Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan Jan Van Doren
Aalst, 1 juli 2017
Geachte parlementsleden, schepenen en gemeenteraadsleden, Orde- en Sporendragers, laureaten,
ere-voorzitter, dames en heren en in het bijzonder: beste Jan
Bijna 200 jaar geleden schreef Charles Dickens als openingszin voor zijn boek ‘A tale of two cities’:
“It was the best of times, it was the worst of times, het was de tijd van wijsheid en van dwaasheid,
het was de tijd van licht en de tijd van duisternis, het was de lente van hoop en de winter van
wanhoop.” Deze gevleugelde woorden gelden ook in deze tijden en kunnen dus vandaag aan het
begin van de 11-daagse Vlaanderen Feest herhaald worden.
We starten deze zomer met hilarische nauwelijks te geloven verhalen van protagonisten als een
Trump en een Erdogan, met een schandalensoap rond een Majeur en een Peraïta die als een stel
omgekeerde Robin Hoods vinden dat naast de Vlamingen ook de daklozen hun crisis moeten
betalen, maar ook met horrorverhalen van terroristische aanslagen in Manchester, Londen,
Stockholm, Brussel en van een afschuwelijke brand in een torengebouw in de Londense wijk
Kensington.
We worstelen deze zomer bovendien met vragen zoals ‘Waarom zijn er in ons land maar liefst drie
instellingen die moeten toezien op discriminatie, met telkens een Vlaamse en een Waalse directeur
en veel personeel”? Er is Unia, goed voor bijna 7 miljoen euro overheidsgeld en meer dan 100
medewerkers, en ook Myria dat zich buigt over vreemdelingenrecht, en ten derde het Instituut voor
de gelijkheid van man en vrouw. Waarom is ondanks de transfers vanuit Vlaanderen het
armoedecijfer in Wallonië 18% en in Vlaanderen 10%? Als zoveelste transfer gaat er bijvoorbeeld
van de 200 miljoen euro voor de ruimtevaartsector 60% naar Wallonië en 40% naar Vlaanderen.
Een natuurlijk de eeuwige vraag: waarom zijn wij Vlamingen veel te braaf, te verdeeld en te weinig
trots op onze identiteit en op onze mooie Nederlandse taal?
(Volgens mij zijn wij trouwens een van de enige volkeren ter wereld die niet fier zijn op hun
moedertaal - het Standaardnederlands - wat zich bijvoorbeeld uit in naamgevingen aan Vlaamse
kinderen zoals Slash en Izzy, zoals in een Vlaamse krant vorig weekend te lezen viel. Je kunt het ook
merken aan de dreigende Dunglish-epidemie in ons onderwijs waarbij beleidsmakers om
commerciële en marketingredenen eraan voorbijgaan dat bijna alle Vlaamse jongeren na hun
studies in een Nederlandstalige samenleving aan de slag moeten gaan. En dat bovendien de eerste
voorwaarde voor een volwaardige opname in onze samenleving de kennis van het Nederlands is.
Het geloof in de waarde van onze Nederlandse taal en cultuur blijft essentieel voor de
samenhorigheid in onze samenleving. Waakzaamheid en normgerichtheid zijn absoluut
aangewezen. Er is niets sociaal ongelijkers dan mensen te laten aanmodderen met hun taal.)
Geachte dames en heren
Gelukkig is dit ook “the best of times”, de tijd van wijsheid en van hoop. We zijn vandaag 1 juli, de
feestelijke en plechtige opening van onze 11-daagse Vlaanderen Feest! Voor ons is dit de ideale
gelegenheid om de verbondenheid tussen alle Vlamingen hoog in het vaandel te houden, om onze
Vlaamse identiteit op de voorgrond te plaatsen, onze samenhorigheid te vieren en verdienstelijke
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Vlamingen in de spreekwoordelijke bloemen te zetten. Wij doen dat naar aanloop van onze Vlaamse
feestdag en tijdens honderden straatfeesten, wijkinitiatieven en verenigingsactiviteiten, evenals
tijdens talloze gemeentelijke festiviteiten en stadsevenementen zoals hier vanmiddag. Op 10 juli
reiken we bijvoorbeeld in het stadhuis van Brugge een Gulden Spoor voor Maatschappelijke
Uitstraling uit aan Luckas Vander Taelen, in deze stad geboren. Op 11 juli zijn we naar goede
gewoonte te gast in Antwerpen waar we aan prof. Herman Daems een Gulden Spoor voor
Economische Uitstraling zullen overhandigen. En aansluitend zendt de VRT ons concert ‘Vlaanderen
Feest!’ live uit vanop de Antwerpse Grote Markt als feestelijke afsluiter van deze 11-daagse.
Maar zover zijn we nog niet. Wij zijn de stad Aalst zeer dankbaar dat we hier vandaag de aftrap
mogen geven met de uitreiking van een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan niemand
minder dan Jan Van Doren.
Onze volgende Sporendrager studeerde rechten en economische wetenschappen aan de KU Leuven
en begon zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universitaire
Instelling Antwerpen. Hij was tien jaar actief als journalist, waarvan het grootste deel bij De Tijd en
daarna bij het zakenmagazine Trends.
Jan volgde bij De (Financieel-Ekononmische) Tijd) de Vlaamse regering op, die toen zijn eerste grote
elan kende. Het was de tijd van Flanders Technology en van Luc Van den Brande.
Het zal niemand verbazen dat Jan ook daar al een grote voorliefde en belangstelling had voor
thema’s van staatshervorming etc.
Jan kreeg in 1987 op de redactie de jonge journalist Hans Maertens als collega, die later zijn
hoofdredacteur werd. En die een paar jaar geleden als gedelegeerd bestuurder van Voka – Vlaams
netwerk van ondernemingen opnieuw zijn directe leidinggevende werd.
In 1991 veroverde Jan de gereputeerde persprijs van wat toen nog Gemeentekrediet was, voor een
reeks die hij samen met zijn Tijd-collega Bernard Bulcke schreef over de vervagende verzuiling. De
reeks kreeg de titel mee “De zuilengalerij”, en ze verscheen achteraf ook in brochurevorm.
Na tien jaar maakte hij de overstap naar het VEV (nu Voka). Op dat moment was het VEV nog de
hoofdaandeelhouder van De Tijd. Het bleef dus allemaal dicht in de familie.
Hij werd al snel adjunct-directeur van het Kenniscentrum bij Voka. En vandaag is hij directeur van
Voka Metropolitan.
Bij zijn huidige Voka-collega’s is Jan gekend als een noeste werker, een dossiervreter, iemand die
voor zijn overtuiging gaat, heel rechtdoor, zonder daar veel van af te wijken. Ter illustratie: toen ik
zijn collega’s vroeg naar anekdotes over Jan, wisten zij er heel weinig te vertellen. Tenzij misschien
dat hij soms een eigen visie heeft op wat een ‘deadline’ is. “Je hebt de deadline, en je hebt de
deadline van Jan”, zei een van de collega’s. Maar ze hadden daarmee leren werken: tegenover Jan
communiceerden ze altijd een deadline die een paar dagen vroeger lag dan in werkelijkheid. En zo
kwam alles altijd op tijd.
Hij was vier jaar lang - tot eind 2016 - voorzitter van de stichting Vlamingen in de Wereld.
We huldigen hem hier met dit Spoor vooral omwille van zijn enthousiasme waarmee hij de
afgelopen jaren VIW op de kaart zette, niet alleen in Vlaanderen maar ook en vooral wereldwijd. Hij
bereidde bovendien de vernieuwing, de professionalisering en de verjonging van de stichting voor.
Hij ontwikkelde het activiteitenplan waarop VIW kan verder bouwen in de toekomst: een
dienstencentrum, een intelligent netwerk, een kenniscentrum, een spreekbuis voor Vlamingen in de
wereld en voor jongeren die internationale plannen hebben. En dit allemaal als vrijwilliger.
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Hij is geen expat en heeft geen expatervaring maar het bijdragen tot de ontwikkeling van
Vlaanderen door een open relatie met de wereld is een credo dat hij al een paar decennia in zijn
professionele bezigheden nastreeft. Onder zijn voorzitterschap werd VIW verder professioneel
uitgebouwd tot een performante organisatie dankzij zijn resultaatgerichte inzet gedurende
verschillende jaren. In een snel veranderende omgeving als die van de nieuwe wereldburgers werd
de organisatie verder op de kaart gezet. Samen met het bestuur en de inbreng van Vlamingen
wereldwijd rolde hij een duidelijke strategie uit.
Voor degenen onder u die de stichting Vlamingen in de Wereld niet kennen: VIW ontfermt zich over
de uitgeweken Vlaming, biedt informatie en stimuleert onderlinge contacten. VIW organiseert
diverse initiatieven om het leven van de migrerende Vlamingen te verrijken en om emigreren te
vereenvoudigen. VIW ijvert voor inperking van administratieve rompslomp bij verhuizen, de vlotte
afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, voldoende faciliteiten voor onderwijs in
het Nederlands, verruiming van het stemrecht, enz.
De knowhow van de stichting zit bevat in de kennis van haar vertegenwoordigers en elke
uitgeweken Vlaming op zich. De ervaring van de ene emigrant, helpt de andere aan nieuwe
inzichten. Kortom, de Vlamingen in de wereld zijn diegenen die kunnen uitleggen hoe het vertoeven
is in een bepaald land of een specifieke regio. Stel, u zoekt een school voor uw kinderen in Adelaide,
Australië? Dan is de raad van een landgenoot, de ervaringsdeskundige die u voor ging, veel waard.
Want op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de onderwijsverschillen gaat u voort? Of op
welke basis kiest u ter plaatse een tandarts, makelaar, … ? Het advies van een landgenoot is veel
waard.
Met VIW smeedde en onderhield Jan Van Doren een band tussen Vlaanderen en de uitgeweken
Vlamingen met het oog op zoveel mogelijk nuttige contacten op economisch, cultureel, sociaal en
gewoon menselijk vlak. Zo droeg hij bij tot het versterken van het positieve imago van Vlaanderen in
het buitenland.
Hij versterkte de netwerking met Vlamingen in het buitenland, een internationaal netwerk van
antennes voor Vlaanderen, essentieel voor een kleine, open regio die haar welvaart in hoge mate
dankt aan haar transacties met het buitenland.
Hoewel hij steevast het collectieve onderstreepte, heef Jan Van Doren hard getrokken en geduwd
aan de stichting. Hij heeft dan ook meer dan één steen verlegd, voor de stichting en voor de
internationale uitstraling van Vlaanderen.
Jan Van Doren blijft lid van de Raad van Bestuur van VIW die hem uit erkentelijkheid de titel van
erevoorzitter toekende.
Om al deze redenen wenst de Beweging Vlaanderen-Europa Jan als regelrechte Vlaamse
publieksdiplomaat vandaag te eren met een Gulden Spoor.
Uitreiking Gulden Spoor aan Jan Van Doren
Geachte dames en heren
Om met Charles Dickens te eindigen: het is tussen 1 en 11 juli in ieder geval “the best of times”.
Mag ik u voor heel binnenkort een aangename Vlaamse feestdag toewensen?
Onthoud het: de feestdag van de Vlaamse samenhorigheid.
Mijn feestdag, uw feestdag, onze feestdag!
An De Moor
Voorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!
Voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa
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