PERSBERICHT
Jan Verroken ontvangt de Orde van de Vlaamse Leeuw 2017
Jan Verroken 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.
Verroken, een kind van de Vlaamse Ardennen die van beroep eigenlijk leraar was, liep een politiek
parcours dat begon in 1950 en een halve eeuw zou overspannen, tot in 2.000. Het grootste deel
daarvan was hij volksvertegenwoordiger, maar in het begin van de jaren 80 ook enige tijd
Europarlementslid en burgemeester van Oudenaarde om uiteindelijk zijn politieke carrière af te
sluiten als onafhankelijk gemeenteraadslid in zijn geboortestad. Op al hoge leeftijd werd hij ook
een actieve adept van social media en is wellicht Vlaanderens oudste actieve twitteraar.
“Jan Verroken verwierf als erg Vlaamsgezind christen-democratisch politicus in het midden van
vorige eeuw een ietwat iconische reputatie, zeker binnen de Vlaamse Beweging” poneert professor
Matthias Storme die de Orde van de Vlaamse Leeuw voorzit. “Hij tekende haast letterlijk de
taalgrens die 55 jaar geleden een fundament legde waarop de toekomstige Belgische
staatshervorming zich de volgende jaren zou gaan enten. In 1968 lag hij aan de basis van de val
van de regering Van Den Boeynants die uiteindelijk zou leiden tot de splitsing van de toen nog
unitaire Leuvense universiteit. En nog eens 10 jaar later liep hij mee storm tegen het Egmontpact
en een ontwerp van staatshervorming dat een groot gedeelte van de Vlaamse Beweging niet zinde
en uiteindelijk ook zou sneuvelen.”
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 te worden”, concludeert professor Storme.
En An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die de Orde mee uitreikt, vult aan:
“Jan Verroken bereikte begin dit jaar de gezegende leeftijd van 100 jaar. En dat lijkt ons een meer
dan symbolische aanleiding om hem dit jaar de onderscheiding alsnog toe te kennen als blijk van
onze blijvende waardering voor zijn bijdrage aan het Vlaamse emancipatieproces.”
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 Jan
Verroken als drager van de Orde zijn o.m. (in dalende volgorde) Louis vos & Lieve Gevers, Rik van
Cauwelaert, 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 Jan Verroken kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van
de Vlaamse feestdag en vindt plaats op juli om14 uur in het Stadhuis van Aalst.
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