Uitreiking ereteken Dominique Van Leuven
12 maart 2014
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren,

Beste Dominique,
Een ramp biedt, volgens de Romeinse filosoof Seneca, “de gelegenheid zijn moed te tonen.”
Op die bewuste 12 januari van verleden jaar, aarzelde je geen seconde om dat te bewijzen.
Tijdens je autorijles langs het kanaal Dessel- Schoten, trok een man ter hoogte van de
Steenbakkersdam jullie aandacht. Hij zwaaide met zijn armen, en meteen merkten jij en je
vader dat er iets ernstigs aan de hand was. Je stopte de wagen, en toen je de drenkeling in
het kanaal opmerkte, ondernam je dadelijk actie. Zonder twijfel sprong je het ijskoude water
in –het vroor die dag!- en slaagde je erin de vrouw nog bij bewustzijn uit het water te halen.
De hulpdiensten waren verwittigd door de fietser, en kwamen snel ter plaatse. Het
slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, jij had een hele tijd nodig om weer op te
warmen, en wellicht ook te bekomen, in de auto.

Moedig en indrukwekkend. Zo omschrijf ik jouw ingrijpen. Dankzij jouw snelle, efficiënte
tussenkomst en kordate optreden, redde je een leven. Voor mij is het dan ook een bijzonder
aangename taak, én een grote eer om hier vandaag dit ereteken uit te reiken.

Alvorens over te gaan tot de uitreiking, vermeld ik graag nog enkele andere personen voor
hun inzet en hun cruciale bijdrage aan de goede afloop. In de eerste plaats Willy Voermans,
die vanavond helaas niet aanwezig kan zijn. Hij was het die op die bewuste zaterdag als
eerste de vrouw in het water opmerkte, de hulpdiensten verwittigde en de wagen van
Dominique liet stoppen. Bovendien was het Willy die de officiële instanties wees op de
bijzondere daad van Dominique. Uit zijn schrijven aan burgemeester Smans lees ik graag
volgend stukje:
“De jongen die in het water sprong was Dominique Van Leuven, hij heeft het leven van deze
vrouw gered want ik had dat niet gekund. Kunnen jullie deze gast niet op één of andere
manier eren of in de bloemetjes zetten zodat dit toch niet onopgemerkt voorbij gaat want in
mijn ogen is dit een echte heldendaad.”
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Verder ook dank aan de hulpdiensten, aan de twee ambulanciers hier aanwezig in het
bijzonder. Een snel en daadkrachtig optreden maakt bij dit soort gebeurtenissen hét verschil.
Jullie zijn allen deel van deze heldendaad, en daar mogen jullie erg trots op zijn.

Beste Dominique,

Voor een dapper hart, is niets onmogelijk.
Als erkenning voor wat je toen betekende en voor je heldhaftig optreden, overhandig ik je het
burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering.
Het is een welverdiende onderscheiding voor iemand die op een cruciaal moment het
wezenlijke verschil maakte tussen leven en dood.
Jouw tussenkomst geldt als een goed voorbeeld voor anderen en inspireert.
Daarom: proficiat met deze welverdiende onderscheiding!
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