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Uitreiking Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling 
aan Chris Lomme 
Brugge, 10 juli 2013 

 
 

Meneer de burgemeester, 
Geachte Bruggelingen, aanwezigen, 
Beste Vlaamse vrienden 
 
Dank voor de gastvrijheid in uw prachtige stad. 
In heel Vlaanderen vinden er tijdens deze 11-daagse feesten plaats 
naar aanleiding van een historische gebeurtenis meer dan 700 jaar 
geleden. 
Met de nadruk op “samenhorigheid” willen wij tijdens de Elfdaagse 
zoveel mogelijk Vlamingen betrekken als aanloop naar onze Vlaamse 
feestdag. De activiteiten die zich afspelen in honderden buurten en 
verenigingen in heel Vlaanderen zijn absoluut de moeite waard om te 
beleven. Wij steunen financieel meer dan 1200 buurtfeesten waarvan 
hier in Groot-Brugge alleen al 21. 
 
Tijdens deze Elfdaagse organiseren wij, samen met tv één, 3 
openluchtconcerten "Vlaanderen Muziekland". Vorige week in Ieper, 
vanavond in Aalst en morgen sluiten wij de Elfdaagse met een 
rechtstreekse uitzending op één vanuit Antwerpen. 
 
Binnen die 11-daagse reiken wij eveneens Gulden Sporen uit en 
kennen de Orde van de Vlaamse Leeuw toe. Vorige week in Sint-
Niklaas werd in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters Axel 
Buyse opgenomen in de Orde van de Vlaamse Leeuw. Zo meteen 
reiken wij een Gulden Spoor voor culturele uitstraling uit aan mevrouw 
Chris Lomme en reikt An De Moor nu op dit ogenblik in Aalst een 
Gulden Spoor voor culturele uitstraling uit aan Luc Devoldere. Morgen 
wordt in Antwerpen de Gulden Spoor voor economische uitstraling 
uitgereikt aan de familie van Karel Van Rompuy, de onlangs overleden 
stichter van de Argenta bank. 
 
Vorige donderdag bekroonde Vlaams minister-president Kris Peeters de 
35-jarige Robin Pals als winnaar van 'de Baanbrekers' met de Grote 
Prijs minister-president van Vlaanderen. Robin Pals heeft namelijk het 
baanbrekende idee uitgewerkt om een 3D-patisserieprinter te 
ontwikkelen. 
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De wedstrijd "De Baanbrekers" is een initiatief van de Vlaamse 
overheid en de Beweging Vlaanderen-Europa en kadert in het 
merkbeleid van Vlaanderen om Vlaanderen internationaal nog meer op 
de kaart te plaatsen als een regio van baanbrekend vakmanschap. 
 
Baanbrekend vakmanschap is het identiteitsverhaal van Vlaanderen, 
gebaseerd op de geschiedenis en de toekomst van Vlaanderen. 
Vlaanderen is het verhaal van mensen als makers, gedreven door 
verbeelding, open voor de wereld en ruimdenkend, met oog voor 
kwaliteit en afwerking tot in alle details. Het is het verhaal van 
vakmannen en -vrouwen die vaak grensverleggende zaken realiseren. 
Dit is de rode draad doorheen de geschiedenis van Vlaanderen, zowel 
in een rijk historisch verleden als vandaag. Het is ook de leidraad voor 
onze toekomst. Het is een menselijk en open verhaal gebouwd rond 
'identiteit' binnen verschillende thema’s: de creatieve economie en 
nieuwe industrie, wetenschap en innovatie, kunst en cultuur (zoals 
muziek, architectuur, literatuur, film of theater). 
 
U voelt het. De overgang wordt naadloos. 
 
Ik zal tegen Chris Lomme mevrouw Lomme zeggen. Maar dan zegt ze: 
ik ben geen groot actrice, ik ben 1m64. Het wordt ook moeilijk om het 
woord diva of monument niet te gebruiken. Ik  zal Chris zeggen, dan 
voelt ze zich op haar gemak. 
 
Omdat mijn tijd beperkt is en u als geduldige toehoorder bij dit lang 
verwachte zomerweer niet lang zou moeten stilzitten, schets ik u in 20 
bedenkingen, citaten of uitspraken van elk 20 seconden een 
eigenzinnig en persoonlijk beeld van Chris. 
 
Daar gaan we. 
 
[citaten en uitspraken beschikbaar via het collectieve geheugen van de aanwezigen]  
 
Mevrouw Chris Lomme, voor dit alles, omdat u Vlaanderen een warm 
hart toedraagt, omdat u onze Vlaamse taal sinds meer dan 50 jaar op 
een onnavolgbare wijze uitdraagt, omdat u van onze Vlaamse mensen 
houdt maar vooral omdat wij allen van u houden is het voor mij een 
voorrecht om u in naam van de Beweging Vlaanderen-Europa en 
Vlaanderen Feest! de Gulden Spoor voor culturele uitstraling op te 
spelden. 
 
 
Mark Delreux 
ondervoorzitter-bestuurder 
Beweging Vlaanderen-Europa vzw 
Vlaanderen Feest! 
 


