ORDE VAN DE VLAAMSE LEEUW
LAUREAAT 2005
LEO PEETERS EN DE BURGEMEESTERS VAN HALLEVILVOORDE
MOTIVERING
De Orde van de Vlaamse Leeuw 2005 wordt toegekend aan
burgemeester en oud-minister Leo Peeters en de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde die ijveren voor het
Vlaams karakter van de gemeenten van Halle-Vilvoorde,
onder meer door hun acties voor de splitsing van de
kieskring met het oog op de ontvoogding ten aanzien van
Brussel.
Wat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde gezamenlijk
betreft, wil de Orde hen en hun schepencolleges eren voor
hun eendrachtige en partij-overschrijdende inzet voor de
gezamenlijke Vlaamse belangen in Vlaams-Brabant, en in het
bijzonder voor de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde. Hun optreden is een toonbeeld van een levende
democratie van onderuit.
Wat in het bijzonder Leo Peeters betreft wil de Orde hem
eren voor zijn consequente en kordate inzet gedurende een
hele carrière, in het bijzonder als volksvertegenwoordiger,
als Vlaams Minister en als burgemeester, voor een
Nederlands, democratisch en sociaal coherent Vlaanderen.
De uitreiking zelf vond plaats op zondag 20 maart 2005 om
11.00 uur in het Cultuurcentrum Gemeenteplein, 1853
Strombeek-Bever.

Inleiding door An de Moor, secretaris van de Orde
Waardige genodigden
In de lange geschiedenis van de Orde van de Vlaamse Leeuw stond nog nooit een laureaat
mét zijn vele verdiensten zo in de politieke actualiteit als dit jaar.
Het valt op dat sommige Waalse media zelfs meer aandacht aan Brussel-Halle-Vilvoorde
besteden dan aan hun wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Zouden ze het aan de
overzijde van de taalgrens dan toch beginnen beseffen dat het de Vlamingen dit keer menens
is ? Realiseren de Vlamingen zich genoeg dat alleen een solidair gemeenschappelijk Vlaams
front respect afdwingt ?
Ik verstout mij de tekst van het bekende gedicht “Ballade van een katholiek” van de
Noordnederlander Anton van Duinkerken uit 1935 enigszins aan te passen aan de huidige
omstandigheden:
Ballade van een “ Vlaming ”
Opgedragen aan Didier, Elio et Laurette
Jawel, madame et messieurs, ik noem mij Vlaming, categoriek
En twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren
Aan u en uw opgewonden kliek,
Die blij mag zijn met 175 volle jaren,
Als onze God u toestaat te bedaren
Van ’t heilgeschreeuw, geleerd bij de barbaren,
En als uw “mouvement wallon” haar muziek
Toonzetten leert op ónze maat der eeuwen.
De Vlamingen hebben in de politiek
Iets meer gedaan dan welluidend schreeuwen.
Daarom, madame et messieurs, noem ik mij Vlaming, categoriek.
Gij leeft te zeer in uw bewogen heden
Om het te weten, maar het is geschied,
Dat velen die deze naam beleden
Beschermers bleken van het wijd gebied,
Waarop men heden nog beschaving ziet,
Gij preekt wel, maar gij kent uw geschiedenis niet!
Wat is uw toekomst zonder ons verleden?
Bedenkt, als onze duizendtallen Nederlandstaligen hier dunnen,
Hoe deze burgemeesters raakten aan de mechaniek van den Belgique,
En weerstand boden aan een overmacht van Hunnen.
Daarom, mijnheer, noem ik mij Vlaming, categoriek!
In Brabant weet men van de geus te spreken
Daar heb ik ’t vaderlands gevoel geleerd.
Vouw ik de handen om de heer te smeken,
Dat Hij ’t volk hoede, vrij en ongedeerd
Van staatszucht, tirannie en van verkeerd
Vertrouwen in wie door machtswellust regeert:
Gij zegt dat ’t vlaamsch hier te niet zal gaan,
Dat ’t waalsch gezwets zal boven slaan…
Dat hopen, dat begeren wij,
Dat zeggen en dat zweren wij,
Zoo lange zullen wij ons weren,

Uw vertragingsmanoeuvres in BHV onverwijld bezweren.
Tegen Anschlussplannen voor Vlaams-Brabant zijn wij, fanatiek.
Daarom, mijnheer, noem ik mij Vlaming, categoriek!
Prince
Heer Philippe de Taaie, Prins van den Belgique,
Het grootste deel van dit land heeft op dit communautaire dossier terechte kritiek.
Uw Waalse onderdanen houden zich niet aan gemaakte afspraken
Blijven de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement BHV laken.
Daarom, mijnheer, noem ik mij Vlaming, categoriek!
Wanneer het besluit gevallen was om de actie rond de splitsing van de kieskring B-H-V te
huldigen en met name Leo Peeters, zijn we ONVERWIJLD met de organisatie van deze dag
begonnen. Er werd een SYNOPTISCHE TABEL gemaakt van mogelijke sprekers.
Een INTERMINISTERIELE WERKGROEP vond voormalig cultuurminister Van
Grembergen bereid om de laudatio voor de laureaat en zijn medestanders uit te spreken.
Prof. Matthias Storme werd niet gevraagd om in de BIECHTSTOELPROCEDURE te
komen fluisteren. Omdat hij altijd luidop zijn vrije mening zegt, zal hij als vervolgens
voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw de gelegenheidstoespraak verzorgen.

