PERSBERICHT 17 juni 2013
DE LAUREATEN VAN DE GULDEN SPOOR VOOR CULTURELE UITSTRALING 2013 ZIJN GEKEND

Publicist Luc Devoldere en actrice Chris Lomme ontvangen de onderscheiding
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 Luc Devoldere en Chris Lomme.
“Luc Devoldere krijgt de Gulden Spoor als waardering voor zijn grote betrokkenheid bij wat er in
ons taalgebied leeft en voor zijn niet aflatende inbreng in het maatschappelijk debat daarrond. Hij
toont zich een zeer actieve medespeler als essayist, auteur van reisverhalen en veelgevraagd
houder van lezingen.” zegt An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa.
Het lijkt haast symbolisch: de 56-jarige West-Vlaamse classicus en auteur is afkomstig van het
Heule van Stijn Streuvels maar is uitgeweken naar het Aalsterse Boondorp Erembodegem.
Devoldere gaf bijna 20 jaar Latijn en Grieks aan het Gentse Sint-Barbaracollege tot hij een nieuwe
roeping vond als eerst adjunct-hoofdredacteur en later hoofdredacteur plus afgevaardigd
bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Het gelijknamige
tijdschrift is intussen een van de meest verspreide culturele bladen in de Nederlanden.
“Grote eruditie, fijne perceptie en scherpe analyse zijn kenmerken die steeds terugkeren als men
het over Luc Devoldere heeft” aldus An De Moor. “Met zijn volgehouden pleidooi voor een
samengaan van de rijke Europese traditie met de nieuwe uitdagingen van de moderniteit laat hij
een uitgesproken intellectuele stem horen in het hedendaagse debat over cultuur.”
Chris Lomme, de tweede laureaat, wordt dit jaar 75. Het scheelde niet veel of deze actrice-pursang werd haast letterlijk geboren op de planken toen haar moeder een rol speelde in De Lustige
Weduwe. Zelf beleefde ze haar toneeldebuut op 16 jarige leeftijd in het amateurtheatercircuit naast
haar vader in het stuk Antigoon. Met de rol van het ravissante Marieke in de iconische Schipper
naast Mathilde uit de zwart-witte pioniersjaren van de Vlaamse televisie, tekende zij voor haar
grote publieksdoorbraak. Nand Buyl, haar televisievader in deze reeks, werd later haar partner in
het echte leven. Haar rol in deze ‘moeder van de Vlaamse sitcom’s’ inspireerde De Kreuners vele
jaren later om Ik was verliefd op Chris Lomme te zingen. Het is allicht niet veel Vlaamse acteurs
gegeven om te figureren in de titel van een populaire hit.
“Terugblikkend op haar carrière noemde DS Weekblad Chris Lomme in een interview onlangs nog
de eerste Vlaamse ‘babe’ avant-la-lettre. Maar veel belangrijker is natuurlijk haar unieke
acteursloopbaan van nu al meer dan een halve eeuw met rollen in meer dan 20 theaterstukken en
vertolkingen in meer dan 30 feuilletons en films”, benadrukt An De Moor. “Een minder bekend facet
van haar persoonlijkheid is bovendien haar engagement in de palliatieve zorgverlening. Kortom een
op meer dan één terrein ‘grote dame’ die allesbehalve misstaat in de galerij van Gulden
Spoordragers” luidt de conclusie.
De uitreiking van de Gulden Sporen kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid
van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers van de nieuwe Gulden Spoordragers zijn onder
meer Louis Verbeeck, Gwy Mandelinck, Stefaan Top, Robert Vandereyken, Flavie Roquet, Frans
Debrabandere en de recent overleden Miel Cools.
Luc Devoldere ontvangt zijn Gulden Spoor op 10 juli om 18 uur tijdens een feestzitting
in het Stadhuis van Aalst.
Chris Lomme krijgt de onderscheiding op 10 juli om 18 uur tijdens de feestzitting ter gelegenheid
van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van Brugge.
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