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Rik Van Cauwelaert ontvangt de Orde van de Vlaamse Leeuw 2015 
  
Rik Van Cauwelaert is de nieuwe drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw. De onderscheiding 
wordt al meer dan 35 jaar toegekend als erkenning van een consequente en kordate houding in de 
sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, omwille van prestaties die de 
integratie van de Nederlanden bevorderen of voor initiatieven met het oog op de uitstraling van de 
Nederlandse taal en cultuur. 
 

Met Rik van Cauwelaert gaat de Orde van de Vlaamse Leeuw naar een grijze eminentie van de 

Vlaamse politiekiek journalistiek. “Voor zijn kritische maar altijd erg gefundeerde ontleding van het 
Belgische politieke kluwen, met een zeer onafhankelijke maar tegelijk ook complexloos 
Vlaamsbewuste stem is Rik Van Cauwelaert de onderscheiding meer dan waard. licht Matthias 
Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw, de nominatie toe. 
Met o.a. een grootoom die mee aan de wieg van De Standaard stond, familieleden die voor de 
tweede Wereldoorlog uitgever waren van een weekblad en een vader die hoofdredacteur was van 

Het Volk, kan gerust gesteld worden dat Rik Van Cauwelaert het journalistieke virus met de 
paplepel mee gekregen heeft. “Net als Obelix ben ik als kind waarschijnlijk in de ketel met 
journalistieke toverdrank gevallen. Thuis werd er over niks anders gesproken” schertste hij in dat 
verband zelf ooit eens in interview. Hij draagt dan ook meer dan 40 jaar bonte journalistieke 
ervaring in zijn professionele rugzak mee.  
Van Cauwelaert begon als persfotograaf bij Associated Press om enkele jaren later over te 
schakelen naar de sportverslaggeving. Het weekblad Knack en Roularta konden meer dan een 

kwarteeuw op zijn diensten rekenen in de politieke redactie, als commentator, hoofdredacteur en 
directeur. Momenteel is hij columnist bij De Tijd. 
An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die elk jaar de toekenning van de Orde 
van de Vlaamse Leeuw organiseert, toont zich vooral ook gecharmeerd door Van Cauwelaerts 
vlijmscherpe analyses die vlees en bloed krijgen vanuit een feitenkennis om u tegen te zeggen en 

door zijn onbetwiste integere reputatie die hem tot een van de meest invloedrijke opiniemakers in 

Vlaanderen maken. “Het is bijvoorbeeld opvallend dat alle pogingen om Van Cauwelaert een 
politieke kleur te geven, na al die jaren steevast op niets uitgedraaid zijn”, besluit zij. 
 
De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt toegekend door het gelijknamige gezelschap  
in samenwerking met de Beweging Vlaanderen-Europa vzw. De Orde werd in 1971 voor de eerste 
maal uitgereikt aan Ernest Soens, toenmalig burgemeester van Strombeek-Bever die in de bres 
stond voor het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel. Recente voorgangers van Rik 

Van Cauwelaert als drager van de Orde zijn o.m. (in dalende volgorde) Nelly Maes, Axel Buyse, 
Richard Celis, Jean-Pierre Rondas, Luc van den Brande, Eric Ponette, Frans-Jos Verdoodt, Herman 
Suykerbuyk en Remi Vermeiren. 
 
De huldiging van Rik Van Cauwelaert kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter 
gelegenheid van de Vlaamse feestdag en vindt plaats op 9 juli om 19 uur in het Stadhuis van Aalst. 

 

Meer info: 
Beweging Vlaanderen-Europa vzw, Collegelaan 106 

2100 Deurne (Antwerpen) 
voorzitter An De Moor 0475 62 00 98 

secretariaat: 03-238 20 02 
secretariaat@vlaandereneuropa.eu 
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