De Beweging Vlaanderen-Europa
zet vijf verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes
De Beweging Vlaanderen-Europa kent elk jaar Gulden Sporen toe aan verdienstelijke Vlamingen die
elk op hun manier een opmerkelijk spoor op cultureel, algemeen-maatschappelijk of economisch
gebied vertegenwoordigen. De Beweging draagt ook mee de jaarlijkse toekenning van de Orde van
de Vlaamse Leeuw. De laureaten dit jaar zijn professor-emeritus en ondernemer Herman Daems,
voormalig boegbeeld van de Vlerick Management School Louis Verbeke (beiden een Economisch
Spoor), opiniemaker Luckas Vander Taelen en Jan van Doren van Vlamingen in De Wereld
(respectievelijk een Spoor voor Maatschappelijke en voor Culturele uitstraling). ‘Eeuweling’ Jan
Verroken ontvangt de Orde van de Vlaamse Leeuw. De uitreiking van de onderscheidingen vindt
plaats binnen het kader van de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van de Vlaamse
feestdag.
HERMAN DAEMS EN LOUIS VERBEKE
Herman Daems, de eerste laureaat van de Gulden Spoor voor Economische Uitstraling 2017, is
één van die witte raven die erin slagen een voortdurende pendelbeweging tussen het academische
milieu en de financieel-economische wereld tot een succesverhaal te maken. De professor-emeritus
is vandaag voorzitter van de KU Leuven én van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis, een
toch wel opmerkelijke prestatie als Vlaming bij een bank die zeer overwegend in Franse handen is.
Herman Daems staat ook bekend als de geestelijke vader van de code voor corporate governance
binnen beursgenoteerde bedrijven, die zijn naam draagt.
“De ondernemende professor zoals hij weleens betiteld wordt, verdient de Gulden Spoor voor
economische uitstraling, zowel voor zijn rijke, ook internationale academische carrière als voor zijn
toch wel indrukwekkend palmares in het bedrijfsleven. Hij kan daarbij bogen op een grote reputatie
inzake strategisch management en ondernemingsstrategie en is onbetwistbaar één van de grote
namen binnen ons Vlaams economisch weefsel”, motiveert An De Moor, voorzitter van de Beweging
Vlaanderen-Europa.
Louis Verbeke, verwierf als Vlaamsgezind zakenadvocaat en autoriteit in ondernemingsrecht een
naam als een klok binnen de bedrijfswereld in Vlaanderen. Hij bouwde het kantoor Loeff, Claeys en
Verbeke uit tot het grootste in continentaal Europa. Een tijdje na de fusie met het Britse Overy &
Allen ging hij er met pensioen en trok zich terug uit de zakenadvocatuur om zich voluit op andere
zaken te richten. Eén van die zaken was ‘concurrerende waarheden’ doceren aan De Vlerick
Management School. Niet alleen daar trouwens maar ook in Rusland, Zuid-Afrika en China. Hij is
meer dan 15 jaar voorzitter van Vlerick geweest en gaf de Management School een uitgesproken
Vlaams profiel. Sinds een drietal jaar is hij erevoorzitter. Verbeke staat ook bekend als een groot
pleitbezorger voor professionalisering van de vele Vlaamse KMO’s en familiebedrijven. De jongste
jaren laat hij zich vooral opmerken met zijn maandelijkse kroniek voor De Tijd. Verbeke is de
tweede laureaat voor een Economisch Spoor.
Herman Daems en Louis Verbeke zijn als spoordragers de opvolgers van o.m. Fernand Huts, Saskia
van Uffelen en Wouter Torfs om de meest recente te noemen.
LUCKAS VANDER TAELEN EN JAN VAN DOREN
Luckas Vander Taelen doorloopt een carrière die wel wat wegheeft van een kat met vele levens
die altijd wel weer op haar poten terecht komt. De historicus van opleiding maakte naam als
reportagemaker, is een tijd filmintendant geweest en is ex-politicus. Momenteel geeft hij les aan de
filmschool RITCS. Maar hij blijft ook niet onopgemerkt als controversieel columnist, staat op de
planken met zelfgeschreven theatermonologen en heeft een aantal boeken op zijn naam over
Brussel, de grootstedelijke problemen en de spanningen van de multiculturele samenleving.
Hij verdient volgens de Beweging Vlaanderen-Europa een Gulden Spoor voor Maatschappelijke
Uitstraling voor zijn meningen en standpunten die hij nu al enkele jaren ontwikkelt over het
moeizame multiculturele samenleven en voor zijn overtuiging dat we daarbij niet mogen toegeven
op universele waarden zoals homorechten, de gelijkheid van man en vrouw of de vrijheid van
meningsuiting.

Jan Van Doren is directeur van Voka Metropolitan, het netwerk van Vlaamse ondernemingen in en
om Brussel. Zijn belangstelling voor de internationale dimensie van Vlaanderen vertaalde zich ook
in een engagement binnen Vlamingen In De Wereld (VIW). Hij beëindigde onlangs zijn vierjarig
mandaat als voorzitter van de organisatie. Met de toekenning van een Gulden Spoor voor Culturele
Uitstraling wil de Beweging Vlaanderen-Europa haar appreciatie laten blijken voor het niet altijd
even opvallende maar wel zeer waardevolle werk dat Van Doren via het mondiale netwerk van VIW
leverde om de vele duizenden Vlamingen in dichtbije en verre buitenlanden te ondersteunen en te
stimuleren als evenzovele volksambassadeurs en publieksdiplomaten om Vlaanderen en onze
cultuur ook internationaal beter op de kaart te zetten.
Recente voorgangers van Vander Taelen en Van Doren zijn Willy Kuypers en Jan Verheyen.
JAN VERROKEN
Jan Verroken is de nieuwe drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw. Hij verwierf als erg
Vlaamsgezind christen-democratisch politicus in het midden van vorige eeuw een ietwat iconische
reputatie, zeker binnen de Vlaamse Beweging. Verroken tekende haast letterlijk de taalgrens die
55 jaar geleden een fundament legde waarop de toekomstige Belgische staatshervorming zich zou
gaan enten. “Verroken is uiteraard al een hele tijd niet meer politiek bedrijvig. Maar de herinnering
aan zijn betekenis voor het proces van de geleidelijke verzelfstandiging van Vlaanderen verdient
ook bij de huidige generatie Vlamingen levendig gehouden worden” aldus Matthias Storme die de
Orde van de Vlaamse Leeuw voorzit. “Jan Verroken bereikte begin dit jaar de gezegende leeftijd
van 100 jaar. En dat lijkt ons een meer dan symbolische aanleiding om hem de onderscheiding toe
te kennen als blijk van onze blijvende waardering voor zijn bijdrage aan het Vlaamse
emancipatieproces.” concludeert professor Storme.
Jan verroken komt als Ordedrager in het gezelschap van o.m. Louis Vos & Lieve Gevers, Rik van
Cauwelaert en Axel Buyse.
De onderscheidingen worden uitgereikt in samenwerking met de stadsbesturen van Aalst, Ieper,
Brugge en Antwerpen tijdens feestzittingen binnen het kader van Vlaanderen Feest!
Jan van Doren en Jan Verroken nemen respectievelijk de Gulden Spoor en de Orde van de Vlaamse
Leeuw in ontvangst op 1 juli in het stadhuis van Aalst.
Louis Verbeke ontvangt de Gulden Spoor op 7 juli in zijn geboortestad Ieper.
Op 10 juli wordt Luckas Van der Taelen bekroond in het stadhuis van Brugge en
op de Vlaamse feestdag van 11 juli zelf is het de beurt aan Herman Daems in de Amuz in
Antwerpen.
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