PERSBERICHT
WILLY KUIJPERS ONDERSCHEIDEN MET DE GULDEN SPOOR VOOR MAATSCHAPPELIJKE UITSTRALING

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor uit aan verdienstelijke
personaliteiten die een opmerkelijk spoor trekken op cultureel, sociaal-economisch of
maatschappelijk gebied. Een Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling gaat in 2016 naar
Willy Kuijpers.
Willy Kuijpers die dit jaar helemaal afscheid nam van de actieve politiek en volgend jaar 80
wordt, is zonder twijfel één van de meest charismatische Vlaamse politici van zijn generatie
geweest.
De onderwijzer van opleiding deed precies 45 jaar geleden zijn intrede in de nationale politiek als
nieuw verkozen Kamerlid voor de Volksunie. Zijn start als kersvers volksvertegenwoordiger ging
zeker niet onopgemerkt voorbij. Toenmalig Kamervoorzitter Van Acker van de toen nog unitaire
Belgische Socialistische Partij verbood de kersverse mandataris zowat de toegang tot het
parlementair halfrond omdat hij opdaagde in rolkraag en op sandalen. En dat was regelrecht tegen
de vestimentaire geplogenheden in. Bij wijze van moeizaam compromis trok Kuijpers een jasje
aan. Maar de sandalen, die bleven aan zijn voeten.
Toen hij goed 25 jaar later vooral om gezondheidsredenen definitief een punt zette achter de
actieve nationale en internationale politiek, had de non-conformistische politicus bij uitstek zijn
stempel gedrukt in nagenoeg alle wetgevende vergaderingen: van de Kamer over de Senaat en het
Europese Parlement tot het Vlaams Parlement. Tot begin dit jaar bleef hij nog wel politiek actief in
zijn Herent waar hij ook 18 jaar burgemeester was.
“Naast uiteraard de communautaire dossiers waar hij als volbloed Vlaamse activist regelmatig voor
op de barricaden klom, is Willy Kuijpers vooral actief geweest rond onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking. Hij was ook een van de grote pleitbezorgers van het belangrijke
Europese Rapport ‘Talen en Culturen van Regionale en Etnische Minderheden in de Europese
Gemeenschap’ dat in de tweede helft van de jaren ‘80 tot stand kwam” weet An De Moor,
voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw die elk jaar de Gulden Sporen uitreikt.
“Maar”, gaat ze verder, “de Herentse politicus zal toch vooral bekend blijven als de volbloed
volksnationalist die zich niet beperkte tot ‘de Vlaamse zaak’ maar ook over de grenzen mee in de
bres stond als de rechten van minderheden en statenloze volkeren moesten verdedigd worden: van
Guatemala tot het Baskenland van Ierland tot Rwanda, van Irak tot Ethiopië.”
“Voor de vele jaren van letterlijk grenzen-loos consequent en authentiek engagement dat hem ook
over de partijen heen respect en waardering opleverde, is Willy Kuijpers een meer dan terechte
laureaat van een Gulden Spoor voor maatschappelijke uitstraling”, licht An De Moor de bekroning
nog toe.
Willy Kuijpers krijgt de onderscheiding op 10 juli om 16.30 uur tijdens de Limburgse
Guldensporenviering in Heusden-Zolder.
De uitreiking van de Gulden Sporen kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid
van 11 juli. Voorgangers van Willy Kuijpers als drager van de Gulden Spoor voor Maatschappelijke
Uitstraling zijn onder meer Pedro Brugada, zuster Jeanne Devos en Jef Gabriëls.
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