijdsgeest waarin razendsnelle supercomputers in nanoseconden de
aandelenprijzen kunnen veranderen, was het goed om toch eens stil te staan. Dat
hoort ook zo op een Vlaamse feestdag.
U hoorde allemaal eigenschappen en kenmerken die de Beweging VlaanderenEuropa wil huldigen bij het toekennen van zijn Gulden Sporen voor Economische
uitstraling. Een ondernemer, een familie, een bankverzekeraar die de Vlaamse
eigenheid en verbondenheid met zo veel succes uitstraalt, is dan ook een terechte
laureaat en siert het lijstje van Gulden Sporendragers.
Mag ik daarom de minister-president en de burgemeester uitnodigen om samen
met mij aan mevrouw Karel Van Rompuy dit Gulden Spoor te overhandigen, als
nagedachtenis aan haar man en als hulde aan diens bedrijf Argenta?
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