PERSBERICHT
Louis Vos & Lieve Gevers ontvangen de Orde van de Vlaamse Leeuw 2016
Louis Vos en Lieve Gevers zijn als echtpaar de nieuwe dragers 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.
Professor Louis Vos doceerde tot aan zijn emeritaat eigentijdse geschiedenis aan de KU Leuven.
Hij specialiseerde zich als academicus vooral op het vlak van de Vlaamse Beweging en het
nationalisme en geldt ook als autoriteit betreffende de geschiedenis van de Europese
studentenbewegingen in het algemeen
en de Vlaamse katholieke jeugdbewegingen in het
bijzonder. Hij behoorde eveneens tot de redactie van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
Voor zijn wetenschappelijk werk en zijn publicaties vormt hij vaak een tandem met zijn echtgenote
Lieve Gevers, net als hij historica aan de KU Leuven en gespecialiseerd in moderne
kerkgeschiedenis waaronder ook de geschiedenis van de christelijke lekenbewegingen. Samen
brachten zij onder andere de geschiedenis van de Vlaamse studentenbewegingen doorheen de
eerste eeuw na het ontstaan van België in kaart. De titel van een van hun recentste boeken,
‘Idealisme en engagement’ vat eigenlijk in twee woorden het onderzoeksthema samen dat beiden
zo boeiend belicht hebben.
“Precies vijf jaar geleden ging professor Vos met emeritaat. Hij krijgt nu, samen met zijn
echtgenote en collega-hoogleraar Lieve Gevers, de Orde als blijk van blijvende waardering voor
hun academisch werk dat voor een belangrijk gedeelte in het teken stond van wetenschappelijk
historisch onderzoek over de Vlaamse emancipatiebeweging. Louis Vos’ Vlaamse reflex leverde
daarbij zonder twijfel een zekere vorm van empathie voor zijn onderzoek op, alhoewel hij er heel
zijn academische carrière over waakte zich altijd als een objectief wetenschapper op te stellen."
concludeert professor Matthias Storme die de Orde van de Vlaamse Leeuw voorzit.
An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen- Europa die de Orde mee uitreikt, vult aan:
“Louis Vos heeft nooit een actieve rol gespeeld in de politiek of de Vlaamse Beweging en u zult hem
ook niet vlug terugvinden als opiniemaker in kranten of tijdschriften. Maar hijzelf en Lieve Gevers
hebben met hun historisch onderzoek en hun publicaties over ons Vlaamse verleden onrechtstreeks
zeker wel een niet te onderschatten invloed uitgeoefend. Zijn Vlaamse reflex belette Louis Vos
daarbij niet om altijd kritisch te blijven, wat hem door sommigen in de Vlaamse Beweging niet
altijd in dank werd afgenomen. Hij streefde wetenschappelijke correctheid na. En daardoor
sneuvelden bepaalde mythen, clichés en misvattingen. En dat is maar goed ook.”
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
Lieve Gevers & Louis Vos als drager van de Orde zijn o.m. Rik van Cauwelaert, Nelly Maes, Axel
Buyse, Richard Celis, Jean-Pierre Rondas, Luc van den Brande, Eric Ponette, Frans-Jos Verdoodt,
Herman Suykerbuyk en Remi Vermeiren.
De huldiging van Louis Vos en Lieve Gevers kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter
gelegenheid van de Vlaamse feestdag en vindt plaats op 10 juli om 10.30 uur in het Stadhuis van
Aalst.
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