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Thomas Bach, voorzitter van het IOC

 acques Rogge, de achtste voorzitter 

van het IOC, leidde een echt olympisch 

leven. Sinds we samen als IOC-leden 

werden gekozen, deelden we een 

prachtige vriendschapsband die standhield 

tot zijn laatste dagen. Hoewel hij niet 

persoonlijk aanwezig kon zijn bij de recente 

Olympische Spelen van Tokio 2020, volgde 

hij de IOC-sessie en de wedstrijden online 

en op televisie. In het laatste bericht dat 

ik van hem ontving meteen na de 

slotceremonie, bracht hij zijn welgemeende 

felicitaties over voor uitzonderlijke 

Olympische Spelen, en zei hij hoeveel hij 

er van begin tot einde van had genoten. 

Zo herinner ik me Jacques: als een echte 

gentleman en sportliefhebber die altijd 

volledig toegewijd was aan de Olympische 

Beweging. Ik ben dankbaar dat hij de 

succesvolle afsluiting van de Olympische 

Spelen van Tokio in 2020 nog heeft kunnen 

meemaken. Voor hem vertegenwoordigde 

Tokio de afsluiting van een cyclus in zijn 

olympische leven, aangezien dit de laatste 

Olympische Spelen waren die tijdens zijn 

voorzitterschap werden toegekend.

Met Jacques verloor de Olympische 

Beweging haar erevoorzitter, en zo velen van 

ons verloren bovenal een dierbare en goede 

vriend. We zullen hem nooit vergeten, door 

zijn liefde voor sport, die erg aanstekelijk 

werkte. Hij was een bekwaam voorzitter die 

hielp het IOC te moderniseren en 

transformeren. Hij zal in het bijzonder 

worden herinnerd als voorvechter van de 

jeugdsport en voor de inauguratie van de 

Olympische Jeugdspelen. Hij was een 

fervent voorstander van schone sport en 

vocht onvermoeibaar tegen het kwaad dat 

doping is. 

Kort voor zijn aftreden als voorzitter 

van het IOC werd Jacques gevraagd hoe hij 

hoopte dat er aan zijn ambtstermijn zou 

worden teruggedacht. Zijn antwoord was: ‘Ik 

denk dat ik zal worden beschouwd als een 

voorzitter die zijn werk heeft gedaan. Mijn 

doel was altijd om een solide en eff ectief 

IOC over te dragen aan mijn opvolger.’ 

Als zijn opvolger kan ik zeggen dat 

de nalatenschap van Jacques Rogge zijn 

nederige antwoord ver overstijgt. Zoals de 

vele bijdragen voor deze speciale editie van 

Olympic Review illustreren, raakte Jacques 

het leven van talloze mensen. De wereld 

is een betere plek dankzij zijn toewijding 

en passie voor sport. Hij leeft voort in 

de harten van ons allemaal. ■

 J
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S
port speelde al vanaf jonge leeftijd 

een prominente rol in het leven van 

Jacques Rogge. Zijn grootvader, Jules, 

was aan het begin van de 20e eeuw 

professioneel wielrenner, terwijl zijn vader, 

Charles, Belgisch kampioen atletiek en roeien 

was en een volleerd hockeyspeler. Jacques 

Rogge, geboren op 2 mei 1942 in Gent, werd 

al snel door zijn vader aangemoedigd om 

een actief leven te leiden en begon al op jonge 

leeftijd met een jol te zeilen op de Leie, terwijl 

zijn ouders elk weekend met het hele gezin – 

inclusief zijn broer en twee zussen – zeiltochten 

maakten naar Nieuwpoort en Zeebrugge.

Door die vroege ervaringen ontwikkelde 

Jacques Rogge een grote liefde voor het zeilen 

en begon hij al snel zijn vaardigheden op het 

water te verbeteren. Hij werd geselecteerd voor 

het Belgische nationale team en werd op 

17-jarige leeftijd werel dkampioen bij de junior 

en werd door de Yachting World Cadet Trophy 

te winnen. Jacques Rogge bleef zeilen tijdens 

zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan de 

Universiteit Gent, werd 16 keer tot Belgisch 

nationaal kampioen gekroond en eindigde ook 

tweede in de ¾ Ton Cup. De echte bekroning 

van zijn zeilcarrière kwam echter toen hij 

België mocht vertegenwoordigen in de 

Finnklasse tijdens drie edities van 

de Olympische Spelen.

In 1960 zag een 18-jarige Jacques Rogge 

de Spelen in Rome op televisie en raakte hij 

geboeid door de prestaties van atleten zoals 

de Australiër Herb Elliott, die goud won op de 

1500 meter na een verbluff ende sprintfi nish, 

en de Deen Paul Elvstrøm, die zijn vierde 

opeenvolgende gouden medaille in het 

zeilen won.

Terugdenkend aan het kijken naar de 

Spelen zei hij: “Paul Elvstrøm was misschien 

wel de beste zeiler ooit. Hij won vier 

opeenvolgende gouden medailles op de 

Olympische Spelen van 1948 tot 1960 en hij 

was ook 15 keer wereldkampioen. Ik had het 

voorrecht om tegen hem te mogen zeilen aan 

het begin van mijn carrière en hij liet op mij 

een blijvende indruk na van een topatleet 

met een grote persoonlijkheid. 

NA HET OVERLIJDEN VAN JACQUES ROGGE, DIE VAN 2001 TOT 2013 

VOORZITTER WAS VAN HET INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMITÉ, 

BRENGT OLYMPIC�REVIEW HULDE AAN EEN MAN DIE DOOR ZIJN OPVOLGER, 

THOMAS BACH, WERD OMSCHREVEN ALS “EEN GEWELDIGE VRIEND 

EN EEN GEPASSIONEERD SPORTLIEFHEBBER”.

‘Een 
gepassioneerd 

sportlief hebber’
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1  Jacques Rogge was van jongs af aan een 

fervent zeiler en maakte zijn olympisch debuut 

in Mexico City in 1968. 

2  Lopend met de Olympische Vlam voorafgaand 

aan de Olympische Spelen Athens 2004.

3  Op 16 juli 2001 werd hij verkozen tot achtste 

voorzitter van het IOC.

“Mijn andere held was de Australiër Herb 

Elliott, die de 1500 meter won in de atletiek 

tijdens de Spelen van 1960 in Rome. Tijdens 

de laatste 500 meter versnelde hij aan een 

indrukwekkend tempo en fi nishte hij met 

een enorme voorsprong.”

Toen hij in 1968 in Mexico City deelnam 

aan zijn eerste Spelen als atleet, maakte 

de olympische ervaring nog meer indruk op 

Jacques Rogge. Het zou de komende 45 jaar 

van zijn leven vormgeven.

Jacques Rogge eindigde 25e in de 

Finnklasse in Mexico, maar het waren vooral 

de ceremonies, tradities en waarden van 

de Spelen die een onuitwisbare stempel 

op zijn psyche drukten. “Ik herinner me dat ik 

het stadion binnenkwam tijdens de 

openingsceremonie en volledig overweldigd 

raakte door 100.000 mensen die dansten en 

zongen. Dat zal ik nooit vergeten. Het was de 

eerste keer dat ik ervoer wat het is om 

voor zo een menigte en in zo een atmosfeer 

te staan.”

Een sportieve diplomaat

Jacques Rogge zette zijn eerste stappen 

in de sportadministratie toen hij nog aan het 

zeilen was, nadat hij werd benaderd door 

Raoul Mollet, de voorzitter van het Belgisch 

Olympisch en Interfederaal Comité. 

Na de Olympische Spelen van München 

1972 nodigde Mollet hem uit om als 

vertegenwoordiger van de atleten lid te 

worden van het bestuur van het Belgisch 

Olympisch en Interfederaal Comité.

Jacques Rogge omarmde zijn nieuwe 

Jaren later blikte hij hierop terug en merkte op: 

“Dit was een mijlpaal in mijn leven. We vonden 

dat het onze plicht was om deel te nemen aan 

de Olympische Spelen. Ik vind het nog steeds 

jammer voor die atleten die men de Spelen die 

ze verdienden, heeft ontzegd. Het sterkte me 

in de overtuiging dat we, hoewel we nauw 

moeten samenwerken met overheden om 

sport te ontwikkelen, toch onze 

onafhankelijkheid moeten behouden.” Tot op 

de dag van vandaag blijft deze levenshouding 

een belangrijk onderdeel van de Olympische 

Beweging en het IOC.

In 1987 was Jacques Rogge opgeklommen 

tot vice-voorzitter van het Belgisch Olympisch 

en Interfederaal Comité en twee jaar later werd 

hij verkozen om Mollet op te volgen 

als voorzitter. In 1989 werd hij ook verkozen tot 

voorzitter van de Europese Olympische 

Comités (EOC).

Als erkenning voor zijn werk met het 

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

en de EOC, waaronder de oprichting van het 

Europees Olympisch Jeugdfestival, werd 

Rogge in 1991 verkozen tot IOC-lid, tijdens de 

97e IOC-zitting in Birmingham, Groot-

Brittannië. Al snel werd hij een actief lid van de 

organisatie en sloot hij zich aan bij de Olympic 

Movement Commission, de Olympic 

Programme Commission en de IOC Medical 

Commission. 

Jacques Rogge trad in 1992 af als voorzitter 

van het Belgisch Olympisch en Interfederaal 

Comité, maar bleef zijn rol als voorzitter van 

de EOC vervullen. In 1998 werd hij ook 

rol en werd al snel delegatieleider van het 

Belgische olympische team. Hij leidde de 

atleten van het land tijdens de Olympische 

Winterspelen in 1976 en 1988, net als 

tijdens de Olympische Spelen van 1980, 

1984 en 1988.

Het was in deze tijd dat Jacques 

Rogge’s toewijding aan de Olympische 

Beweging duidelijk werd, nadat hij, in 1980, 

werd geconfronteerd met het vooruitzicht 

dat zijn land zijn atleten zou terugtrekken 

van de Spelen van Moskou, na de door 

de Amerikanen geleide boycot. Als 

NAVO-bondgenoot van de VS had België 

de intentie te voldoen aan de wensen van de 

Amerikaanse president Jimmy Carter en zijn 

team terug te trekken uit de komende Spelen.

Jacques Rogge was echter vastbesloten 

om te tonen dat hij de mening was 

toegedaan dat politiek en sport gescheiden 

moesten blijven. In een ontmoeting met de 

toenmalige Belgische premier Wilfried 

Martens en zijn regering weigerde hij de 

boycot te volgen en drong hij erop aan dat de 

atleten van het land toch in de toenmalige 

Sovjet-Unie zouden kunnen deelnemen. 

Ondanks het schrappen van de publieke 

fi nanciering leidde Rogge het team naar 

Moskou.
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“In het olympisch dorp 
hangt een heerlijke sfeer 
en ik wilde er terug heen” 
JACQUES ROGGE

leven: Ik moest mijn werk als chirurg opgeven, 

vrijwilliger worden, mijn huis in Deinze verlaten 

om naar Lausanne te verhuizen en ermee 

instemmen om een semi-publieke fi guur te 

worden.”

Op 16 juli 2001 stemden de IOC-leden 

tijdens de 112e IOC-zitting in Moskou (Rusland) 

voor de verkiezing van Jacques Rogge als 

achtste voorzitter in de geschiedenis van het 

IOC. Na zijn verkiezing verklaarde hij: “Het is 

een belangrijk moment in mijn leven en het is 

een grote verantwoordelijkheid, niet alleen om 

het IOC te leiden, maar ook om Juan Antonio 

Samaranch op te volgen, die de Olympische 

Beweging naar een sterke positie heeft geleid. 

Ik zal de komende acht jaar wijden aan de 

promotie van de Olympische Beweging en het 

IOC. Het zal geen gemakkelijke taak zijn, maar 

ik geloof dat er zo ‘n kracht uitgaat van het IOC 

en de Olympische Beweging dat deze ook in 

de toekomst sterk zullen blijven.”

Minder dan zeven maanden later stond 

Jacques Rogge op het podium in Salt Lake 

City om de Olympische Winterspelen van 2002 

te openen – de eerste Spelen tijdens zijn 

voorzitterschap. Het was tijdens deze Spelen 

dat Jacques Rogge de krantenkoppen haalde 

door zijn besluit om in het olympisch dorp te 

verblijven, in plaats van in een lokaal hotel. 

Over zijn beslissing zei hij: “Ik denk dat het de 

beste plek is om te verblijven tijdens 

de Olympische Spelen; ik heb altijd van de 

sfeer van het dorp gehouden. Ik verbleef acht 

keer in het dorp, drie keer als deelnemer en vijf 

keer als delegatieleider. Er hangt een heerlijke 

verkozen tot lid van de raad van bestuur van 

het IOC. Toen Sydney in 1993 werd aangeduid 

als gaststad voor de Olympische Spelen 

van 2000, werd Jacques Rogge gekozen 

als voorzitter van de IOC Coordination 

Commission for the Games. Hij zorgde 

er mee voor dat het de “beste” Spelen ooit 

werden, zoals de toenmalige IOC-voorzitter 

Juan Antonio Samaranch het omschreef.

Na het succes van Sydney 2000 kwam 

Jacques Rogge naar voren als een van 

de belangrijkste kandidaten om Juan Antonio 

Samaranch op te volgen als voorzitter van 

het IOC toen die laatste het jaar daarop aftrad.

IOC-voorzitterschap 

Jacques Rogge kondigde in maart 2001 zijn 

kandidatuur voor het IOC-voorzitterschap aan. 

Hij baseerde zijn verkiezingscampagne op het 

verdedigen van de “essentiële waarden van 

sport” en beloofde kwesties als doping, 

corruptie en de toenemende omvang van 

de Olympische Spelen aan te pakken, maar 

hij ging voor zijn kandidaatstelling niet over een 

nacht ijs. Die kwam er pas na wikken en 

wegen, vooral met zijn familie. Hij legde uit: 

“Dit betekende een grote verandering in mijn 

sfeer en ik wilde er terug heen.”

In het olympisch dorp verblijven werd 

een traditie voor Jacques Rogge bij 

elke Spelen tijdens zijn voorzitterschap, 

waardoor hij op een meer informeel niveau met 

de atleten kon communiceren en kon 

ontdekken welke kwesties voor hen het 

belangrijkst waren. Eén ervan was de strijd 

tegen doping. 

Die zou een sleutelkwestie worden 

tijdens het voorzitterschap van Jacques 

Rogge. Een van de belangrijkste mijlpalen 

in deze strijd was de oprichting van het 

Wereldantidopingagentschap (WADA) in 1999, 

waarbij Jacques Rogge nauw betrokken was. 

Het idee voor de oprichting van het WADA 

kwam van zijn voorganger, voorzitter Juan 

Antonio Samaranch; Rogge speelde echter 

een belangrijke rol wat de levering en de 

operationele kant betreft.

Toentertijd merkte hij op: “De overgrote 

meerderheid van de atleten gebruikt geen 

doping. Het komt erop neer diegenen die dat 

wel doen te overtuigen dat grote prestaties 

mogelijk zijn zonder bedrog. Maar mensen 

informeren is niet voldoende; ik geloof ook 

in preventie. We moeten zowel tijdens als 

buiten competities testen en atleten 

sanctioneren wanneer ze positief testen. Tot 

slot hebben we de hulp van wetenschappelijk 

onderzoek nodig om nieuwe vormen van 

doping snel te detecteren en op te sporen. 

De tests zijn zeker eff iciënter aan het worden 

en de wetenschappelijke methodes zijn 

beter.” 
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1  Jacques Rogge was de drijvende kracht achter 

de oprichting van de Olympische Jeugdspelen, 

met de openingseditie in Singapore 2010.

2  Met Jean-Claude Killy, voorzitter van de 

IOC-coördinatiecommissie voor Turin 2006 en 

Sochi 2014.

“Sport is een fantastische 
sociale beweging bestaande 
uit geweldige mensen” 
JACQUES ROGGE

Deze erfenis leeft vandaag voort in de 

toegenomen inspanningen om doping voor 

en tijdens de Spelen te bestrijden en in het 

krachtige heranalyseprogramma dat na elke 

editie van de Olympische Spelen van kracht is.

Jacques Rogge bestreed niet alleen 

doping, maar ook andere problemen. Hij 

was er vast van overtuigd dat illegaal gokken, 

samen met doping, een grote plaag voor de 

sport was. Onder zijn toeziend oog sloegen 

de sportwereld en de overheden steeds meer 

de handen in elkaar om hierop een antwoord 

te bieden. 

Jacques Rogge was ook bezorgd over 

de toename van obesitas, vooral bij jongeren, 

en merkte op dat het een combinatie was 

van een slecht dieet en een gebrek aan 

lichaamsbeweging. Hij geloofde echt dat 

de steun van ouders, scholen, sportclubs 

en overheden nodig was om dit tegen te gaan. 

Kortom, een totale mentaliteitsverandering 

van de kant van de jongeren zelf.

Het was deze vastberadenheid om 

apathie onder jongeren aan te pakken en 

hen al op jonge leeftijd te betrekken bij sport, 

die hem ertoe bracht plannen te presenteren 

voor de oprichting van de Olympische 

Jeugdspelen, een sportevenement voor 

atleten tussen 15 en 18 jaar, dat sport op 

hoog niveau zou combineren met culturele 

en educatieve initiatieven.

In 2007, tijdens de 119e IOC-zitting in 

Guatemala City, Guatemala, keurden de 

IOC-leden de oprichting van de Olympische 

Jeugdspelen goed, en de eerste editie werd 

drie jaar later in Singapore gehouden.

Onder het voorzitterschap van Jacques 

Rogge focuste het IOC zich ook op zijn 

engagement voor de bevordering van sport 

als ontwikkelingsinstrument, in nauwe 

samenwerking met de Verenigde Naties 

(VN) en haar agentschappen. De status van 

permanente waarnemer bij de VN, die in 

2009 aan het IOC werd toegekend, bood de 

Olympische Beweging een breder kader voor 

de eigen doelstellingen op het gebied van 

menselijke ontwikkeling.

Jacques Rogge zag ook toe op de 

modernisering van het olympisch programma, 

met evenementen zoals BMX en freestyleskiën, 

om ervoor te zorgen dat de Spelen relevant 

bleven voor jongeren. Ondertussen werden 

er meer kansen gecreëerd voor vrouwen, met 

nieuwe evenementen – zoals vrouwenboksen 

en skispringen – die de gendergelijkheid 

op de Spelen hielpen vergroten. Op de 

Olympische Spelen van Londen 2012 namen 

voor het eerst vrouwen deel aan alle sporten 

van het olympisch programma. Een andere 

mijlpaal was dat alle Nationale Olympische 

Comités een vrouwelijke atleet naar de 

Spelen stuurden, waarbij Brunei, Qatar 

en Saoedi-Arabië voor het eerst elk een 

vrouw stuurden. 

Jacques Rogge legde uit: “We waren blij 

dat we die mijlpaal bereikten. Gendergelijkheid 

is een mensenrecht.”

De Olympische Jeugdspelen waren 

een ander eff ectief instrument voor het 

bevorderen van gendergelijkheid, dat hielp 

om traditionele barrières te doorbreken 

door jongens en meisjes als teamgenoten 

te koppelen in gemengde evenementen.

Toen hij in 2013 aftrad als IOC-voorzitter 

kon Jacques Rogge bogen op enkele 

indrukwekkende prestaties. Zo zijn de 

Olympische Spelen onder zijn voorzitterschap 

en in de jaren die volgden zeer goed 

georganiseerd met een herziene omvang, 

kosten en nalatenschap, terwijl de Olympische 

Jeugdspelen een groot succes waren. 

Tegelijkertijd vocht hij tegen doping en illegaal 

gokken. Hij liet ook een organisatie achter 

met een sterke fi nanciële inkomstenstroom 

en reserves die het IOC in staat zouden 

stellen te blijven functioneren in het geval 

dat omstandigheden zouden leiden tot een 

annulering van de Spelen. 

Andere successen waren de zes 

succesvolle Olympische Spelen – winteredities 

in Salt Lake City, Torino en Vancouver, en 

Zomerspelen in Athens, Beijing en London.

Maar de grootste erfenis die hij naliet 

is wellicht een immateriële: hij droeg zijn 

opvolger, Thomas Bach, een organisatie over 

waarvan de geloofwaardigheid en het bestuur 

waren hersteld, en waarin de voornaamste 

belanghebbenden – de atleten, maar ook 

de Olympische Beweging in het algemeen, 

de commerciële partners en overheden – 

een hernieuwd vertrouwen hadden. 

Terugkijkend op zijn voorzitterschap merkte 

hij op: “Kunnen zeggen dat de Spelen echt 
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EEN LEVEN GEWiJD AAN SPORT

1942

1968

1976

-1992

-2001

-1988

1989

1991

2001

2013

2017

1972

1976

1989

1998

2009

2014

Geboren in Gent, België

Deelname aan de Olympische 

Spelen van München 1972

Deelname aan de Olympische 

Spelen van Mexico City 1968

Deelname aan de Olympische 

Spelen van Montreal 1976

Delegatieleider van het 

Belgische olympische team

Voorzitter van het Belgisch Olympisch 

en Interfederaal Comité

IOC-lid geworden 

Voorzitter van de Europese 

Olympische Comités 

Lid geworden van de raad 

van bestuur van het IOC

Verkozen tot achtste voorzitter van het IOC, 

als opvolger van Juan Antonio Samaranch

Herverkozen voor een nieuwe 

ambtstermijn van vier jaar als 

voorzitter van het IOC

Benoemd tot speciaal gezant van de Verenigde 

Naties voor jeugd, vluchtelingen en sport door 

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon

Bekroond met de Olympische Orde en benoemd 

tot erevoorzitter van het IOC, na afl oop van 

zijn voorzitterschap

Bekroond met de Paralympische Orde door 

het Internationaal Paralympisch Comité
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1  Van zeiltochten tijdens het weekend met het gezin ...

2  ... naar wereldkampioen bij de junioren op 

17-jarige leeftijd.

3  Jacques Rogge was een veelzijdig atleet 

en vertegenwoordigde ook de Belgische 

nationale rugbyploeg.

4  Op de Olympische Spelen van München 1972 droeg 

hij de Belgische vlag tijdens de openingsceremonie.

D
oordat hij opgroeide in een sportieve 

familie was het misschien onvermijdelijk 

dat Rogge een actief leven zou leiden, maar 

weinigen hadden zich het succes kunnen 

voorstellen dat hij zou genieten. Van 

zeiltochten in het weekend met zijn broer 

en zussen groeide Rogge op 17-jarige leeftijd 

uit tot wereldkampioen bij de junioren, na 

winst in de Yachting World Cadet Trophy 

in Burnham, Groot-Brittannië.

“Aangemoedigd door dit succes 

overwoog ik zelfs mijn studie te staken om 

voltijds te gaan zeilen”, herinnerde hij zich ooit. 

SPORTiEF 

SUCCES

prachtig en onvergetelijk waren, geeft veel 

voldoening. Dit is voor mij het bewijs dat het 

IOC uitstekend werk heeft verricht. 

“Alle Olympische Spelen die ik heb geleid, 

van Salt Lake City tot Londen, waren van de 

hoogste kwaliteit, maar dat is te danken aan 

een teaminspanning.

“Het is een voorrecht als je van sport 

houdt zoals ik. Het geeft je de middelen om 

de dromen en ambities van sport te vervullen. 

Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door 

sport en ik geloof in zijn helende kracht. 

Sport heeft een educatieve waarde, het helpt 

de sociale integratie – van minderheden 

bijvoorbeeld – en draagt bij aan een goede 

gezondheid. Het is een grote sociale 

beweging die bestaat uit geweldige mensen.”

Een van die geweldige mensen was 

Jacques Rogge zelf, wiens toewijding aan 

sport en de Olympische Beweging 

onbetwistbaar was.

Voorzitter Thomas Bach herinnert zich: 

“Jacques Rogge hield in de eerste plaats van 

sport en van het samenzijn met atleten – en hij 

gaf deze passie door aan iedereen die hem 

kende. Zijn plezier in sport was aanstekelijk.

Hij was een bekwaam voorzitter die hielp 

het IOC te moderniseren en transformeren. 

Hij zal in het bijzonder worden herinnerd als 

voorvechter van de jeugdsport en voor de 

inauguratie van de Olympische Jeugdpelen. 

Hij was ook een fervent voorstander van een 

zuivere sport en vocht onvermoeibaar tegen 

het kwaad dat doping is. 

“Sinds we samen als IOC-leden 

werden gekozen, deelden we een prachtige 

vriendschapsband en die hield stand tot 

zijn laatste dagen, waarin de hele Olympische 

Beweging en ik nog steeds konden profi teren 

van zijn bijdrage, met name in het bestuur 

van de Olympische Stichting voor Cultuur 

en Erfgoed. 

“De hele Olympische beweging 

zal diep rouwen om het verlies van een 

geweldige vriend en een gepassioneerde 

sportliefhebber.” ■
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“Maar op dat moment was het een erg riskante 

zaak om professioneel atleet te zijn. En het 

leek niet verstandig om mijn sociale toekomst 

op te off eren om een sport te beoefenen, 

hoe mooi die ook is.”

Terwijl hij het zeilen combineerde met zijn 

studie aan de Universiteit Gent, zou Jacques 

Rogge nog steeds genieten van een “mooie” 

sportcarrière waarin hij van 1965 tot 1980 

16 keer Belgisch kampioen werd in de 

Finnklasse. Door zijn bekwaamheid in de Finn 

kon hij ook deelnemen aan drie edities van de 

Olympische Spelen. In 1968 eindigde hij 25e, 

in 1972 14de en in 1976 22e. Rogge vertelde dat 

hij veel leerde van zijn ervaringen op het water.

“De zee is een school van nederigheid 

en uithoudingsvermogen”, zei hij. “Ze bracht 

me wijsheid en bescheidenheid bij. Ze is 

onvoorspelbaar als de wind en leert de mens 

wat zijn ware omvang is.”

Naast zijn liefde voor zeilen had Jacques 

Rogge ook een passie voor rugby. In eerste 

instantie speelde hij de sport om fi t te blijven 

tijdens de winter. Als fl ankspeler ontdekte hij 

een natuurlijk talent voor deze sport en werd 

hij al snel geselecteerd voor de Belgische 

nationale ploeg, met in totaal 10 internationale 

caps. Hij richtte ook de Gent Rugby Football 

Club op, die vandaag nog steeds bestaat.

Terugkijkend op zijn rugbycarrière 

refl ecteerde hij: “Ik was meteen verslaafd. 

Naar mijn mening is het een van de mooiste 

teamsporten. Het is een sport die zowel 

contact als controle vereist. Het verhoogt het 

gevoel van opoff ering en zelfverloochening. 

En er zit een echte strategie achter elk spel.”
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D
e promotie van de jeugdsport was een van 

de belangrijkste aandachtspunten van 

Jacques Rogge’s carrière als sportleider – en 

een waarop hij bijzonder trots was, waarbij hij 

sprak over zijn “sterke geloof in het belang van 

sportevenementen voor jongere generaties”.

Het was op initiatief van Jacques Rogge 

als voorzitter van het EOC dat de organisatie 

het Europees Olympisch Jeugdfestival 

lanceerde – een multi-sportevenement voor 

jonge Europese atleten. De openingseditie, 

die werd georganiseerd in Brussel in 1991, 

trok meer dan 2.000 jonge atleten aan van 

14 tot 18 jaar uit alle 33 landen die op dat 

moment lid waren van het EOC. Twee jaar 

later vond de eerste wintereditie plaats in 

Aosta, Italië, met meer dan 700 deelnemers. 

Sindsdien is het evenement – nu bekend als 

het Europees Olympisch Jeugdfestival – 

steeds groter geworden.

Toen Rogge voorzitter van het IOC 

werd, was hij erop gebrand het evenement 

op een meer wereldwijde schaal te 

repliceren en presenteerde zo plannen 

voor de oprichting van de Olympische 

Jeugdspelen voor atleten van 15 tot 18 jaar, 

waarbij topsport wordt gecombineerd met 

culturele en educatieve programma’s 

en activiteiten.

“De Olympische Jeugdspelen waren 

een project dat ik in mijn achterhoofd had 

sinds ik in 2001 tot voorzitter van het IOC 

werd verkozen”, zei hij. “Ik zag een kans om 

een internationaal evenement uit te bouwen 

dat sport koppelt aan onderwijs en als 

katalysator zou kunnen fungeren om jongeren 

uit de hele wereld te betrekken.”

De Olympische Jeugdspelen zijn 

sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste 

nalatenschappen van Jacques Rogge, waarbij 

ze een onschatbare opstap bieden voor het 

sportieve traject van atleten en fungeren als 

een katalysator voor innovatie van het 

olympisch programma.

EEN KAMPiOEN 
VAN DE JEUGDSPORT

1  Aankondiging van Singapore als de eerste 

gaststad van de Olympische Jeugdspelen.

2  Ontmoeting met Nicola Philippaerts, gouden 

medaillewinnaar op de Olympische Jeugdspelen.

3  Jonge atleten bouwen sterke vriendschappen 

op tijdens de Olymische Jeugdspelen.

4  Op de eerste Olympische Jeugdwinterspelen 

in Innsbruck in 2012.

5  Klimsport werd geïntroduceerd in het olympisch 

programma tijdens de Olympische Jeugdspelen 

van 2018.

4 5
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N
a zijn aftreden als voorzitter van het IOC 

in 2013 diende Rogge als speciaal gezant 

voor jeugd, vluchtelingen en sport bij de VN. 

In deze functie stelde hij zich ten doel een 

bijdrage te leveren aan de bewustwording van 

de omstandigheden van jonge vluchtelingen 

en wilde hij de positieve invloed die sport 

op hun welzijn kan hebben, bevorderen. 

“Ik ben echt vereerd dat ik voor deze rol 

ben benoemd en ik ben de secretaris-generaal 

van de VN dankbaar voor het vertrouwen 

dat hij in mij heeft gesteld”, zei hij destijds. 

“Vluchtelingenpopulaties bestaan voor een 

groot deel uit jongeren en kinderen en het 

lijdt geen twijfel dat vrijetijdsbesteding en 

lichamelijke activiteiten een positief eff ect 

op hun leven kunnen hebben.”

Als speciaal gezant bracht Rogge 

persoonlijke bezoeken aan projecten zoals die 

in het vluchtelingenkamp Azraq in Jordanië, 

waar de fi nanciering van het IOC de bouw 

van een multifunctioneel jeugdsportcomplex 

mogelijk maakte.

“Sport is ideaal voor jongeren. Het zal 

hun gezondheid verbeteren, maar ook hun 

psychologisch welzijn”, zei hij tijdens zijn 

bezoek. “Het leert hen om de regels te 

respecteren, het integreert hen in de 

reguliere samenleving, het is goed voor 

de gezondheid, en het brengt hoop.”

PROMOTiE VAN 
DE KRACHT 
VAN SPORT

1  Ontmoeting met jonge vluchtelingen in het kamp 

van Tierkidi in Ethiopië.

2  Met toenmalig secretaris-generaal van de VN 

Ban Ki-moon in 2008.

3  Verwelkoming van het Olympisch vluchtelingenteam 

in het olympisch dorp in Rio 2016.

4  IOC-fi nanciering heeft bijgedragen aan de bouw van 

een jeugdsportcomplex in het Azraq-kamp in Jordanië.
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Jacques Rogg e
Ter nagedachtenis aan

John Coates
IOC-vicevoorzitter

Wijlen erevoorzitter van het IOC, graaf Jacques 

Rogge, koesterde een bijzondere genegenheid 

voor Australië en de Australiërs ook voor hem.

Dat Jacques die genegenheid voelde 

kwam door de Australische zeilers met wie 

hij wedijverde tijdens zijn drie Olympische 

Spelen en de vele Australische rugbyspelers 

met wie hij nauwe vriendschappen sloot als 

speler bij het Belgische nationale team en 

door zijn jarenlange liefde voor rugby.

De genegenheid van Australië voor Jacques 

vloeit dan weer voort uit onze waardering voor 

zijn aanzienlijke bijdrage aan het succes van de 

Olympische Spelen Sydney 2000 als voorzitter 

van de IOC-coördinatiecommissie. De 

aandacht die Jacques had voor de atleten 

doordat hij zelf Olympiër was en door zijn 

ervaring als delegatieleider en voorzitter 

van het Belgisch Olympisch en Intefederaal 

Comité, en daarna de Europese Olympische 

Comités, was van onschatbare waarde. 

Hij had een vaste hand aan het roer terwijl 

we vele uitdagingen aangingen.

Ik had in die dagen in Sydney een geweldige 

relatie met Jacques en ook daarna als IOC-lid, 

toen ik werd verkozen tijdens dezelfde 

Filippo Grandi
Hoge commissaris voor de Vluchtelingen, 

Verenigde Naties 

Jacques Rogge was sterk overtuigd van 

het potentieel dat sport heeft om het leven 

van jongeren te verbeteren. 

Hij was speciaal gezant van de Verenigde 

Naties voor jeugd, vluchtelingen en sport 

en een machtig woordvoerder en verdediger 

van vluchtelingenjongeren. Hij werkte hard 

om te zorgen dat ze over de hele wereld 

aan sport kunnen doen, ook in plaatsen 

als Ethiopië en Jordanië. 

Wanneer hij vluchtelingenkampen bezocht, 

zorgde de speciaal gezant van de VN, die ook 

lid was van de Olympic Refuge Foundation, 

er altijd voor dat vluchtelingen helpen met 

sport meer betekende dan alleen maar wat 

voetballen leveren. Jacques zag sport als 

een instrument voor sociale integratie en 

drong aan op het opzetten van zinvolle 

en duurzame sportprogramma’s. 

Door zijn blijvende bijdragen die een 

verschil maakten in het leven van zoveel 

vluchtelingenkinderen, -jongeren en 

-gezinnen, zal hij nooit vergeten worden.

vergadering waarin hij tot voorzitter van 

het IOC werd verkozen. Ik had het erg grote 

voorrecht om onder hem te mogen dienen 

in de raad van bestuur van het IOC.

Met de aanmoediging van Jacques 

organiseerde het Australisch Olympisch 

Comité zijn Olympische Jeugdfestivals naar 

het voorbeeld van de Belgische en Europese 

Jeugdspelen die hij opstartte en die uitgroeiden 

tot de erg succesvolle Olympische Jeugdpelen 

en Olympische Jeugdwinterspelen, enkele van 

de vele grote verwezenlijkingen van Jacques.
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Sebastian Coe
IOC-lid

Ik heb hele goede herinneringen aan Jacques 

Rogge. Herinneringen aan zijn hoff elijkheid, 

zijn beleefdheid, zijn menselijkheid en zijn 

absolute passie voor sport. Jacques was altijd 

het meest emotioneel betrokken wanneer 

hij naar sport aan het kijken was. Ik denk 

altijd met veel warmte en genegenheid aan 

hem terug.

Jacques was een van de eerste 

IOC-voorzitters die de top van de 

sportadministratie haalde, met de uitgebreide 

sportieve bagage van een fantastisch zeiler 

en een erg goede rugbyspeler. Zijn traject 

heeft anderen uit de sportwereld, vooral 

jongere mensen, het vertrouwen gegeven om 

de hoogste regionen van de sportadministratie 

te bereiken.

Ik zal Jacques altijd dankbaar blijven voor 

twee dingen tijdens mijn periode als voorzitter 

van het organiserend comité van London 2012: 

zijn betrouwbare en nuchtere advies, en zijn 

vastberaden overtuiging dat de belangrijkste 

relatie voor de realisatie van de Spelen die 

was tussen het organiserend comité en het 

IOC. Hij zat altijd schouder aan schouder 

naast je, en gaf je nooit minder dan zijn 

onverdeelde aandacht.

Door zijn werk aan drie belangrijke 

punten – reputatie, fi nanciële soliditeit en de 

oprichting van de Olympische Jeugdspelen – 

geloof ik dat hij een van de grote voorzitters 

van onze tijd zal worden.

Chad le Clos
Olympiër

Het was een eer om de heer Jacques Rogge 

tijdens zijn IOC-voorzitterschap te hebben 

gekend. De mogelijkheden die hij zoveel 

mensen gaf, inclusief mijzelf, waren fenomenaal. 

Hij geloofde in jongeren en gaf duizenden van 

hen de kans om deel te nemen aan de 

Olympische Jeugdspelen. 

Mijn eerste internationale gouden medaille 

won ik op de Olympische Jeugdspelen en dat 

gaf me de boost die ik nodig had in mijn carrière. 

Ik weet zeker dat hetzelfde kan worden gezegd 

voor veel andere atleten. Zijn nalatenschap zal 

voortleven en nog vele generaties inspireren. 

In naam van de Olympische Jeugdspelen 

over de hele wereld zijn we hem voor altijd 

dankbaar. Moge hij in vrede rusten. 

God zegene u.

Zijne koninklijke hoogheid 

Prins Albert II
IOC-lid

Met droefheid en ontroering heb ik kennis 

genomen van de dood van graaf Jacques 

Rogge, een bijzonder pijnlijk verlies voor 

de sportwereld.

Jacques had een encyclopedische kennis 

van de Olympische Beweging. Nadat hij 

uitblonk als deelnemer in het zeilen, bekleedde 

hij met succes meerdere hoge posities met 

een grote verantwoordelijkheid in de nationale 

en internationale sport, wat er op natuurlijke 

wijze toe leidde dat hij voorzitter werd van het 

Internationaal Olympisch Comité.

Hij was een gewaardeerde en zorgzame 

voorzitter, die onophoudelijk aan het werk was 

om de belangen van het olympisch instituut 

en de atleten te verdedigen. Hij heeft de 

Olympische Spelen met succes 

gemoderniseerd en de hervormingen 

doorgevoerd die noodzakelijk waren om 

hun ontwikkeling op een gecontroleerde 

en duurzame manier te handhaven en 

te versterken.

Hij begreep ten volle het belang van 

jongeren voor onze samenlevingen en 

lanceerde de Olympische Jeugdspelen om de 

olympische waarden bij hen beter te promoten.

Deze competitie zorgde voor fi jne 

herinneringen voor Monaco, want het 

Monegaskische tweemansbobsleeteam 

won een bronzen medaille tijdens de eerste 

editie van de Olympische Jeugdspelen in 

2012 in Innsbruck.

Op dit moment waarop we met droefheid 

aan hem terugdenken, betuig ik mijn oprechte 

deelneming aan zijn weduwe en familie.
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Ban Ki-moon
8e secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties

Voorzitter Jacques Rogge was een man 

van vrede. Hij had een visie en wilde de kracht 

van sport gebruiken om de vrede en de 

ontwikkeling in de wereld te bevorderen.

In 2009 hebben de Verenigde Naties 

het IOC de status van permanent waarnemer 

toegekend. In 2013 riep de VN 6 april uit 

tot Internationale Dag van de Sport voor 

Ontwikkeling en Vrede. 

Vier keer nam ik deel aan de estafette 

met de olympische vlam en daaraan denk ik 

met plezier terug. Het begon op de Olympische 

Spelen van 2012 in Londen.

Tesamen hebben de VN en het IOC aan de 

wereld getoond dat sport alle politieke, sociale 

en etnische verschillen kan overstijgen.

President Jacques Rogge was ook een 

overtuigd humanist. Na zijn pensioen benoemde 

ik hem in 2014 tot speciaal gezant van de 

Verenigde Naties voor jeugd, vluchtelingen 

en sport. In die functie combineerde hij sterk 

leiderschap met mededogen.

Hij zal in de hele wereld herinnerd worden 

vanwege zijn nalatenschap om vrede en 

menselijkheid te bevorderen via de kracht 

van sport.

Nawal El Moutawakel
Lid van de raad van bestuur van het IOC

Woorden schieten tekort om de pijn te 

beschrijven die ik voelde toen ik hoorde 

van de dood van onze dierbare vriend 

en buitengewone voorzitter.

Het was een geweldige opportuniteit 

en een grote eer om wijlen Jacques Rogge 

te hebben gekend en zo vele jaren aan zijn 

zijde te hebben gewerkt. Hij was een man 

die gepassioneerd was door sport, een 

getalenteerde atleet en een attente voorzitter.

Ik ontmoette hem voor het eerst toen hij 

delegatieleider was van het Belgische team 

op de Olympische Spelen in 1984, toen ik als 

atleet Marokko vertegenwoordigde. Toen ik lid 

werd van het IOC, was onze vriendschap sterk, 

en daarna kon ik altijd op zijn steun rekenen. 

Het was onder zijn voorzitterschap dat 

ik in 2004 werd benoemd tot voorzitter van 

de evaluatiecommissie voor de Olympische 

Spelen in 2012 en 2016 – de eerste vrouw 

die ooit die positie bekleedde in de annalen 

van de Olympische Beweging.

Hij steunde, vertrouwde en moedigde me 

altijd aan bij alle taken die hij aan mij toewees. 

Hij toonde me de weg vooruit in tijden van 

moeilijkheden en twijfel.

Vandaag ben ik hem erg dankbaar en 

koester ik deze prachtige herinneringen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken 

om hulde te brengen aan de man die hij was, 

die sport en olympisme met toewijding, 

zelfverloochening en competentie diende; 

een man die altijd gaf zonder iets terug te 

vragen, een man die openstond voor dialoog, 

compromissen, diplomatie en consensus.

Hij zal voor altijd in onze gedachten blijven, 

en moge zijn ziel in vrede rusten. 

Baron Pierre Olivier 

Beckers-Vieujant
IOC-lid

Het bericht over het overlijden van Jacques 

Rogge op 29 augustus vervulde ons met 

droefheid. We waren verbijsterd toen we 

het vernamen.

Maar tegelijkertijd heeft de impact die 

zijn daden en zijn persoonlijkheid op elk van 

ons had, ons sterker gemaakt. Op een of 

andere manier heeft hij ons allemaal geraakt, 

aangemoedigd en gegidst.

Jacques was in de eerste plaats een 

ervaren atleet, een echte olympiër. Hij was 

ook een geweldige leider in de sport.

Zijn talrijke talenten als vasthoudend 

visionair stelden hem in staat om de olympische 

instelling en topsport te transformeren en 

te versterken, rekening houdend met de 

realiteiten en gevoeligheden van iedereen. 

Want hij was bovenal een geweldige 

persoonlijkheid, een pracht van een mens. 

De meest nobele kwaliteit van Jacques 

Rogge was zijn menselijkheid. Ondanks de 

enorme verantwoordelijkheden die hij door 

de jaren heen moest dragen, bleef hij 

aandacht hebben voor andere mensen. 

Zijn discretie en vriendelijkheid werden door 

iedereen gewaardeerd. Zijn grote gevoel voor 

ethiek en onwrikbare vastberadenheid om 

de olympische waarden hoog te houden, 

zorgden voor veel vertrouwen. Hij behield 

zijn passie voor sport en de atleten tot op 

het einde. Een groot man heeft ons verlaten, 

maar zijn nalatenschap is blijvend.
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Ser Miang Ng
IOC-vicevoorzitter

Het was een winderige dag toen ik naar zee 

trok voor een gebed als vaarwel aan dokter 

Jacques Rogge. We hebben voor het laatst 

samen gezeild tijdens de eerste Olympische 

Jeugdspelen (YOG) in Singapore in 2010. 

We trokken naar zee op Magic Dragon om 

de zeilwedstrijd samen met zijn vrouw Anne 

en de toenmalige vice-premier van Singapore, 

de heer Teo Chee Hean, te bekijken. 

De Olympische Jeugdspelen betekenden 

veel voor ons allebei. Het was de droom van 

Jacques om een olympisch evenement voor 

de jeugd op te richten, een evenement dat 

evenveel nadruk legt op competitie als op 

onderwijs. Het was erg gedenkwaardig 

om dat te zien groeien. 

Aan het einde van de Spelen zei Jacques 

dat als we een lach op de gezichten van de 

atleten zouden zien en schittering in hun ogen, 

dat een indicatie zou zijn van het succes van 

de Spelen – en dat deden we allebei.

We hebben nauw samengewerkt om de 

Olympische Jeugdspelen samen op te richten 

en te organiseren. Ik was lid van de raad 

van bestuur van het IOC en werd daarna 

ondervoorzitter tijdens zijn voorzitterschap. 

Onze vriendschap werd in de loop der tijd 

sterker toen we samenwerkten om zijn visie 

voor het IOC en de Olympische Beweging uit 

te voeren. Op zijn rustige en bescheiden manier 

heeft hij de succesvolle Olympische Zomer- en 

Winterspelen van 2002 tot 2012 voorgezeten. 

De fi nanciën en de instelling van het IOC 

werden onder zijn toezicht verder versterkt. 

Door zijn vooruitziende blik en voorzichtigheid 

maakte hij van het IOC een organisatie met 

een fundament dat sterk genoeg is om elke 

storm te weerstaan. 

Bon voyage, mijn goede vriend. Rust in vrede. 

Professor Paul Van 

Cauwenberge
Ererector, Universiteit Gent

Als we kijken naar wat dr. Jacques Rogge 

als voorzitter van het IOC heeft bereikt en 

hoe hij dat heeft gedaan, dan is het geen 

verrassing dat hij een medische graad heeft 

behaald, orthopedisch chirurg is geworden 

en een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

wetenschap van de sportgeneeskunde.

Tijdens zijn actieve sportcarrière 

studeerde Jacques Rogge geneeskunde aan 

de Universiteit Gent (België), waar hij in 1967 

doctor in de geneeskunde werd. Aan dezelfde 

universiteit werd hij in 1971 orthopedisch 

chirurg en behaalde hij in 1972 ook een 

diploma in de sportgeneeskunde.

Na zijn specialisatie als orthopedisch 

chirurg begon hij zijn praktijk in een 

privéziekenhuis in Gent en doceerde aan 

de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit 

Brussel. Vanaf dat moment raakte hij meer 

en meer betrokken bij de sportadministratie 

op het niveau van het Belgisch Olympisch en 

Interfederaal Comité en zette hij zijn praktijk 

als orthopedisch chirurg voort. Hij behandelde 

vaak atleten met orthopedische problemen 

die wisten dat hij met hen zou praten en hen 

niet alleen zou behandelen als een patiënt, 

maar ook als een collega-atleet.

Als arts was hij bijzonder gefocust op 

ethiek, sportgeneeskunde en de strijd tegen 

doping. Hij werd “Mister Clean” genoemd, 

maar het was beter geweest om hem “Doctor 

Clean” te noemen.

Hij werd in 2002 doctor honoris 

causa aan de Universiteit Gent. Tijdens de 

ceremonie werd off icieel verklaard dat hij het 

eredoctoraat ontving vanwege “de unieke 

combinatie van een wetenschappelijk 

onderlegd arts, een opmerkelijke sporter 

en een internationale manager”.

De Vakgroep Bewegings- en 

Sportwetenschappen van de Universiteit 

Gent bevestigde: “Ook nadat hij in 1972 

zijn onderzoek naar de werking van de 

spieren tijdens het zeilen als onderdeel 

van zijn scriptie voor de opleiding 

Sportgeneeskunde had afgerond, bleef 

sportgerelateerd onderzoek hem na aan 

het hart liggen. Hij erkende ten volle de 

gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit. 

Dr. Jacques Rogge was een pleitbezorger 

van lichamelijke opvoeding en sport 

voor iedereen.”

In 2015 werd aan de Universiteit 

Gent een nieuw, state-of-the-art 

onderzoekslaboratorium geopend, het 

Laboratorium voor Sportwetenschappen – 

Jacques Rogge. In dit lab wordt zowel 

fundamenteel als toegepast 

sportwetenschappelijk onderzoek op 

internationaal topniveau gedaan. Ik ben erg 

blij dat ik tijdens mijn termijn als rector van 

de Universiteit Gent de impuls kon geven 

voor de oprichting van dit laboratorium.

Samen met de Université Catholique 

de Louvain creëerde de Universiteit Gent 

ook de olympische leerstoel “Henri de 

Baillet Latour – Jacques Rogge”, die een 

succesvolle onderzoekslijn naar ethiek 

in de sport opstartte.

Het verbaasde mij altijd dat hij al 

die dingen kon combineren en toch een 

vriendelijk en nederig man bleef. Wat 

ik ook weet is dat hij extreem hard heeft 

gewerkt! Moge deze uitzonderlijke man 

in vrede rusten.
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Olegario Vázquez Raña
IOC-erelid

Ik ontmoette dr. Jacques Rogge toen we 

atleten waren op de Olympische Spelen van 

Mexico City 1968, en daarna weer op de 

Spelen van 1972 en 1976. In 1998 waren we 

beiden kandidaat voor de raad van bestuur 

van het IOC. Jacques won en sindsdien 

werden we vrienden. 

Als leiders voerden we een traditie in: 

bij elke Olympische Spelen hielden we een 

speciaal diner met onze families. Het gesprek 

duurde uren, terwijl hij genoot van de tijd met 

mijn kleinkinderen, die hem aan het lachen 

maakten. Hij steunde mijn sport en woonde 

onze wedstrijden tijdens de Olympische 

Spelen bij. Als voorzitter van het IOC woonde 

hij onze kampioenschappen, vergaderingen 

en de viering van het honderdjarig bestaan 

van de ISSF bij. 

In 2005 nodigde ik Jacques, zijn vrouw 

Anne en Christophe de Kepper uit in Mexico 

voor een bezoek aan het Rode Kruis, het 

Mexicaanse Olympisch Comité en Acapulco. 

We deelden enkele fantastische dagen. 

Tomas Sithole
Bestuurder van de afdeling Internationale 

Samenwerking en Ontwikkeling van het IOC 

(2003-2014)

Wat ik me het meest herinner van 

Jacques Rogge was zijn menselijkheid. 

In mijn functie bij het IOC had ik te maken met 

ontwikkelingslanden, en in het bijzonder met 

jonge en arme mensen die in getto’s en favela’s 

leven. Jacques willde er graag voor zorgen dat 

sport, en de bredere Olympische Beweging, 

een verschil zouden maken in hun leven.

Hij was geen voorzitter die in zijn kantoor 

zat en enkel rapporten verwachtte. Hij was 

aanwezig. Hij begreep de situatie. Toen we 

met hem spraken over wat er in de 

vluchtelingenkampen gebeurde, bezocht 

hij vluchtelingen in Kenia en Palestina. 

Hij was echt een hands-on voorzitter.

Jacques leerde me hoe belangrijk het is 

om nuchter te zijn. Misschien is het omdat hij 

een orthopedisch chirurg was, maar als je 

hem dingen uitlegde, luisterde hij, sprak hij 

met je en dacht hij erover na. Je ging nooit 

naar Jacques voor een beslissing in een 

handomdraai. Je moest hem alle feiten geven 

en bereid zijn om de tijd te nemen en de 

situatie te analyseren, voordat je tot een 

akkoord kwam.

Zijn belangrijkste verwezenlijkingen 

zijn: het IOC via de Verenigde Naties laten 

samenwerken met de samenleving in het 

algemeen, jongeren in ontwikkelingslanden 

helpen en aan een schone sport werken.

Ik had de eer om de Olympische Orde 

te mogen ontvangen van graaf Jacques 

Rogge, en dat was een gedenkwaardig 

moment voor mij. 

Toen we collega’s waren bij de 

juryvergaderingen voor de Nationale trofee 

voor sportverdienste, maakten zijn stem, 

charisma, persoonlijkheid en eenvoud 

indruk op iedereen. Bij elke juryvergadering 

overtuigden het gewicht van zijn woorden 

en de relevantie van zijn suggesties 

iedereen van zijn ideeën.

Hij stond dicht bij de atleten en was 

trouw aan zijn overtuigingen, en hij stuurde 

de Olympische Beweging naar nieuwe 

horizonten, waardoor de weg werd 

vrijgemaakt voor de jongere generaties.

In de loop der jaren had ik het voorrecht 

om met hem een relatie te kunnen opbouwen 

die gebaseerd was op respect en een 

gemeenschappelijke passie voor sport. 

Ik hou aan onze vriendschap onvergetelijke 

herinneringen over.

Hij was een man van zijn woord en zijn 

levenswerk zal een onuitwisbare stempel 

drukken op sport in de hele wereld. 

Dank u wel, voorzitter!

Ik maakte grapjes: “Laten we gaan lunchen. 

Geen zorgen, alleen wij en een paar 

journalisten.” Jacques en Christophe dachten 

dat ik het meende. “Geen media, Olegario.” 

Na een paar dagen wisten ze dat ik een 

grapje maakte. “Deze foto is voor de media, 

toch?” En we lachten allemaal. Jacques eerde 

me door het voorwoord bij mijn olympische 

memoires te schrijven, die hij afsloot met: 

“Voor mijn goede vriend Olegario.” Ik zal mijn 

vriend Jacques Rogge nooit vergeten.

Eddy Merckx
Olympiër

Een groot man, een groot gentleman en 

een groot voorzitter: Jacques Rogge heeft 

ons verlaten. 

Een man die op onnavolgbare wijze zijn 

stempel op de Belgische sport en de wereld 

van het olympisme heeft gedrukt.
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Denis Oswald
Lid van de raad van bestuur van het IOC

Een groot dienaar van de Olympische 

Beweging heeft ons verlaten en tegelijkertijd 

heb ik persoonlijk een zeer dierbare vriend 

verloren. We werden allebei verkozen tot 

IOC-leden in 1991 en bouwden snel sterke 

vriendschapsbanden op. We deelden dezelfde 

sportieve waarden.

Ik had het geluk om tussen 2000 en 2012 

lid te mogen zijn van de raad van bestuur 

van het IOC, bijna de hele periode van zijn 

voorzitterschap. Ik had veel respect voor zijn 

menselijkheid en zijn competenties. Ik heb 

het altijd als een voorrecht beschouwd om 

met een persoonlijkheid als de zijne samen 

te werken. Zijn intelligentie, eruditie en passie 

voor sport waren indrukwekkend. Hij kon 

even gemakkelijk meepraten over Griekse 

mythologie als over de prestaties van een 

bepaalde sporter. Ik had ook het geluk om zijn 

vertrouwen te genieten en deel uit te maken 

van wat hij zijn ‘inner circle’ noemde. Daarom 

heeft hij mij moeilijke maar bevredigende 

taken toevertrouwd, zoals het voorzitterschap 

van de coördinatiecommissies voor de 

Olympische Spelen in Athens en London. 

In 2014, toen ik me terugtrok als voorzitter 

van de World Rowing Federation, verraste 

Jacques me door samen met zijn vrouw 

Anne van België naar Luzern te komen 

om de ceremonie bij te wonen. Toen de 

televisie-interviewer hem vroeg om iets over 

mij te zeggen, eindigde hij met de zin: “… en ik 

noem hem een vriend.” Dat was het grootste 

compliment dat hij me kon geven. 

Ja, we zijn een buitengewone 

persoonlijkheid en een grote dienaar van 

de sport verloren, maar bovenal ben ik een 

zeer dierbare vriend verloren.

Gilbert Felli
Voormalig uitvoerend directeur van het IOC 

voor de Olympische Spelen

We leerden elkaar begin 1988 kennen, toen 

Lausanne kandidaat was voor de Olympische 

Winterspelen in 1994. Jacques Rogge 

vertegenwoordigde de Nationale Olympische 

Comités (NOC’s) in de Evaluatiecommissie, 

en ik was verantwoordelijk voor de technische 

aspecten van de kandidatuur van Lausanne.

Ik zag een goed man voor me: humaan, 

respectvol en betrouwbaar. Deze eerste indruk 

werd tijdens onze relatie versterkt.

Ons olympisch avontuur begon in het begin 

van de jaren negentig – eerst met Jacques 

als voorzitter van de Europese Olympische 

Comités, toen hij me hielp om meer te weten 

te komen over de Olympische Beweging, 

met name de betrekkingen van het IOC met 

de NOC’s en de internationale federaties.

Gerhard Heiberg
IOC-erelid

Mijn werkrelatie en vriendschap met Jacques 

Rogge begon tijdens de Olympische 

Winterspelen in Albertville in 1992.

In zijn tijd als voorzitter had ik het genoegen 

erg nauw met hem samen te werken in 

verschillende functies. Een van de belangrijkste 

In 1994, toen het honderdjarig congres 

van het IOC in Parijs werd gehouden, 

werd Jacques door voorzitter Juan Antonio 

Samaranch benoemd tot voorzitter van de 

coördinatiecommissie voor de Olympische 

Spelen in Sydney en verzocht hij mij met hem 

samen te werken aan een herstructurering van 

de betrekkingen tussen de organisatiecomités 

en de Olympische Beweging. Onze relatie 

ontwikkelde zich verder tijdens dit project, 

ons wederzijds respect groeide en we 

bouwden een sterke, echte vriendschap op.

Voor mij was voorzitter Rogge een groot 

kenner en liefhebber van sport. Hij was zich 

bewust van de sterke punten van sport, maar 

was niet naïef en erkende ook de zwakke 

punten ervan.

We hebben een diepmenselijk man 

verloren die anderen respecteerde, in het 

bijzonder alle leden van zijn administratie.

redenen dat hij goede resultaten behaalde, was 

zijn enorme vermogen om met een open geest 

en respect naar andere mensen te luisteren. 

Jacques Rogge was een persoon die alle 

kwaliteiten van een echte sportman in zijn 

persoonlijkheid verenigde, wat zijn leiderschap 

kenmerkte. Zijn goed gevoel voor humor was 

een ijsbreker in moeilijke situaties. Dit bracht 

het beste in mensen naar boven.

Toen ik voor uitdagingen stond bij mijn 

werk, was hij altijd beschikbaar en gaf hij me 

niet alleen goede adviezen, maar ook andere 

en positieve perspectieven. Vaak voelde het 

aan als een vitamine-injectie!

Tijdens zijn voorzitterschap combineerde 

hij zijn grote intellect met humor en integriteit. 

En niet te vergeten, zijn vrouw Anne stond 

altijd aan zijn zijde om hem te steunen. 

Ze vormden samen een fantastisch team!

Ik zal altijd terugblikken op de tijd met 

Jacques als een van de rijkste in mijn leven.
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Gunilla Lindberg
IOC-lid

In februari 1986 ontmoette ik dr. Jacques 

Rogge voor het eerst. De gelegenheid was de 

bijeenkomst van de delegatieleiders in Calgary 

voor de Olympische Winterspelen in 1988. 

Dr. Rogge was aangeduid als delegatieleider 

van het Belgische olympische team. Ik besefte 

meteen dat ik een vriend had gevonden die net 

zo gepassioneerd was over de olympische 

voorbereidingen als ik. Het was echt verrijkend 

om naar hem te luisteren als hij zijn gedachten 

deelde en het was heel duidelijk dat hij een 

natuurlijke leider was, ongeacht de omvang 

van de uitdaging die voor hem lag. 

Eenmaal verkozen tot voorzitter van het 

IOC in 2001, bewees hij zijn vaardigheden aan 

de wereld. Hij was een voormalig olympisch 

zeiler, sprak vijf talen en zijn beroep als 

orthopedisch chirurg maakte hem extra goed 

in de omgang met zijn patiënten, maar ook met 

alle andere mensen om hem heen. Hij had een 

ongeloofl ijke werkkracht, een geweldige kennis 

over sport, maar ook over de samenleving als 

geheel, en hij was een fantastische persoon 

die om mensen gaf.

Hij steunde mij op een fantastische manier 

toen ik in 1996 werd verkozen als IOC-lid en 

later als lid van de raad van bestuur van het 

IOC in 2000.

Ik zal altijd aan hem terugdenken als een 

geweldige persoon en goede vriend sinds die 

vergadering van delegatieleiders in Calgary.

Mario Pescante
IOC-erelid

Meer dan veertig jaar lang waren voorzitter 

Jacques Rogge en ik partners, in het leven, 

in de sport en vooral tijdens de Olympische 

Spelen. Maar bovenal, in heel deze periode 

waren Jacques en ik vrienden. 

Een geweldige atleet, een geweldige 

voorzitter, een geweldige man. Staat u mij 

toe slechts twee dingen te zeggen.

Voor mijn 80ste verjaardag gaf Jacques 

me een album met foto’s van ons beiden 

door de jaren heen. Dat het boek was getiteld 

Liber Amicorum (Vriendenboek), wilde ik 

met u delen. De laatste foto is een prachtig 

gebaar, daarop staan onze twee vrouwen, 

Anne en Susanna, met wie we onze levens 

deelden en wat voor levens!

En die keer dat hij erin slaagde, 

diplomatisch maar vastberaden als altijd, ons 

Europeanen toch naar Moskou te krijgen in 

1980, terwijl we voorbestemd leken om onder 

de Amerikaanse knoet te blijven. Die editie 

van de Olympische Spelen werd gered door 

één man, mijn vriend Jacques.

Rust in vrede, voorzitter Rogge.

Sam Ramsamy
IOC-erelid

Jacques en ik waren al vrienden lang 

voordat we elkaar konden aanspreken met 

“Beste vriend en collega”. 

Onze eerste gesprekken waren 

erop gericht ervoor te zorgen dat 

de desinformatiecampagne van 

het apartheidsregime geen enkele 

geloofwaardigheid kreeg in België. Onze 

regering eerde Jacques met de hoogste 

bekroning voor zijn vroegere interventies en 

engagement. Jacques nam met zijn nuchtere 

manier van leiden leden voor zich in die hem 

als een vriend behandelden, maar met het 

respect en de achting dat hij de kapitein was.

Ik had het voorrecht om onder zijn 

voorzitterschap zes jaar lid te zijn van de 

raad van bestuur van het IOC. Meestal was 

het relatief eenvoudig. Maar soms moesten 

er uitdagende en veeleisende beslissingen 

worden genomen. Hij slaagde er altijd in de 

juiste koers te varen, zodat consensus werd 

bereikt. Vanwege onze lange samenwerking 

was mijn vriendschap met Jacques en 

Anne hecht. En we genoten samen van 

enkele dierbare, glorieuze en onvergetelijke 

momenten.
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Richard Carrión
IOC-lid

Door het overlijden van Jacques Rogge ben ik 

een mentor en een vriend kwijt. Ik herinner me 

dat we na zijn verkiezing in december 2001 in 

Lausanne hebben ontbeten. Twee weken later 

benoemde hij mij tot hoofd van de fi nanciële 

commissie van het IOC. Een paar maanden 

later belde hij mij op om te zeggen dat hij een 

Commissie voor Televisierechten aan het 

oprichten was, die hij zou voorzitten, en hij 

vroeg mij om er deel van uit te maken. Aan 

het einde van de eerste vergadering van 

die commissie verbaasde hij me door mijn 

benoeming aan te kondigen als hoofd van de 

onderhandelingen over tv-rechten voor de 

Amerikaanse uitzendrechten voor 2010-2012.

Het was een eer en een genoegen om 

voor hem te werken. Hij hield van sport en 

dacht altijd eerst aan de atleten. Ik heb veel 

geleerd van Jacques. Hij kende de politiek 

van de sport en was een groot beheerder 

van de sportinstellingen. Als leider kende 

hij de grens tussen aandacht voor detail en 

micromanagement. Ik zal altijd het gevoel van 

trots koesteren dat ik voelde toen ik hem een 

probleem had voorgelegd over fi nanciën of 

tv-rechten, en hij zich tot mij wendde en zei: 

“Doe wat je denkt dat het beste is; je hebt 

carte blanche.”

We hebben een groot leider verloren 

en, nog belangrijker, een groot mens. Zijn 

nalatenschap leeft voort.
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Octavian Morariu
IOC-lid

Hoe kan ik deze enorme carrière van 

dienstbaarheid aan de Olympische en 

sporbeweging samenvatten? Hoe kan ik de man 

die 12 jaar lang onze waardige en voorbeeldige 

voorzitter was, accuraat beschrijven? 

Ten eerste was hij een uitzonderlijke, 

onvermoeibare man, die bouwde aan de 

Olympische Beweging en deze tot leider 

van de wereldsport maakte.

Hij was vooruitziend, altijd positief in zijn 

handelen, een expert in de hele Olympische 

en sportbeweging. En hij zal door ons allen 

herinnerd worden om zijn edelmoedigheid, 

maar ook zijn gedrevenheid om een modern 

IOC uit te bouwen, ten dienste van de atleten. 

Ten tweede stuurde hij de olympische boot 

als een ervaren en wijze kapitein altijd naar 

de juiste haven, beschut tegen stormen, maar 

altijd klaar om een gedurfde koers te zetten 

naar nieuwe horizonten.

En ten derde was hij standvastig, 

vasthoudend en vastberaden, maar ook 

gewaardeerd en bewonderd door al zijn 

bemanningsleden.

We missen hem nu al heel erg. Maar ik ben 

er zeker van dat zijn aanstekelijke passie voor 

sport, zijn speciale, bijna vaderlijke zorg voor 

de atleten, zijn niet afl atende vastberadenheid 

om een schone sport zonder valsspelers 

te bereiken, zijn voortdurende aanmoediging 

om vooruit te gaan en, heel eenvoudig, 

het voorbeeld dat hij gaf, voor altijd in onze 

herinnering zullen blijven.

Dank u voorzitter, dank u Jacques!

ZKH de Groothertog 

van Luxemburg
IOC-lid

Ik zal me graaf Jacques Rogge altijd 

herinneren als een rechtschapen en hoff elijk 

man, die zeer bekwaam was in zijn rol als 

voorzitter van het Internationaal Olympisch 

Comité. Zijn sportieve en intellectuele 

verwezenlijkingen maakten van hem een 

voorzitter die de Olympische Beweging naar 

nieuwe horizonten leidde, met name door het 

Francesco Ricci Bitti 
ASOIF-voorzitter 

Ik herinner me nog de eerste keer dat ik 

de gelegenheid had om met Jacques van 

gedachten te wisselen tijdens een 

pioniersconferentie over bestuurskunde 

in 2001, die mede werd georganiseerd door 

de Europese Olympische Comités (EOC) 

in Brussel (België). Jacques was toen nog 

voorzitter van de EOC en ik leerde hem snel 

waarderen als een sterke verdediger van 

een schone sport en goed bestuur. Deze 

ontmoeting was het begin van een nauwe 

samenwerking en vriendschap, die nog sterker 

werd toen ik in 2006 werd verkozen tot IOC-lid. 

Sport, atleten en de olympische waarden 

stonden altijd centraal bij alles wat Jacques 

deed. Hij was er stellig van overtuigd dat als 

sport gebaseerd is op fair play, het bestuur van 

de sport ook moet voldoen aan de hoogste 

normen op het gebied van transparantie, 

democratie en verantwoordingsplicht – een 

voorwaarde voor sportorganisaties om hun 

autonomie te “verdienen”. Net zo zal ik 

altijd zijn inspanningen koesteren om alle 

belanghebbenden van de Olympische 

Beweging te betrekken en te raadplegen, 

wat hem er ook toe aanzette om in 2011 

de Olympische Top op te richten.

Jacques was altijd geloofwaardig, 

weloverwogen, ondersteunend, vriendelijk 

en humoristisch – een oprecht en zeer wijs 

man, volledig toegewijd aan het dienen van 

de Olympische Beweging. 

Jacques, ik heb enkel goede herinneringen 

aan jou, en je wordt enorm gemist!

oprichten van de Olympische Jeugdspelen, 

maar ook door het opnemen van nieuwe 

sporten in het olympisch programma.

Ethiek in al zijn aspecten was een van zijn 

prioriteiten. Net als de olympische waarden 

kregen ook jeugd en onderwijs onder zijn 

leiding een nieuwe impuls.

Ik zal ook zijn lieve vrouw Anne niet 

vergeten, die hem zijn hele carrière steunde.

Niet alleen was er de oprechte vriendschap 

tussen hem en mijn vader, groothertog Jean, 

de groothertogin en ik ontvingen graaf 

Jacques Rogge ook verschillende keren in 

Luxemburg. Onze ontmoetingen waren altijd 

een bron van vreugde en verrijking.

Robin E. Mitchell
Lid van de raad van bestuur van het IOC

Voorzitter Jacques Rogge en ik werden in 

1989 lid van de raad van bestuur van de ANOC 

in het jaar waarin hij werd verkozen tot 

voorzitter van de Europese Olympische 

Comités en ik werd verkozen tot vicevoorzitter 

van de Nationale Olympische Comités van 

Oceanië. We zijn beiden in deze functie 

gebleven totdat hij in 2001 werd verkozen tot 

voorzitter van het Internationaal Olympisch 

Comité, terwijl ik lid bleef van de raad van 

bestuur van de ANOC.

Onze gemeenschappelijke achtergrond 

lag in de geneeskunde en dat zorgde ervoor 

dat we allebei betrokken raakten bij de 

medische commissie van het IOC. Jacques 

werd lid van het IOC in 1991, drie jaar voordat 

ik in 1994 werd verkozen. Hij was voorzitter 

van de coördinatiecommissie voor de 

Olympische Spelen in Sydney, waar ik in 

1999 als vertegenwoordiger van de NOC 

deel van uitmaakte. 

Door onze medische achtergrond, 

onze sportieve interesses (hij speelde in een 

rugbytestwedstrijd tegen Fiji) en het feit dat 

onze vrouwen allebei arts waren, deelden we 

veel interesses en werden we goede vrienden. 

Ik keek naar hem op als mentor en zijn invloed 

op mijn IOC-carrière is van onschatbare 

waarde geweest, maar, nog belangrijker, 

hij was een echte vriend en hij zal worden 

gemist door de sportfamilie in Oceanië.




