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Diplomaat Axel Buyse ontvangt de Orde van de Vlaamse Leeuw 2013 
  
Axel Buyse is de nieuwe drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw. De onderscheiding wordt al 

meer dan 35 jaar toegekend als erkenning van een consequente en kordate houding in de sociale 
en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, omwille van prestaties die de integratie 
van de Nederlanden bevorderen of voor initiatieven met het oog op de uitstraling van de 
Nederlandse taal en cultuur. 
 

Prof. Matthias Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw, licht de motivatie toe:  
“De 58-jarige geboren Kortrijkzaan en historicus Axel Buyse begon zijn professionele leven als 
leraar geschiedenis en economie. Maar al snel ruilde hij het leslokaal voor de meer uitdagende 
journalistiek als redacteur, commentator en uiteindelijk chef buitenland van De Standaard.  
De grote expertise die Axel Buyse opbouwde inzake internationale betrekkingen overtuigde de 
toenmalige Vlaamse regering in 2002 om hem een prominente plek toe te vertrouwen binnen haar 

diplomatieke kanalen. Eerst werd hij het diplomatieke aanspreekpunt van Vlaanderen in Nederland 
en in 2008 werd hij Permanent Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Europese Unie. 
Axel Buyse beleeft dit jaar dus als het ware zijn eerste lustrum op deze niet te onderschatten post 

en is een van de weinige diplomaten die uitsluitend voor de Vlaamse overheid werkt.” 
 
An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die elk jaar de toekenning van de Orde 
van de Vlaamse Leeuw organiseert, toont zich alvast bijzonder gecharmeerd door de discrete maar 

doelgerichte manier waarop de laureaat zich voor Vlaanderen engageert op de internationale scène 
“Axel Buyse is een prototype van de gedreven eigentijdse Vlaamse diplomaat die zijn Vlaamse 
wortels complexloos combineert met een open blik op de wereld. Het is niet toevallig dat hij ook al 
gelauwerd werd als ‘overheidsmanager van het jaar’ voor de zowel vernieuwende als 
resultaatgerichte en integere aanpak van zijn mandaat”, meent zij. 
 
De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt toegekend door het gelijknamige gezelschap  

in samenwerking met de Beweging Vlaanderen-Europa vzw. De Orde werd in 1971 voor de eerste 
maal uitgereikt aan Ernest Soens, toenmalig burgemeester van Strombeek-Bever die in de bres 
stond voor het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel. Recente voorgangers van 

Axel Buyse  als drager van de Orde zijn o.m. (in dalende volgorde) Richard Celis, Jean-Pierre 
Rondas, Luc van den Brande, Eric Ponette, Frans-Jos Verdoodt, Herman Suykerbuyk en Remi 
Vermeiren. 
 
De huldiging van Axel Buyse kadert binnen de openingszitting van de 11-daagse Vlaanderen Feest! 
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag en vindt plaats op 29 juni om 17 uur in het Stadhuis van 
Sint-Niklaas. Naast burgemeester Lieven Dehandschutter, prof. Matthias Storme en An De Moor zal 
ook Vlaams minister-president Kris Peeters het woord voeren en mee de Orde toekennen aan de 
laureaat. Axel Buyse krijgt gelegenheid tot een wederwoord. 
  

Meer info: 
Beweging Vlaanderen-Europa vzw, Collegelaan 106 

2100 Deurne (Antwerpen) 
secretariaat@vlaandereneuropa.eu 

www.vlaandereneuropa.eu 
voorzitter An De Moor 0475 62 00 98 

secretariaat: 03-238 20 02 
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