
 

 
 
 
 
 

 

JAN VERHEYEN BEKROOND MET DE GULDEN SPOOR VOOR CULTURELE UITSTRALING  

 

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor voor Culturele 
Uitstraling uit aan personaliteiten die een opmerkelijk spoor getrokken hebben in het 
Vlaamse culturele leven. De onderscheiding gaat dit jaar naar filmmaker Jan 
Verheyen.  
 

Jan Verheyen deed middelbare studies aan het Sint-Niklase Klein Seminarie waar 

ooit ook figuren als Tom Lanoye en Anton van Wilderode op de schoolbanken zaten, 
maar is vooral een selfmade man in de wereld van film en media. 
 
Hij is wel van meer markten thuis dan op het eerste gezicht zou blijken. Zo is hij is 
hij een tijdje programmadirecteur geweest bij VTM, hij was presentator of 
medespeler in een aantal programma’s op radio en tv, in Vlaanderen en in 

Nederland, hij richtte ook een filmdistributiebedrijf mee op en schreef een boek met 
daarin alles wat je volgens hem moet weten over film. Maar uiteraard is Jan 
Verheyen bij het bredere publiek op de eerste plaats bekend als regisseur. 
 
Precies 25 jaar geleden, in 1991,regisseerde hij met ‘Boys’ zijn eerste film en vorig 
jaar zorgde hij met zijn meest recente prent, de Kampioenen-film ‘Jubilee General’ 
nog voor een serieuze kaskraker. Zijn volledige palmares overspant een breed scala: 

literatuurverfilmingen (‘Dossier K’ van Jef Geeraerts, ‘Alles moet weg’ van Tom 
Lanoye, ‘Los’ van Tom Naegels), populaire komedies (’Zot van A’, de al genoemde 
tweede Kampioenenfilm), het ontroerende ‘Buitenspel’, het confronterende 
rechtbankdrama ‘Het Vonnis’…Verheyen is ook één van de bedenkers en regisseurs  
van de tv-serie ‘Vermist’. Momenteel werkt hij aan een volgende Vyncke & 
Verstuyft-film naar de thriller ‘Double Face’ van Jef Geeraerts. 
 

“Jan Verheyen is uiteraard op de eerste plaats één van onze betere en meest 
veelzijdige regisseurs. Alleen daarom al verdient hij zeker dit Gulden Spoor voor 
Culturele Uitstraling” motiveert An De Moor namens de Beweging Vlaanderen-Europa 
die de Gulden Sporen elk jaar uitreikt. “Maar daarnaast zijn wij, samen met de jury, 
ook gecharmeerd door de non-conformistische figuur Jan Verheyen die complexloos 
ingaat tegen de neerbuigende, clichématige en ietwat masochistische manier waarop 

door een aantal smaakmakers binnen het culturele establishment in Vlaanderen 

aangekeken wordt tegen de Vlaamse aspecten en ingrediënten van onze cultuur”. 
 
De uitreiking van de Gulden Spoor kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! 
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers van de nieuwe 
Gulden Spoordrager zijn onder meer Louis Verbeeck, Gwy Mandelinck, Stefaan Top, 
Robert Vandereyken, Flavie Roquet, Frans Debrabandere, Miel Cools(+), Luc 

Devoldere, Chris Lomme, Jef Gabriëls, Jan Caeyers, Kamiel D’Hooghe en Jan 
Dewilde. 
 
Jan Verheyen krijgt de onderscheiding op 8 juli om 19 uur tijdens de feestzitting ter 
gelegenheid van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van Brugge.  
  
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 
www.vlaandereneuropa.eu en op  
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