
 
 
 
 
 

 
  

DE LAUREATEN VAN DE GULDEN SPOOR VOOR CULTURELE UITSTRALING 2015 ZIJN GEKEND 

Organist Kamiel D’Hooghe en musicoloog Jan Dewilde 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 Kamiel D’Hooghe en Jan Dewilde  
 
De nu 85-jarige Kamiel D’Hooghe is een orgelvirtuoos van internationale allure met een 
impressionante staat van dienst gedurende meer dan 60 jaar. Hij heeft een indrukwekkende reeks 
cursussen en concerten in nagenoeg alle continenten op zijn naam staan en is altijd ook een 
regelmatig gevraagd jurylid is op internationale concours geweest. 

Al liet zijn jeugd in een Oost-Vlaamse landbouwersfamilie niet vermoeden dat hem een 

indrukwekkende muzikale carrière wachtte. Maar hij deed naar eigen zeggen zijn liefde voor 
muziek op via het orgel in de kerk en op de paardenmolen tijdens de kermis en dank zij zijn 
moeder kon hij via een kostersopleiding en verdere professionele muziekstudies zijn droom waar 
maken om organist te worden.  
D’Hooghe was ook bijna 30 jaar lang directeur van het koninklijk Conservatorium van Brussel waar 
hij aan de wieg stond van de Nederlandstalige afdeling. “Maar ook zijn bijdrage aan het behoud en 

de valoratisatie van de orgelcultuur in en uit Vlaanderen kan maar moeilijk overschat worden. Hij 
lag bijvoorbeeld aan de basis van de bouw van diverse nieuwe orgels in Vlaanderen en leverde 
prachtige inspanningen voor het behoud ons historisch orgelerfgoed in de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen, met het tijdschrift orgelkunst dat hij uit de grond stampte en 
via de vzw Orgel in Vlaanderen die hij oprichtte” motiveert An De Moor de toekenning van de 
Gulden Spoor door de Beweging Vlaanderen-Europa aan Kamiel D’Hooghe voor zijn levenswerk. 

 
De tweede laureaat is Jan Dewilde, niet te verwarren met zijn naamgenoot in het lichtere 
muzikale genre Jan De Wilde. Hij is één van onze meest gerenommeerde muziekwetenschappers. 
Zijn loopbaan leidde hem als wetenschappelijke medewerker, researcher en producer langs diverse 
culturele instituten en ook langs de toenmalige BRT. Daaraan hield hij op zijn curriculum o.a. 

tentoonstellingen rond muziek en de Vlaamse Beweging en documentaires rond diverse Vlaamse 
componisten over. Momenteel is hij muziekbibliothecaris van de Vlaamse erfgoedbibliotheek van 

het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en ook coördinator van het Studiecentrum voor 
Vlaamse Muziek. 
“Jan Dewilde geldt zonder twijfel als dé expert inzake Vlaamse muziek van de 19de en de eerste 
helft van de 20ste eeuw. Hij is een enthousiast pleitbezorger voor de ontsluiting en de juiste 
bewaring van het muzikaal erfgoed uit Vlaanderen en weekt met zijn lezingen ook in het buitenland 
belangstelling en waardering los voor onze Vlaamse componisten” licht An De Moor toe als 
voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die de onderscheiding toekent. 

 
De uitreiking van de Gulden Spoor 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, Miel Cools(+), Luc Devoldere , Chris Lomme, Jef Gabriëls en Jan Caeyers. 
 

 
Kamiel D’Hooghe ontvangt zijn Gulden Spoor op 28 juni om 13.15 uur in de kathedraal van 
Antwerpen.  

Jan Dewilde  krijgt de onderscheiding op 10 juli om 19 uur tijdens de feestzitting ter gelegenheid 
van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van Brugge.  
  
Meer info: 

Beweging Vlaanderen-Europa vzw, Collegelaan 106 
2100 Deurne (Antwerpen) 
voorzitter An De Moor 0475 62 00 98 
secretariaat: 03 238 20 02 
secretariaat@vlaandereneuropa.eu 
www.vlaandereneuropa.eu en op  
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