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VOORWOORD

schaverdijnen om je recht te houden*, 
en voor vrede

Dit nummer van de Mededelingen wordt gratis verspreid op meer 
dan 4.500 exemplaren. Dat betekent dat het door de handen gaat 
van veel verschillende lezers met even veel verschillende meningen. 
Via een publieksbevraging leerden we dat het blad algemeen positief 
gewaardeerd wordt en er komen ook geregeld spontane berichten 
van appreciatie over de inhoud en vorm toe. Ere wie ere toekomt. 
Vandaar een klein woordje uitleg over de totstandkoming ervan. De 
samenstelling van elk nummer is in handen van het ADVN-team 
Publiekswerking, Sophie Gyselinck en Ann Van Gastel. Sophie brengt 
de medewerkers samen voor een eerste verkenning van ideeën en 
zorgt voor afspraken over taakverdeling en opvolging. Samen wor-
den gepaste illustraties bij de teksten gezocht en het is Ann die alles 
in het vertrouwde vierkanten formaat giet.  
De voorpagina van dit nummer werd opnieuw zorgvuldig gekozen. 
Handen die ontspannen rusten op een boek, dat net gesloten werd 
nadat de eigenaar van de handen er een tekst uit voorlas. Het gaat 
om het hoofdstuk Armoede, uit het boek “Op wandel”, van Hugo 
Verriest uit 1903. Het beeld van de handen zit in de openingsscène 
van een documentaire gemaakt door Jimmy Kets in opdracht van het 
ADVN, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden 
van de West-Vaamse priester-dichter. In de film, te bekijken via de 
ADVN-website, zien we een ontmoeting tussen schrijver-historicus 
Romain Vanlandschoot en onderzoeker Aragorn Fuhrmann als vraag-
steller, tegen het decor van het Klein Seminarie van Roeselare.

In deze editie van de Mededelingen zien we nog andere voorbeelden 
van hoe het ADVN de basiswerking presenteert. Archivaris Jens Ber-
tels geeft ons een inkijk in het archief van Marc Boey, zeer actief in 
diverse Vlaamse drukkingsgroepen. De auteur raakt het interessante 
spanningsveld tussen beweging en politieke partij aan en de vraag 
naar de impact van beide. Aan deze vraag wordt vaak ook de kwestie 
van de actualiteit van de Vlaamse beweging gekoppeld. Met de rol 
van onze instelling in het achterhoofd, citeer ik daaromtrent graag 
een uitspraak van Frans Verleyen in Knack (17 april 1996): 

“Vandaag ligt de waarde van de Vlaamse Beweging ook in de pure 
herinnering eraan. Als schatkamer van historische gegevens, goede en 
kwade, die erg bruikbaar zijn voor al wie ethisch probeert te leven in de 
hem onringende sociale werkelijkheid. Zij leert zoveel over de verhou-
ding tussen massa en macht, over gebruik en misbruik van gevoelens, 

onwetendheid, ambities, zelfzucht, altruïsme, hoogmoed of argeloos 
heldendom.”  

In het laatste nummer lijst archiefmedewerker Rita Verelst naar 
goede gewoonte een selectie uit de aanwinsten op. Het overzicht 
biedt een staalkaart aan wat recent aan onze “schatkamer van histori-
sche gegevens” werd toegevoegd.
 
Hoe we samen met collega-instellingen met beelden aan de slag 
gaan, vertelt projectmedewerker Phaedra Claeys. Van haar krijgt u 
een verslag van hoe beeldherkenningssoftware werd ingezet op 
fotoarchieven om de effectiviteit en registratiemogelijkheden na te 
gaan.

Door onderzoeker Kas Swerts leren we de figuur van August Van 
Humbeeck kennen, een Vlaams dienstweigeraar “geleid door zijn 
katholieke moraal” en spil in de internationalisering van de pacifisti-
sche beweging. Zijn archief biedt verder onderzoekspotentieel naar 
onder meer de rol van vrouwen in de Vlaamse vredesbeweging en 
herinnert aan de verstrengeling van de Vlaamse en pacifistische 
beweging gevoed door de gruwel van WOI. De actualiteitswaarde 
van de leuze Nooit meer oorlog blijft helaas groot. De vredesgedachte 
in Vlaanderen vroeger en nu vormt daarom het onderwerp van de 
Driekoningengesprekken op 30 januari 2023. Allen zeer welkom!

[ann mares]

 
* Romain Vanlandschoot in Hugo Verriest 100, via de ADVN-website.
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COLLECTIE

marcel boey en de niet-partijpolitieke vlaamse beweging

Marcel Boey (1905-1998) staat vooral bekend om 
zijn rol in de Vlaamse Volksbeweging (VVB), waar hij 
doorheen de jaren verschillende functies bekleedde. 
Boey was van bij de start betrokken bij de (derde) 
oprichting van de VVB door deelname aan de eerste 
VVB-raad op 17 mei 1956. Hij zou echter niet meteen 
zetelen in de algemene bestuursorganen. Wel werd 
hij in 1956 voorzitter van de Provinciale Raad van 
West-Vlaanderen en was hij actief in de Brugse afde-
ling. In de jaren 60 stroomde hij dan toch door tot 
het nationale niveau en zetelde hij als bestuurslid in 
zowel de algemene raad als in het hoofdbestuur. Hij 
zou het schoppen tot algemeen ondervoorzitter. Van 
1971 tot 1989 vervulde hij daarnaast de rol waar men 
hem het meest om herinnert: hoofdredacteur van 
het VVB-orgaan Doorbraak. Boey was bovendien ook 
een belangrijke VVB’er in het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen en het Anti-Egmontcomité. 

Boey was op deze manier betrokken bij de belang-
rijke lokale uitbouw van de beweging en later ook de 
algemene standpuntbepaling en profilering. Speer-
punten van de VVB in de actieve periode van Boey 
waren federalisme, de verhouding tussen Brussel en 
Vlaams-Brabant en economische ontwikkeling en 
tewerkstelling (onder andere de mijnenkwestie).

Het persoonsarchief van Boey werd in twee delen 
overgedragen door zijn weduwe en bevat voorna-
melijk documenten over de Vlaamse Volksbeweging. 
Gelukkig zijn ook zijn andere engagementen niet 
ongedocumenteerd gebleven: bestuurslid bij het 
IJzerbedevaartcomité, Het Algemeen Komitee voor 
Amnestie, de Vereniging voor Algemeen Nederlands 
en documenten over zijn voordrachten en publicaties. 
Het archief van Boey vormt zo een interessante bron 
om de activiteiten van de niet-partijpolitieke Vlaamse 
beweging in de tweede helft van de twintigste eeuw 
te onderzoeken. 

Het Berichtenblad verscheen vanaf 1958 als periodiek van de Vlaamse Volksbeweging. Onder 
redacteurschap van Wilfried Martens veranderde de naam in 1962 naar Doorbraak. In 1971 
werd Boey hoofdredacteur. Hij vervulde deze functie tot 1989. [ADVN, VY900069]
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Een vraag die zich bij een dergelijk archief en onderzoek onvermij-
delijk opwerpt, is de invloed en de impact van de niet-partijpolitieke 
organisaties. Het is een bijzonder interessante vraag, maar bovenal 
een vraag die zich moeilijk laat beantwoorden. Een drukkingsgroep 
tracht invloed uit te oefenen op de politieke organen in dit land. Ze 
ontwikkelt standpunten, die ze naar buiten brengt aan de hand van 
periodieken, moties, memoranda en betogingen. Ook poogt ze de 
achterban uit te breiden en te activeren om via een massabeweging 
de eisen door te drukken. De inhoud van al deze activiteiten is tame-
lijk eenvoudig te onderzoeken. De invloed bepalen is daarentegen 
een ander paar mouwen. In veel gevallen is de persoonlijke overtui-
ging en betrokkenheid doorslaggevend in het antwoord.

Partijpolitiek en het middenveld: zelfde doel, andere middelen
Het is een kwestie die vaak terugkwam en die bij de Vlaamse 
Volksbeweging resulteerde in de oprichting. In 1956, het jaar van 
de stichting, organiseerde de VVB een grote volksvergadering voor 
eendrachtig optreden buiten elke partijpolitiek. In de uitnodiging 
voor deze vergadering formuleerde men als doel van de VVB om 
buiten alle partijverband een Vlaams urgentieprogramma te doen 
verwezenlijken. De kwestie komt ook duidelijk terug in de anonieme 
en datumloze tekst “Wat verwacht Vlaanderen van zijn gekozen poli-
tici?” in het archief van Boey. De auteur stelt heel duidelijk: “het zijn 
niet de politici die de onafwendbare hervormingen en gerechtvaardigde 
aanpassingen hebben verwezenlijkt, maar de Vlaamse openbare opinie, 
samengebald in de drukkingsgroepen, die de politieke leiders hebben 
gedwongen de Vlaamse rechten te erkennen. Soms met de steun van 
enkele parlementsleden, uitzonderlijk met de medewerking van kabi-

netsleden.” De tekst is verder echter niet zo consequent, daar ze bij de 
probleemanalyse en bijhorende oplossingen telkens de uitvoering 
bij de politici leggen. Op niet-politiek handelen wordt geen allusie 
meer gemaakt.

Foto van Marc Boey, s.d. [ADVN, VFA10320]

Derde keer goede keer. De Vlaamse Volksbeweging kende twee valse starten. In 1956 kwam 
het project wel van de grond. Op het einde van het eerste jaar vond in Brugge een grote 
volksvergadering plaats. [ADVN, D21769(2/6)]
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In het archief van Boey komen ook andere stemmen aan bod. In 
een kopie van een strooibrief wordt Manu Ruys, journalist voor 
De Standaard geciteerd: “De niet-politieke Vlaamse beweging, met 
haar fondsen, komitees en andere kultuurverenigingen, heeft lood 
in de vleugels. Zij wekt de indruk niet meer aan te slaan in de jongere 
bevolkinslagen en geen invloed uit te oefenen op wie de richting 
aangeeft in de samenleving. Er gaat van haar geen prestige, geen 
gezag meer uit. Politici, ondernemers, vakbondsleiders aanzien haar 
woordvoerders als verkrampt, ontoegankelijk en voorbijgestreefd.” En 
Ruys stond allesbehalve alleen met dit standpunt.

Achteruitgang Vlaamse Volksbeweging
Het vele werk van Boey en zijn collega’s ten spijt werd de VVB vanaf 
de jaren 70 namelijk geconfronteerd met een organisatorische 
achteruitgang. De betoging in Vilvoorde op 15 oktober 1972 was een 
groot succes, maar de daaropvolgende activiteiten kenden steeds 
minder deelnemers. Een uitzondering hierop vormde het ageren 
rond het Egmontpakt. Ook het lokale afdelingsleven ging achteruit 
(het minst in het West-Vlaanderen van Boey). Verandering leek nood-
zakelijk. De bestuursploeg werd gewijzigd en het federalistische 
standpunt verlaten voor separatisme. Boey volgde in deze periode 
de VVB nog, maar verbleef op de achtergrond. De spilfiguren van 
deze vernieuwingsoperatie, Peter De Roover en Jan Jambon, werden 
later opgepikt door de N-VA. Niet voor het eerst verruilden VVB’ers 
het middenveld voor de politiek. Denken we maar aan Maurits Cop-
pieters, Willy Kuijpers en Frans Van Mechelen. Ook deze dynamiek 
stelde de tegenstelling partijpolitiek en middenveld op scherp.

Links: Een anonieme en datumloze lofzang op het middenveld en aanklacht tegen de politici. 
[ADVN, D21772(4/20)]

Onder: De nationale betoging in Vilvoorde in 1972 was een van de grootste successen van de 
Vlaamse Volksbeweging. De verhouding tussen Vlaams-Brabant en Brussel werd er scherp en 
divers aangekaart. [ADVN, VAFA929]
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Niet enkel in het archief van Marcel Boey vinden 
we sporen van deze discussie. Ook het archief van 
Het Pennoen bevat bijvoorbeeld relevant materiaal. 
Of wat dacht u van volgende passage in een brief 
van een zekere Gaston aan hoofdredacteur Jan 
Olsen: “Niet dat een beweging geen nuttig werk kan 
verrichten; wanneer ze echter niet de ruggesteun 
geniet van een Vlaams-nationale partij zal haar actie 
meestal een slag in het water betekenen, ongevaarlijk 
voor de andere partijen en daarom ook zonder enige 
invloed van betekenis. Daarenboven vinden de leiders 
van de CVP bijvoorbeeld, het schitterend dat enkele 
elementen die op partij-politiek terrein gevaarlijk zou-
den kunnen zijn, zich isoleren en zich-zelf onschadelijk 
maken in een beweging.“ De brief dateert uit 1958, 
slechts twee jaar na de oprichting van de VVB.

De kwestie partijpolitiek versus middenveld lijkt 
tegenwoordig, in deze periode van recorduitslagen 
van het partijpolitieke Vlaams-nationalisme, minder 
urgent. De vraag waar men het meeste kan ver-
wezenlijken wordt amper nog gesteld. Tenminste 
op historisch vlak lijkt het me de moeite om deze 
thematiek te onderzoeken. Beide hebben over-
duidelijk hun rol gespeeld en velen hebben reeds 
hun zegje gedaan. Hierbij bleken contemporaine 
belangen vaak doorslaggevend in de analyse, waar-
door afgewogen historische analyses onontbeerlijk 
blijven. De archieven in! [jens bertels]

Boey gaf als redacteur en publicist ook voordrachten, onder andere 
over zijn boek over de Eerste Wereldoorlog en de frontbeweging. 
[ADVN, VAFA1693]

Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Marcel Boey (BE ADVN AC 446); Archief Het Pennoen (BE ADVN 
AC 1170); R. De Nolf & R. Vanlandschoot, Marcel Boey, 2022, op: 
https://nevb.be; Ba. De Wever, Vlaamse Volksbeweging (VVB), 2022, 
op https://nevb.be.
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in dienst voor de vrede
August Van Humbeeck (1905-1992) en de internationale vredesbewegingen in de jaren 1930

COLLECTIE

In 1931 publiceerde de Belgische wiskundige en chemicus Maurice 
Lecat een ophefmakend boek. De publicatie ging echter niet over 
een baanbrekend wiskundig inzicht (Lecat was een expert in variatie-
rekening en lineaire algebra): gewapend met quotes en inzichten van 
zijn collega en kennis Albert Einstein verdedigde Lecat de vredesbe-
wegingen en dienstweigering in verschillende landen. De titel van 
het boek was dan ook toepasselijk Contre la guerre avec Einstein.

Twee jaar later verscheen de Nederlandstalige uitgave van Lecats 
boek, Met Einstein tegen den oorlog, uitgegeven door het Verbond 
der Vlaamsche Oud-Strijders (VOS). Voor de Nederlandstalige 
uitgave had Lecat een nieuw voorwoord geschreven, waarin hij VOS 
loofde omdat deze had bijgedragen aan een “machtige pacifistische 

beweging” in Vlaanderen die een wezenlijke bijdrage leverde aan de 
internationale vrede en “buiten onze grenzen [wordt] erkend”.1

De Nederlandstalige uitgave was echter, zoals Lecat aangaf, “aan-
zienlijk vermeerderd”: in het bijzonder werd er, in tegenstelling tot 
de originele uitgave, veel meer in detail gegaan over de kwestie 
van dienstweigering. Die aandacht voor dienstweigeraars werd nog 
verder benadrukt door VOS zelf. Het Verbond droeg het boek op aan 

“de dienstweigeraars aller landen, en voornamelijk aan de onze”, een 
gegeven dat nog verder werd onderstreept door de toevoeging van 
achttien profielfoto’s van Vlaamse dienstweigeraars, illustraties die in 
Lecats originele uitgave ontbraken.2

 Identiteitskaart van August (Gust) Van Humbeeck, 1931. [ADVN, BE ADVN AC1303]
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De moeizame totstandkoming van inter-
nationale vredesbewegingen
Het verschil in de twee uitgaves van Lecats 
werk illustreert de complexiteit van de 
opkomende vredesbewegingen in 
Europa en elders tijdens de jaren 1920 
en 1930. In de nasleep van de gruwelen 
van de Eerste Wereldoorlog won het 
pacifistische idee aan terrein, maar, zoals 
historicus Norman Ingram observeerde, 
de verschillende Europese landen “expe-
rienced [their] own indigenous variation 
on the common interwar theme called 
pacifism”.3 Lecats verschillende uitgaves 
tonen dit mooi: er was de internationale 
gelaagdheid van het thema ‘pacifisme’ 
(in al zijn vormen) dat door verscheidene 
landen en regio’s werd gedeeld, maar dit 
internationale thema kreeg in specifieke 
contexten een andere invulling.
In de Vlaamse context speelde het thema 
van dienstweigering – in deze periode 
door Ingram getypeerd als een markante 
subset van het pacifistische thema in 
Vlaanderen, Frankrijk en elders – een 
uitvergrote rol, zoals ook Lecats uitgave 
toonde. Dit heeft in de naoorlogse 
periode echter tot een schisma geleid. 
Dienstweigering (al dan niet op basis 
van Vlaams-nationale argumenten) 
en pacifisme werden als tegengestelde 
vuren gezien: een visie die Nestor Gerard, 
spilfiguur in de dienstweigeraarsbeweging, in 1973 zelf op scherp 
stelde toen hij verkondigde dat de “Vlaamse dienstweigeraars geen 
pacifisten [waren]”.4

Het recent verworven archief van de Vlaamse dienstweigeraar 
August Van Humbeeck presenteert echter een genuanceerder beeld. 
Van Humbeeck, die op 29 oktober 1932, “geleid door zijn katholieke 

moraal”, in een klein briefje aan de minister van Oorlog meedeelde 
dat hij zijn dienstplicht weigerde, zou in de jaren 1930 zowel een rol 
spelen in de Vlaamse (hij stond aan het hoofd van het Katholieke 
Steuncomité voor Dienstweigeraars) als de internationale paci-

 
Briefje van 29 oktober 1932 dat Van Humbeeck naar de minister van Oorlog stuurde. Het 
briefje gaat over de reden waarom Van Humbeeck zijn dienstplicht weigert. 
[ADVN, BE ADVN AC1303]
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fistische context. De correspondenties van Van Humbeeck tonen 
hoe de dienstweigeraar – die vanwege zijn dienstweigering uit het 
Groot-Seminarie in Mechelen was gestuurd – in contact kwam met 
pacifisten in het buitenland, waaronder de Nederlander Cor Huisman, 
die een belangrijke rol speelde in de Nederlandse afdeling van de 
Katholieke Jongeren Vredes-Aktie (KJVA) (net zoals Van Humbeeck in 
Vlaanderen).

Het archief van Van Humbeeck toont enerzijds de 
pogingen om over de staatsgrenzen heen internati-
onale vredesbewegingen en -acties op te richten. De 
samenkomst van verschillende Europese pacifisten in 
het kleine Belgische dorpje Lustin (met onder meer de 
aanwezigheid van de Franse pastoor en pacifist André 
Trocmé, en de Engelse Isobel Lunt van de vredesbe-
weging War Resisters’ International) in juli 1934 is een 
voorbeeld van hoe in deze periode er, ondanks de 
regionale verschillen, actief pogingen waren om op 
een supranationale schaal pacifistische verbonden op 
te richten.
Anderzijds zien we in de briefwisseling van Van 
Humbeeck hoe moeizaam deze pogingen konden zijn: 
Huisman bekende in juli 1934 bijvoorbeeld aan Van 
Humbeeck hoe “ik het geheel met u eens [ben] dat het in 
de vredesbeweging maar al te vaak ontbreekt aan goede 
organisatie". Het archief van Van Humbeeck vormt daar-
mee een mooie toevoeging aan het onderzoek naar 
het pacifisme tussen de twee wereldoorlogen, en kan 
bovenal nieuw licht werpen op de transnationale inter-
acties tussen verschillende pacifisten, een aspect dat 
zoals historicus Ofer Ashkenazi heeft beargumenteerd, 
tot vandaag nog te weinig onderzocht is geweest.

'Feminist pacifism’ in de Vlaamse en Belgische context
Het archief van Van Humbeeck onthult daarenboven 
nog andere facetten van de (internationale) vredes-

bewegingen tijdens het interbellum: de oprichting van de Women’s 
International League for Peace and Freedom tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, de Zweedse vredesbetoging in 1935 (waar ongeveer 
20.000 Zweedse vrouwen aan deelnamen) en de Nederlandse 
Vrouwen Vredesgang die vanaf 1934 jaarlijks plaatsvond, zijn allemaal 
voorbeelden van hoe in het interbellum feminisme en pacifisme (ook 
wel getypeerd als feminist pacifism) met elkaar in contact kwamen.

Lijst van personen die deelnamen aan de vergadering in het Belgische 
dorpje Lustin in 1934. De lijst toont verschillende pacifisten uit zowel het 
binnen- als buitenland. [ADVN, BE ADVN AC1303]
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De korte briefwisseling tussen Van Humbeeck en Rosa Michaut 
(die na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol zou spelen in 
de communistische Belgische Unie voor de Verdediging van de 
Vrede (BUVV) in 1934-1935 in het kader van de werking van de KJVA) 
illustreert hoe we, ondanks de overwegende aandacht voor de 
mannelijke dienstweigeraars, de rol van vrouwen in de Vlaamse en 
Belgische vredesbewegingen tijdens deze periode niet uit 
het oog mogen verliezen. Het archief van Van Humbeeck 
opent daarmee een onderzoekspiste die tot nu toe nog 
grotendeels onderbelicht is gebleven: welke rol speelden 
vrouwen in de Vlaamse vredesbewegingen en zien we 
samenwerkingen, gelijkenissen of verschillen tussen de acties 
van vrouwen in Vlaanderen en elders in Europa tijdens het 
interbellum?
De vragen zijn indicatief voor de rijkdom van het archief van 
Van Humbeeck: niet alleen biedt het archief de mogelijkheid 
om nieuwe inzichten te verwerven over bepaalde thema’s 
die al diepgaand zijn onderzocht, het biedt ook de mogelijk-
heid voor nieuwe analyses die ons begrip van de Vlaamse 
vredesbewegingen tijdens het interbellum kunnen verrijken. 
[kas swerts]

Bronnen bij deze bijdrage: L. Vandeweyer, Katholieke Vredesactie in een bedreigd 
België, 1914-1963, in: R. Burggraeve, J. De Tavernier & L. Vandeweyer, Van 
rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede. Katholieken tussen militarisme en 
pacifisme in historisch-theologisch perspectief, Leuven, 1993, pp. 113-149; 
A. Eyckerman, De Vlaamse dienstweigeraars tussen de twee Wereldoorlogen, in: Gram-
mens Jaarboek, 1987, pp. 239-257; N. Ingram, The Circulaire chautemps, 1933. 
The Third Republic discovers Conscientious Objection, in: French Historical Studies, 
jg. 17, 1991, nr. 2, pp. 387-409; I. Andersson, Women’s Unarmed Uprising against 
War. A Swedish Peace Protest in 1935, in: Journal of Peace Research, jg. 40, 2003, 
nr. 4, pp. 395-412; E. Van Neygen, Dienstweigering (2022), op: https://nevb.be; 
E. Van Neygen, Katholieke Jongeren Vredes-Aktie (KJVA) (2022), op: https://nevb.
be; E. Van Neygen, Dienstweigeraars-Steuncomités (2022), op: https://nevb.be; 
O. Ashkenazi, Reframing the Interwar Peace Movement: The Curious Case of Albert 
Einstein, in: Journal of Contemporary History, jg. 46, 2011, nr. 4, pp. 741-766.

(1) M. Lecat, Met Einstein tegen den oorlog, Brussel, 1933, p. 9.
(2) Ibid., pp. 5, 9 & 100-111.
(3) N. Ingram, The Circulaire chautemps, 1933. The Third Republic discovers Conscientious 
Objection, in: French Historical Studies, jg. 17, 1991, nr. 2, p. 387.
(4) Z.n., Interview Nestor Gerard. Vlaamse dienstweigeraars waren geen pacifisten, in: ’t Pal-
lieterke, jg. 29, 4 oktober 1973, nr. 40, pp. 14 & 16.

Protestposter van de Katholieke Jongeren Vredes-Aktie (KJVA) tegen een mogelijke 
oorlog en tegen de verdere militarisering van de samenleving. Net zoals andere 
vredesbewegingen in Europa werd de actie specifiek gericht aan moeders. 
[ADVN, BE ADVN AC1303]
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een selectie uit de recente aanwinsten (2021)

AANWINSTEN

Redactiearchief (1966-1973).
Be adVN ac34 archief WerkGemeeNschap NieuW 
VLaaNdereN

Werkingsarchief (1960-2020) bevat plannen 
van de IJzertoren en vlaggen van de VOS-
afdelingen Wulveringem-Vinkem, Moeskroen, 
Brecht en Staden. Met plaasteren replica van 
de hoekbeelden op de IJzertoren.
Be adVN ac102 archief BedeVaarT Naar de GraVeN VaN 
de ijzer

Briefwisseling van Joris Dedeurwaerder 
naast redactiestukken over zijn publicatie 
Professor Speleers: een biografie (1980-2010), 
met een collectie boeken. (1)
Be adVN ac116 archief jOris dedeurWaerder

Dossiers over Vic Anciaux 
als Volksunie-bestuurslid 
en mandataris, persoon-
lijke briefwisseling en 
documentatie over ver-
schillende onderwerpen, 
met een collectie DVD’s en 
cassettes.
Be adVN ac118 archief Vic 
aNciaux

Documenten over Willy 
Kuijpers zijn mandaten 
voor de Volksunie (VU) bin-
nen het nationaal bestuur, 
het arrondissement 
Leuven en de afdeling Herent. Verder als 
VU-afgevaardigde binnen het federaal parle-
ment, het Vlaams Parlement en het Europees 
Parlement. Met thematische dossiers over 
minderheden, onderwijsproblematiek, 
ontwikkelingssamenwerking, leefmilieu en 
staatshervorming (1950-2010). (2)
Be adVN ac132 archief WiLLy kuijpers

Werkingsarchief (2016-2020).
Be adeVN ac265 archief VLaams pLeiTGeNOOTschap Bij 
de BaLie Te BrusseL

Dossiers over Koen Bultinck zijn 
mandaten als Vlaams Belang (VB)-volksver-
tegenwoordiger en provincieraadslid voor 
West-Vlaanderen en als VB- en daarna N-VA-
gemeenteraadslid in Diksmuide (2007-2011).
Be adVN ac271 archief kOeN BuLTiNck

Dossiers over het Algemeen Vlaams Oud-
Hoogstudenten Verbond, de Vlaamse 
Volksbeweging, het Vlaams Aktiekomitee 

Brussel en Taalgrens afdeling Leuven en de 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1944-
1969).
Be adVN ac280 archief heNdrik aeLVOeT

Briefwisseling en teksten van Cyriel Rous-
seeu onder meer over August Borms en de 
Vlaamse krijgsgevangen in Duitsland, de 
Raad van Vlaanderen, Pro Westflandria en de 
Zannekin Werkgemeenschap (1900-1960).
Be adVN ac319 archief cyrieL rOusseeu

Werkingsarchief met foto’s van activiteiten 
en reisbrochures, met aanvullingen vanuit 
de plaatselijke afdelingen Kalmthout, Sint-
Denijs-Westrem en Wervik (1970-2019).
Be adVN ac453 archief VLaamse TOerisTeNBONd-
VLaamse auTOmOBiLisTeNBONd (VTB-VaB)

Plaasteren beeld ‘Prometheus’ van de hand 
van Cyriel Verschaeve.
Be adVN ac460 fONds cyrieL VerschaeVe

1
2
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Werkingsarchief (2002-2020).
Be adVN ac481 archief marNixriNG (mr) afdeLiNG 
aNTWerpeN-ceNTrum

Werkingsarchief Nekka vzw (1996-2020). (3)
Be adVN ac528 archief aLGemeeN NederLaNds zaNG-
VerBONd (aNz)

Werkingsarchief (2001-2021).
Be adVN ac553 archief VLaams arTseNVerBONd (VaV)

Documentatie over de Vlaamse beweging, in 
het bijzonder over de kwestie Brussel-Halle-
Vilvoorde (1960-2015).
Be adVN ac570 archief marc pLaTeL

Documenten over het project Imagination, 
met foto’s en logo’s van EFA (2005-2021). 
Be adVN ac652 archief eurOpeaN free aLLiaNce (efa) / 
eurOpese Vrije aLLiaNTie (eVa)

Dossier over Vlaamse krijgsgevangenen in 
het Russisch strafkamp in Potma (1958-1961).
Be adVN ac663 archief siNT-maarTeNsfONds (smf)

Dossiers over het VUJO-arrondissement Leu-
ven en de VU-Groot Leuven (1975-1989).
Be adVN ac868 archief ViTaL GeeraerTs

Werkingsarchief (2015-2020).
Be adVN ac831 archief OVerLeGceNTrum VLaamse 
VereNiGiNGeN (OVV)

Flandria-film Herman Van den Reeck gevallen 
voor Vlaanderen (1920).
Be adVN ac833 archief eLza VaN deN reeck

Knipselkunstwerk gemaakt door Eugeen Van 
den Broeck ter gelegenheid van de uitrei-

king van de ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’ aan 
Gaston Durnez (1974). (4)
Be adVN ac888 archief GasTON durNez

Werkingsarchief (1994-2020).
Be adVN ac895 archief VereNiGiNG VaN VLaamse 
academici (VVa)

Dossiers over de uitreiking van de Frans 
Drijversprijs, met foto’s (1980-2018).
Be adVN ac978 archief VLaaNdereN mOrGeN rOTse-
Laar

Documenten over Verbond VOS (provincie 
West-Vlaanderen, gewest Kortrijk, afdeling 
Lode De Boninge), Uilenspiegel vzw, Comité 
voor de Bedevaart naar de Graven aan de 
IJzer, Marnixring (MR) Grensland Lode De 

Boninge (1966-2020).
Be adVN ac984 archief phiLippe haeyaerT

Werkingsarchief (1987-2002).
Be adVN ac966 - archief aLGemeeN NederLaNds 
VerBONd (aNV) der Beide LimBurGeN

Brieven van Jozef Van den Bosch aan het 
bestuur van VTB-VAB (1965-1985).
Be adVN ac1211 archief jOzef VaN deN BOsch

Collectie boeken van de auteur Abraham 
Hans.
Be adVN ac1213 archief kareL michieLs

Documenten van Edgar Boonen onder meer 
als advocaat voor de Vlaamse Conferentie 
der Balie van Antwerpen (1930-1946).
Be adVN ac1220 archief edGar BOONeN

Werkingsarchief (1890-2009).
Be adVN ac1221 archief VLaamse cONfereNTie der BaLie 
VaN aNTWerpeN

Briefwisseling en documenten over de zit-
tingen van de Conferentie, met documenten 
van het Bureau des Consultations Gratuites 
(1839-1949).
Be adVN ac1222 archief cONféreNce du jeuNe Barreau 
d’aNVers

Dossiers van René Victor onder meer als 
advocaat voor de Vlaamse Conferentie der 
Balie van Antwerpen (1919-1980).
Be adVN ac1223 archief reNé VicTOr

Briefwisseling met oostfronter Ghislain Deb-
baut (1941-1942).
Be adVN ac1225 archief jOs VaN caNT

3
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Werkingsarchief (1895-1979).
Be adVN ac1226 archief daVidsfONds (df) afdeLiNG 
aNTWerpeN

Dagboeken van Verbergt geschreven in 
het interneringskamp van Leuven en Vorst 
(1944-1947).
Be adVN ac1227 archief p.j.L. VerBerGT

Werkingsarchief (1955-1991).
Be adVN ac1228 archief Orde VaN deN priNce afdeLiNG 
aNTWerpeN

Knipselmappen vnl. over de Groot-Neder-
landse beweging (1911-1974).
Be adVN ac1229 archief hermaN cOheN sTuarT

Dossiers over Jaak Cuppens als VU-
gemeenteraadslid in Maaseik en 
VU-provincieraadslid in Limburg, met 
dossiers over zijn werkzaamheden binnen 
het VU-arrondissement Tongeren-Maaseik, 
VU-provincie Limburg, VU-afdeling Maaseik-

Opoeteren-Neeroeteren en zijn activiteiten 
binnen onder meer de Vlaamse Volksbewe-
ging (VVB) provincie Limburg, VVB-afdeling 
Kempen&Maasland, Limburgs Amnestie 
Komitee (LAK), Marnixring (MR) afdeling 
Land van Loon-Nieuw Eyck (Limburg), Alge-
meen-Nederlands Verbond (ANV) der beide 
Limburgen, Elf-juli Komitee afdeling Limburg 
en Vriendenkring Zwartberg-Limburg
(1967-2018). (5)
Be adVN ac1231 archief jaak cuppeNs

Dossiers over de VU-afdeling As-Niel 
(1961-2017).
Be adVN ac1232 archief huBerT VerheyeN

Repressiedossier van Karel Albrechts 
(1944-1963).
Be adVN ac1234 archief kareL 
aLBrechTs

Documenten over de 
Volksunie, het Vlaams 
Blok/Vlaams Belang, de 
Vlaamse Volksbeweging, 
het Sekretariaat Vlaamse 
Organisaties en de 
Vlaamse Kring in het arron-
dissement Leuven. Verder 
publicaties van de Vlaamse 
scouts in oorlogstijd en 
enkele voorwerpen en 
affiches (1958-2001).
Be adVN ac1235 archief Wim 
VaNderheydeN

Vlag van de Vriendenkring.
Be adVN ac1236 archief VLaamse 
VrieNdeNkriNG GeraardsBerGeN

Documenten over het bestuur (2015-2016).
Be adVN ac1237 archief jONG adVOcaTeN BrusseL - 
kriNG der sTaGiaires (jaBkes)

Werkingsarchief (1987-2020).
Be adVN ac1239 archief marNixriNG (mr) afdeLiNG 
GeNT ‘BOrLuuT’

Werkingsarchief (1978-2004).
Be adVN ac1240 archief marNixriNG (mr) afdeLiNG 
ViLVOOrde - GrimBerGeN ‘zeNNeGaT’

Werkingsarchief (1975-1999).
Be adVN ac1241 archief marNixriNG (mr) afdeLiNG 
mecheLeN ‘remBerT dOdOeNs’

Verzekeringspolis-
sen (1926-1947).
Be adVN ac1242 

archief NOOrdsTar eN 
BOerhaaVe

Werkingsarchief 
met voornamelijk 
dossiers over de 
Provinciale Gulden-
sporenvieringen en 
de uitreiking ‘Het 
Gulden Spoor’, met 
fotoalbums (1994-
2020).
Be adVN ac1244 - 
archief eLf-juLi kOmiTee 
afdeLiNG LimBurG

Werkingsarchief 
(1969-2011).
Be adVN ac1245 archief 
aBN GeVaerT

4

5
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Dossiers over Simonne Vanoppen haar 
mandaten als gemeenteraadslid voor de 
Volksunie (VU), SPIRIT en Nieuw-Vlaamse 
Alliantie (N-VA) in Heusden-Zolder, als 
Limburgs VU-provincieraadslid en als 
Vlaams volksvertegenwoordiger voor de 
VU-kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik. Met 
vergaderstukken van de VU-afdeling Berin-
gen en documenten van de werkgroep rond 
personen met een handicap (1982-2020).
Be adVN ac1246 archief simONNe VaNOppeN

Documentatie over personen en vereni-
gingen uit de Vlaamse beweging, met 
audiovisuele stukken, publicaties en necrolo-
gia in het bijzonder van personen uit Eeklo.
Be adVN ac1247 archief GusTaaf de rOO

8mm-films over 
de Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor 
Vaanderen (VAVV).
Be adVN ac1248 archief 
rudOLf GiLLis

Dossiers over de 
acties van het Taal 
Aktiekomitee (TAK) 
(1992-1999).
Be adVN ac1250 archief 
BarT de VaLck

Partijarchief (1965-1994).
Be adVN ac1251 archief VOLksuNie (Vu) arrONdis-
semeNT TONGereN-maaseik

Partijarchief (1964-1993).
Be adVN ac1253 archief VOLksuNie (Vu) afdeLiNG 
maaseik-OpOeTereN-NeerOeTereN

Werkingsarchief (1980-2015).
Be adVN ac1254 archief VLaamse VereNiGiNG VaN 
kONTrOLearTseN

Documenten over de functies van Jos Truyen 
als voorzitter van VU-arrondissement Hasselt 
en VU-provincie Limburg, als senator voor 
de VU-provincie Limburg en lid van de VU-
partijraad (1975-1995).
Be adVN ac1255 archief jOs TruyeN

Dossiers over VU-afdeling Nijlen-Kessel-
Bevel (1965-1999).
Be adVN ac1257 archief pauL ViVeT

Partijarchief, met een collectie vlaggen 
en affiches (1980-2001).
Be adVN ac1258 archief VOLksuNie (Vu) afdeLiNG esseN

Dossiers over de functies van Hendrik 
Monteyne binnen VU-Groot-Brugge, VU-
arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust, 
VU-afdeling Sint-Michiels en over de Vlaamse 
Klub Brugge (1963-2003). (6)
Be adVN ac1259 archief heNdrik mONTeyNe

Werkingsarchief (1976-1981).
Be adVN ac1260 archief sTudeNTeNWerk- 
GemeeNschap aLTerNaTief – rijksuNiVersiTeiT 
GeNT (sa–ruG)

Documenten als volksvertegenwoor-
diger voor de VU-provincie Limburg 
en foto’s van Clem Colemont (1960-
1965).
Be adVN ac1273 archief cLem cOLemONT

Werkingsarchief (1962-2011).
Be adVN ac1279 – archief VLaamse VOLks-
BeWeGiNG (VVB) prOViNcie LimBurG

Werkingsarchief met dossiers over 
de herdenkingen Frans Kusters 
(1967-2014).
Be adVN ac1280 – archief VLaamse VOLks-
BeWeGiNG (VVB) afdeLiNG kempeN&maasLaNd

Werkingsarchief (1968-1973).
Be adVN ac1281 – archief prOViNciaaL kOmi-
Tee VOOr amNesTie iN LimBurG (Lak)

[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkings-
fase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar]

[rita verelst]
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beeldherkenning in het tegenlicht-project

Met de jaarwisseling in zicht loopt ook de 
tweede fase van het Tegenlicht-project 
op zijn einde. Sinds maart 2021 werkt het 
ADVN samen met het FOMU (Fotomuseum 
Antwerpen) en KOERS (Museum van de 
Wielersport, Roeselare) aan een driejarig 
project in het kader van de inhaalbeweging 
digitale collectieregistratie van de Vlaamse 
overheid. Met Tegenlicht willen de instellin-
gen de fotonegatieven uit de archieven van 
zes fotografen toegankelijk maken. Voor het 
ADVN gaat het over de fotoarchieven van 
Danny Cortier (Studio Dann), Werner Van-
denberghe (Wevako), Hendrik Van Lerberghe 
(Foto&Film) en Dirk Cornelis (Foto Fokus).

In de eerste fase van het project (maart-
december 2021) werden meer dan 400.000 
fotonegatieven in bulk gedigitaliseerd door 
middel van de contactvelmethode. Dit is het 
scannen of fotograferen van negatieven in 
de transparante insteekhoezen waarin ze 
bewaard worden. Deze methode laat toe 
om snel en eenvoudig een grote 
hoeveelheid negatieven te digitalise-
ren, bijvoorbeeld voor beschrijving 
en selectie. Na enkele tests werd 
gekozen voor een resolutie van 800 
ppi: kwalitatief genoeg voor beeld-
herkenning en ontsluiting, maar ook 
niet te zwaar voor opslag. Achteraf 
werden de opnames van de contact-
vellen nog tot individuele beelden 
bijgesneden.

Tijdens de eerste fase werd ook onder-
zocht hoe beeldherkenningssoftware kan 
worden ingezet voor semiautomatische 
beschrijving van de negatiefarchieven. Het 
vooronderzoek naar een duurzame beeld-
herkenningsinfrastructuur en -workflow 
verliep in samenwerking met het Vlaams 
Architectuurinstituut (VAi) en Datable. Een 
aantal casussen werd onderzocht: het 
opladen van de beelden in de software, de 
eigenlijke beeldherkenning (van zowel 
personen als objecten en tekst) en het 
terugstromen van de gecreëerde metadata 
naar de beheersystemen. De resultaten van 
dit onderzoek werden geïmplementeerd in 
de tweede fase.

De voornaamste casus voor Tegenlicht was 
het herkennen van afgebeelde personen. 
Eerst ging de software op zoek naar alle 
gezichten op een foto om die nadien te 
identificeren. Dat laatste bleek niet zo 
evident. Aanvankelijk zouden alle afbeeldin-

gen van identieke personen gegroepeerd 
of geclusterd worden, waarna medewerkers 
en vrijwilligers aan de slag konden om die 
clusters te identificeren. Aangezien het 
toegelaten aantal gezichten per cluster 
echter beperkt was en Tegenlicht toch een 
grote hoeveelheid foto’s wil verwerken, werd 
een alternatief gezocht en gevonden in het 
gebruik van referentiesets.

Daartoe werden beelden verzameld van 
personen die vermoedelijk relevant zijn 
en/of voorkwamen in de inhoudelijke 
beschrijvingen door de fotografen zelf. Per 
persoon werd een vijftal foto’s verzameld, bij 
voorkeur frontale portretfoto’s in hoge kwa-
liteit en indien mogelijk ook genomen op 
verschillende leeftijden. Op basis van deze 
beelden stelde de software een gezichts-
profiel per persoon op. De gezichtsprofielen 
van de personen uit de referentieset werden 
dan vergeleken met de profielen van de 
personen op de foto’s. Op basis hiervan sug-

LabelStudio, de online beschrijvingstool voor het 
valideren van de beeldherkenningsresultaten.

ONDERZOEK
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KORT

VOOrWOOrd

Bruno De Wever, Fietsen en filmen voor de 
natie en een ondraaglijke geur van knoflook

BijdraGe

Kas Swerts, En route 
met roekeloze 
grachtbaders: 
Over de Vlaamse 
Toeristenbond en het 
fietstoerisme tijdens 
het interbellum 
(1921-1939)

fOrum

Dieter Vanden-
broucke, Frantz Van 
Dorpe en 'de plicht' van iedere Dinaso. Kant-
tekeningen bij een verzetsman

Joep Leerssen, Verstopt in de popcorn: Hoe het 
romantisch nationalisme de twintigste eeuw 
heeft doorstaan

NieuWe uiTGaVeN

Abonnementsgeld:
– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro

– steunabonnement: 75 euro
- afzonderlijk nummer: 10 euro

meer info langs: www.wt.be

U kunt zich abonneren op WT door over-
schrijving van het abonnementsgeld op 

rekeningnummer  Be80733021529077 
[Bic kredBeBB].

wt | tijdschrift 
Inhoud 2022/4

gereerde het algoritme een persoon uit de 
referentieset en gaf het met een score aan 
hoe groot de overeenkomst is (de waar-
schijnlijkheidsscore).

De laatste stap was het valideren van de 
resultaten van de beeldherkenning door 
middel van een online beschrijvingstool. 
Voorafgaand aan de validatie op stukniveau 
werd er eerst een ondergrens bepaald: alle 
suggesties met een waarschijnlijkheidsscore 
lager dan 0.5 (op 1) werden niet opgela-
den in de beschrijvingstool. Na deze filter 
bleven er voor het ADVN nog bijna 58.000 
te valideren gezichten over. Deze suggesties 
werden één voor één bekeken en geac-
cepteerd of geweigerd. In het geval van een 
foutieve overeenkomst kon ook een andere 
persoon aangeduid worden. Op die manier 
werd al meer dan de helft van de herkende 
gezichten gevalideerd. Voor de resterende 
gezichten wordt momenteel nog onderzocht 
hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden.

Het uitdenken en uitvoeren van het 
beeldherkenningstraject heeft een aantal 
prangende vragen doen rijzen omtrent de 
aanmaak en het gebruik van referentiesets, 

bijvoorbeeld welke foto’s hiervoor het meest 
geschikt zijn, maar ook of en hoe referentie-
sets gedeeld kunnen worden met andere 
erfgoedinstellingen. In de derde en laatste 
fase van Tegenlicht (2023) zal het ADVN een 
werkgroep met collega-instellingen oprich-
ten en aansturen om dergelijke vragen te 
onderzoeken en richtlijnen uit te werken. 
Daarnaast zal Tegenlicht ook onderzoek 
voeren naar een duurzame procedure voor 
scans in hoge resolutie op aanvraag (on 
demand).

Na afloop van het project wil het ADVN de 
uitgewerkte procedures voor beeldherken-
ning en scans op aanvraag blijven inzetten 
bij het digitaliseren van de collecties en de 
bevindingen van Tegenlicht delen via een 
rapport op CEST. Op die manier hoopt het 
ADVN de resultaten van dit project niet 
alleen te verankeren in de eigen werking, 
maar ook te kunnen delen met het werkveld. 
Vanaf januari 2023 is er een webexpo over 
het Tegenlicht-project beschikbaar op
expo.advn.be [phaedra claeys]

Voorbeeld van een negatiefstrookje.
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Praktisch

Maandag 30 januari 2023
onthaal vanaf 19.00 u

KAVA Congres Centrum
Consciencestraat 41

2018 Antwerpen

Inschrijven kan tot 27/1 via
publiekswerking@advn.be

KORT

driekoningengesprekken 
& nieuwjaarsreceptie

Het ADVN organiseert op maandag 30 
januari 2023 om 19.30 uur de ‘Driekoningen-
gesprekken’ in het KAVA Congres Centrum. 

Een panelgesprek over ‘De vredesgedachte 
in Vlaanderen vroeger en nu’ met 
Dominiek Dendooven (In Flanders Fields), 
Annemarie Gielen (Pax Christi)
en Johan Velghe  (Museum aan de IJzer). 

Afsluiten doen we met een toost op het 
nieuwe jaar.

korte film 
Hugo Verriest 100
De 81-jarige West-Vlaamse priester-dichter 
en geestelijke vader van de Blauwvoeterie 
Hugo Verriest overleed op 27 oktober 1922. 
100 jaar later werd deze opmerkelijke figuur 
uit de geschiedenis van de Vlaamse bewe-
ging met tal van activiteiten in de dorpen en 
steden waar hij woonde en werkte, herdacht. 
Het ADVN dook voor deze gelegenheid in 
zijn eigen collectie op zoek naar sporen van 
de priester en blikte samen met biograaf 
Romain Vanlandschoot terug op het leven, 
het werk en de invloed van Hugo Verriest.

ADVN-onderzoeker Aragorn 
Fuhrmann interviewde schrijver-
historicus Romain Vanlandschoot 
afgelopen zomer in het Klein Semi-
narie van Roeselare. De plaats van 
het gesprek is symbolisch, want het 
Klein Seminarie van Roeselare was 
de school waar Verriest als leerling 
school liep en les kreeg van Guido 
Gezelle, maar ook de plaats waar 

Verriest twintig jaar later als leraar zelf lesgaf 
aan onder meer Albrecht Rodenbach.
Het interview vertelt over hoe de charismati-
sche redenaar Verriest mee vorm gaf aan het 
cultuurflamingantisme van de 19de eeuw. 
Romain Vanlandschoot beschrijft de priester 
als vooruitstrevend, ruimdenkend, sociaal-
voelend en verdraagzaam, op vele vlakken 
was hij een progressieve verbindingsfiguur. 
Als letterkundige, leraar, pastoor en redenaar 
was Verriest met zijn open geest een vroege 
pleitbezorger van de democratie.

In het levensverhaal van Verriest dat zich ook 
buiten West-Vlaanderen afspeelde, passeren 
heel wat belangrijke spelers de revue. In de 
korte film komen onder meer Guido Gezelle, 
Albrecht Rodenbach, August Vermeylen en 
Cyriel Verschaeve aan bod.
De film toont archiefmateriaal uit het ADVN 
maar ook unieke bewegende beelden van 
Hugo Verriest zelf. Deze werden gedraaid 
begin jaren twintig door Clemens De Landts-
heer. Verriest poseert voor de gevel van het 
witte pastoorshuis in Ingooigem.

De korte film werd ingeblikt door 
Jimmy Kets die zorgde voor camera, 
regie en montage. De muziek is van 
de hand van Tuur Florizoone. Het 
interview werd uitgewerkt door 
Aragorn Fuhrmann. U kan de korte 
film bekijken op ons vimeo-kanaal: 
https://vimeo.com/763382665. 
[sophie gyselinck]
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"het moordtuig blijft …"

DENKWOORD

dirk rochtus | voorzitter van het advn

Vele Vlaams-nationalisten weigerden in het België van de jaren 20 
en 30 van vorige eeuw hun legerdienst te vervullen of – als ze dan 
toch milicien waren – Franstalige bevelen op te volgen. Bekend is 
het geval Joris De Leeuw. De soldaat met de sprekende naam haalde 
de voorpagina’s van alle kranten. Zijn actie bracht een wetswijziging 
aangaande de commandotaal teweeg. Het Verbond van Vlaamse 
Oud-Strijders (VOS) meende in hem de belichaming te zien van ‘het 
hoger beginsel: wereldvrede door ontwapening’.1 Maar een antimili-
tarist was De Leeuw niet; hij deed tenslotte zijn dienstplicht uit.
Naast Vlaams-nationalistische waren er ook principieel antimilitaris-
tische en pacifistische dienstweigeraars. Ook deze laatsten vonden 
steun bij het door August Van Humbeeck geleide Katholiek Steun-
comité voor Dienstweigeraars (zie supra). Maar Vlaams-nationalisme 
en antimilitarisme konden ook hand in hand gaan. De bekende 
schrijver Filip De Pillecyn (1891-1962) verwoordde als hoofdredacteur 
van het weekblad De V.O.S. die houding door de ‘kranige daad’ van 
de voornoemde milicien te overstijgen: “Maar wij Vossen, wij weigeren 
een bevel niet omdat het in het Frans is, maar omdat het een militair 
bevel is.”2 De Pillecyn sleepte zijn antimilitaristische overtuiging mee 
vanuit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Als medestichter 
van het Comité Heldenhulde, voorloper van het IJzerbedevaart-
comité, bekommerde hij zich om een waardige herdenking van de 
gesneuvelde frontsoldaten. Van 1928 tot 1933, en dan nog eens in 
1938, sprak hij op de IJzerbedevaart in naam van VOS telkens een 
krachtig ‘neen’ uit tegen de oorlog. “En wat hebben wij eraan dat in 
België het kanon tweetalig wordt. Het moordtuig blijft (…)”, klonk het 
de allereerste keer in wat zijn biograaf, de betreurde Etienne Van 
Neygen (1948-2019), een fel opgemerkte en overigens scherpzinnige 
antimilitaristische rede noemde.3 Gelouterd door zijn frontervarin-
gen was De Pillecyn als het ware een geestelijke dienstweigeraar 
geworden.
De Pillecyn stichtte in 1922 het satirische weekblad Pallieter dat hij 
de komende zes jaren vol schreef. Boude taal schuwde hij daarbij 
niet. Zo bestempelde hij in 1925 de Duitse veldmaarschalk Paul von 
Hindenburg naar aanleiding van diens verkiezing tot rijkspresident 
als "een professionele slachtersbaas". Als hij de naam van maarschalk 
Pétain hoorde, “dan is er ergens een knal in de buurt en ’t is mij alsof ik 
rondom mij moet kijken of er geen bloedplas ligt". Zijn antimilitarisme 
hing samen met kritiek op het kapitalisme. De Vlaamse strijd had 

volgens hem geen zin als ze niet ook antimilitaristisch was: “Een 
Vlaanderen dat zich afbeult voor een taalwet en met blij zweet de oorlog 
van morgen spijst met zijn legerbudget, dat is het onze niet.” Boven de 
hoofden van de regeerders en de militairen “drijft de lucht van petrool, 
cokes, financie".
Maakte het antimilitarisme De Pillecyn ook tot iemand van links?4 
Maar het Frans-Belgisch Militair Akkoord van 1920 had hem beroofd 
van het geloof in de eerlijke werking van een parlement dat “met 
onderdanigheid het militair budget stemt waarmede ons knechtschap 
moest worden mogelijk gemaakt".5 Volgens Rik Van Cauwelaert was 
het de afkeer voor het parlementarisme als “het rijk van de onbe-
voegdheid” die “de ontgoochelde schrijver naar de collaboratie leidde".6 
Maakte dit amalgaam van antimilitarisme en antiparlementarisme 
dat De Pillecyn behoorde tot de mensen die de publicist Otto-Ernst 
Schüddekopf in zijn gelijknamige boek uit 1960 noemde: "Linke Leute 
von rechts" (Linkse mensen van rechts)?

(1) Geciteerd naar Etienne Van Neygen, E. Waegemans (red.), Filip De Pillecyn. Flamingant en 
pacifist, Hamme, p. 291.
(2) Ibid., p. 293.
(3) Ibid., p. 289.
(4) E. Van Neygen, Filip De Pillecyn in Pallieter: uiterst links, in: Filip De Pillecyn Studies XI, 
2015, pp. 31-79.
(5) Geciteerd naar ibid., p. 35.
(6) R. Van Cauwelaert, De journalist Filip De Pillecyn, ibid., p. 155 e.v.

[ADVN, VAFB 409]
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