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Voorwoord 
Dat een thesis een werk van lange adem is of kan zijn, is hier zeker van toepassing. Ondanks 

het feit dat ze langer dan normaal heeft aangesleept, ben ik uiteindelijk gelukkig met het 

resultaat. In dit voorwoord wil ik dan ook vooral de mensen bedanken die dit mogelijk hebben 

gemaakt. In de eerste plaats wil ik mijn promotor, professor Vrints bedanken voor de interesse 

die hij van bij de start (tot tweemaal toe) heeft getoond in het onderwerp. Daarnaast heeft hij 

mij vooral in de juiste richting geduwd en daarbij interessante invalshoeken aangegeven, wat 

ongetwijfeld heeft bijgedragen tot de kwaliteit. In één adem wil ik dan ook Martin Schoups 

bedanken, medeonderzoeker, die vooral geholpen heeft om het werk lichter te maken door ook 

de bondsbladen digitaal aan te reiken. Dit heeft mij ongetwijfeld meerdere uitstappen naar de 

Koninklijke Bibliotheek van België bespaard.  

Ten tweede moet ik ook mijn ouders bedanken voor het eindeloze geduld dat ze wisten uit te 

oefenen gedurende de laatste jaren. De vraag “Hoe gaat het met je thesis?” werd dan ook vaak 

– al dan niet waarheidsgetrouw – beantwoord met “Het komt in orde.” Het feit dat ze daarin altijd 

rustig bleven, ondanks de negatieve resultaten, moet ik absoluut feliciteren. 

Vervolgens gaat een woord van dank uit naar de medewerkers van het stadsarchief van Ieper, 

waar ik ondertussen vaste klant ben geworden. Ze hebben mij altijd vriendelijk geholpen en 

daarbij vaak suggesties gedaan om bronmateriaal te vinden. Hetzelfde geldt voor de 

medewerkers in het In Flanders Fields Research Center die mij spontaan onverwachte hulp 

aanboden, wat ongetwijfeld een extra dimensie heeft toegevoegd aan deze thesis. De snelle 

respons van Hilde Verboven van de dienst Onroerend Erfgoed in Vlaanderen heeft mij geholpen 

om een goede afbakening van mijn onderzochte regio te maken, waarvoor dank. 

In de laatste plaats moet ik mijn vrienden bedanken die veel gevraagd hebben naar mijn 

onderwerp, sommigen uit interesse, anderen uit pure vergeetachtigheid, maar allen met goede 

bedoelingen. De korte en soms langere pauzes tussen het schrijven in waren dan ook vaak 

welkom. 

Het schrijven van deze thesis over oud-strijders in de Westhoek heeft mij alleen maar meer 

geprikkeld om mezelf hier verder in te verdiepen. Het blijft fascinerend om onderzoek te doen 

naar het verleden uit eigen streek. 
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1 Probleemstelling 
“Ce qui semble aujourd’hui effarant, lorsqu’on se rappelle les premiers jours d’août 1914, c’est 

de constater combien nul n’avait alors conscience de l’ampleur du drame à venir et de ses 

conséquences fatales. C’était la guerre, certes, mais elle serait courte. “Nach Paris”, disaient les 

Allemands, “Á Berlin”, claimaient Français et Russes. Une affaire de quelques semaines tout au 

plus. Dans les deux camps, l’enthousiasme étouffait l’angoisse. Et la raison.”1 

1.1 Inleiding 

Op elf november 1918 komt na vier lange jaren abrupt een einde aan de Eerste Wereldoorlog. 

Jarenlang werd het dagelijkse leven ontwricht door de ellende van de oorlog, zowel aan het front 

als daarnaast en werd voor honderdduizenden soldaten de dagelijkse sleur ingeruild voor het 

eentonige leven in de loopgraven. Het einde van de oorlog zou echter een nieuwe uitdaging 

opleveren voor de Belgische regering, namelijk het re-integreren van overgebleven soldaten in 

de Belgische samenleving, deze zogenaamde “overlevenden”.2 Alhoewel het Belgische leger in 

1914 eerder naïef het internationale schouwspel betrad, kwamen de oud-strijders gehavend, 

maar gedecideerd terug naar huis. De beloften die hen voor en tijdens de oorlog werden 

gemaakt, wilden ze ook ingewilligd zien. De Belgische oud-strijder zal tijdens het interbellum dan 

ook stevig voor haar rechten opkomen, geruggensteund door een vrij brede oud-

strijdersbeweging. Als bevrijders van het land, hunkerden ze naar erkenning, zowel in woorden 

als in daden. Daarnaast wilden velen niet terugkeren naar hun leven van voor de oorlog, waarbij 

een elitaire toplaag het voor het zeggen zou hebben en zij gewillige conformisten zouden blijven 

net als vroeger.  

Om een zekere impact te kunnen hebben op het Belgische beleid zouden de oud-strijders zich 

gaan verenigen om hun rechten te bekomen. Ondanks de invoering van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht, de nieuwe normen en waarde in de naoorlogse maatschappij en 

prestaties van de oud-strijder in de oorlog, zou de enkele oud-strijder – vaak na de oorlog nog 

steeds een gewone boer – het verschil niet kunnen maken. Het collectief zou daarentegen wel 

haar eisen kunnen doorduwen (tot op zekere hoogte). Na de oorlog zou dus een kluwen van 

oud-strijdersorganisaties ontstaan, sommigen duidelijk gebaseerd op een levensbeschouwelijke 

zuil, sociale klasse of klasse in het leger, anderen dan weer open naar alle oud-strijders zonder 

uitsluiting. Ondanks het feit dat sommigen een duidelijke ideologische boodschap in hun 

programma staken – het Vlaams Verbond der Oud-Strijders (VOS) zal flamingantisme en 

pacifisme hoog in het vaandel dragen – zou vooral gefocust worden op de financiële 

tegemoetkomingen die ze eisten van de Belgische staat.  

 
1 Henri Bernard, L’an ’14 et la campagne des illusions (Brussel: Renaissance du Livre, 1982), 34.  

 
2 Antoon Vrints en Martin Schoups, De overlevenden. De Belgische oud-strijders tijdens het interbellum 

(Kalmthout: Polis, 2018). 
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De successen die ze daarmee boekten, moeten niet overdreven worden, al zouden de oud-

strijdersverenigingen dit anders opvatten. De Belgische staat zal zelf in de eerste jaren – wanneer 

het debat tussen de staat en de oud-strijdersbeweging het hardst werd gevoerd – de grootste 

moeite hebben om haar vooroorlogse bestuur te herop te bouwen en die ijver van de oud-

strijders voor hun financiële erkenning zou hen vaak niet in dank worden afgenomen. 

Gedecideerd zouden de oud-strijders hiervoor echter blijven strijden, aangezien die vergoeding 

niet enkel financiële steun gaf aan hen, maar het vooral de mate van erkenning van de Belgische 

staat voor hun bevrijders illustreerde. Daarnaast had men een schuld te vereffenen tegenover 

hun gesneuvelde kameraden, wat zich weerspiegeld in de vergoeding die weduwen en wezen 

van oud-strijders kregen van de overheid. 

Waar in de jaren twintig dus vooral voor het bekomen van die financiële erkenning werd 

gevochten, zou in het licht van de ontwikkelingen in Duitsland de focus steeds meer worden 

gelegd op de ideologische kwesties, waarbij het pacifisme door nagenoeg alle verenigingen werd 

gepredikt, maar waar het VOS het verst in ging. Dit wordt in het onderzoek echter nog 

behandeld.  

In het interbellum zouden oud-strijders hun stempel drukken op het sociaal-politieke beleid op 

een ongeziene schaal voor die tijd, wat ook Deneckere erkend. Zij zag de oud-

strijdersbetogingen samen met de middenstandersbetogingen als enige echte massale acties in 

de periode tussen beide wereldoorlogen.3 De focus van de oud-strijdersbeweging in het 

interbellum zal zich echter vrijwel nooit verleggen op maatschappelijke thema’s die geen 

toepassing hadden op haar eigen groep en betogingen zullen vooral de financiële kwestie, het 

amnestievraagstuk en het pacifisme aankaarten. Desondanks zouden de oud-strijders de 

erkenning krijgen van de Belgische staat, al was deze niet in de mate die ze onmiddellijk na de 

oorlog voor ogen hadden. En ze hadden er flink voor moeten vechten! 

1.2 Onderzoek naar oud-strijders in België: onbekend is onbemind 

Toch geldt ook bij het onderzoek rond oud-strijders in België: onbekend is onbemind. Terwijl de 

oud-strijders buiten België, en dan vooral voor de grootmachten Frankrijk, Groot-Brittannië 

Duitsland vrij goed gedocumenteerd zijn in de (standaard)werken van onder andere Antoine 

Prost, Jay Winter en George Mosse, zijn de studies omtrent de oud-strijders in België tot de dag 

van vandaag nog steeds vrij mager en vormen een hiaat in het onderzoek naar de overlevenden 

van Wereldoorlog I. Het boek 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders van Guido Provoost 

over het VOS geeft een eerste zicht op de werking en de activiteiten van het VOS. Het beeld dat 

Provoost hier schetst is echter te eenzijdig en weinig academisch, waarbij een kritische stem 

 
3 Gita Deneckere, Sire, het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-

1940. Gent, RUG, ODV, 1993, 833-917. 
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voor haar werking ontbreekt.4 Stefan De Bock zal met zijn standaardwerk over de Belgische oud-

strijders van 2009 een eerste, gedetailleerd overzicht geven van hun rol en de wisselwerking 

tussen de verschillende verenigingen onderling en met de Belgische staat.5 Daarnaast is het 

werk van Gita Deneckere, Oudstrijders op de vuist in Brussel complementair met de 

internationale focus van academici op de rol van het fascisme en geweld in oud-

strijdersverenigingen.6 Afgezien van deze werken, zal de oud-strijder vaak een marginale rol 

gaan spelen in de vele politieke en sociale geschiedenissen van België of in de marge 

verschijnen van werken over het Vlaams-nationalisme en Vlaamse Beweging (waarbij vooral de 

rechte oud-strijdersverenigingen waaronder het VOS). Het beeld van de oud-strijder is daarbij 

al vaak negatief, waarbij ze als radicale en gewelddadige groep wordt afgeschreven en door haar 

relatieve onbekendheid bij het grote publiek vertaalt dit zich al gauw in marginalisering en 

miskenning.  

In 2018 zullen Vrints en Schoups met hun De overlevenden dit stereotiepe beeld omdraaien 

waarbij de rol en de betekenis van de oud-strijdersbeweging in het interbellum wordt verklaard 

aan de hand van straatbetogingen. Het onderzoek is er vrij exhaustief, waarbij de accenten van 

elke oud-strijdersvereniging worden blootgelegd. Daarentegen is het onderzoek nationaal en 

voornamelijk stedelijk gericht, aangezien de belangrijkste betogingen dan ook in de 

(groot)steden plaatsvonden. Tot nu toe is de verspreiding van de oud-strijdersverenigingen in 

België weinig tot niet besproken, waarbij regionale en lokale dynamieken nagenoeg worden 

uitgesloten van het onderzoek naar Belgische oud-strijders. Deze thesis probeert die hiaat 

enigszins in te vullen, waarbij de focus niet nationaal ligt, maar op Vlaanderen en met name de 

Westhoek. 

1.3 Onderzoek naar oud-strijders: onderzoeksdoelstelling en -hypothesen van deze 

thesis 

Vanwege de nadruk op het nationale narratief van de oud-strijders, dat naast de Belgische casus, 

ook geprefereerd wordt in het buitenland, wilt deze masterproef de focus verleggen naar de 

regionale en lokale dynamieken in oud-strijdersverenigingen. Heel Vlaanderen in de vergelijking 

opnemen zou echter onbegonnen werk zijn, althans voor een masterproef, waardoor hier de 

Westhoek centraal komt te staan, hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste en meest intrigerende 

streek van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Of dit zich ook zal vertalen in de graad van 

activiteit van de oud-strijdersverenigingen in het interbellum aldaar, is nog maar de vraag. De 

 
4 Guido Provoost, De Vossen. 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders, 1919-1979 (Brussel: VOS, 1979). 

 
5 Stefan De Bock, “Erkenning voor ‘onze helden van den IJzer’? De oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog en 

de Belgische maatschappij (1918-1923).” (masterproef, Universiteit Gent, 2009). 

 
6 Gita Deneckere, "Oudstrijders op de vuist in Brussel. Het amnestieconflict tijdens het Interbellum," BTNG-RBHC, 

nr. 25 (1994-95): 3/4. 
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centrale onderzoeksdoelstelling van deze thesis is dan ook om de activiteit van oud-strijders 

in het interbellum in de Westhoek in kaart te brengen. Om tot dat resultaat te komen, wordt 

er gewerkt met twee onderzoekshypothesen, de ene voortvloeiend uit de andere. De eerste 

hypothese stelt: De oud-strijdersverenigingen in de Westhoek toonden een hogere graad van 

activiteit in de Westhoek door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog dan de rest van 

Vlaanderen. Daaropvolgend kan de tweede onderzoekshypothese worden geponeerd, 

namelijk dat het VOS de meest dominante oud-strijdersvereniging was in de Westhoek tijdens 

het interbellum. Hoe komt het dat de streek zo vatbaar is voor de ideeën van het VOS? Waarom 

had de Westhoek het potentieel om veel oud-strijdersverenigingen en is de graad van oud-

strijdersactiviteit er überhaupt hoger dan in de rest van Vlaanderen? Deze vragen maken deel 

uit van de kern van deze verhandeling. 

De centrale onderzoekshypothese gaat dus uit van twee veronderstellingen. Ten eerste dat de 

oud-strijders in de Westhoek een grotere verenigingsgraad en/of activiteit vertoonden in het 

interbellum dan elders in Vlaanderen die in deze verhandeling zullen worden besproken. Ten 

tweede dat het VOS er de voorkeur kreeg tegenover andere oud-strijdersverenigingen. Door dit 

onderzoek te situeren in de Westhoek, wordt ook grotendeels afgeweken van het stedelijke 

aspect dat in eerdere werken de voorkeur kreeg. Echter, niet alleen het rurale element zal 

belangrijk zijn in de analyse, ook de dynamiek van de regio is hierbij belangrijk, wat later wordt 

uitgeklaard. Beide veronderstellingen worden doorheen de masterproef uitgebreid verder 

toegelicht. 

1.4 Structuur  

Afgaande op de stelling en de bijkomende veronderstellingen moet eerst en vooral de keuze 

voor (een deel van) de Westhoek worden verantwoord. Vreemd genoeg zijn studies over oud-

strijders in de Westhoek – in lijn met de algemene trend van het onderzoek naar Belgische oud-

strijders – nagenoeg afwezig, zowel de momentopnames als de evoluties van oud-

strijdersverenigingen op lokaal en regionaal niveau. Nochtans kende het onbezette gedeelte van 

de Westhoek een heel ander verloop tijdens de Eerste Wereldoorlog dan de rest van het land. 

Ook na de oorlog, tijdens het interbellum, en zelfs tot op de dag van vandaag, wordt de Westhoek 

gekenmerkt door een zekere ‘internationaliteit’. Ze is een Belgische regio, maar is ook van de 

Fransen, is ook van de Britten, … Dat maakt haar tot een interessant studieobject waardoor ze 

het onderwerp van het eerste hoofdstuk is. 

Daarbij wordt allereerst het bestudeerde gebied afgebakend. Aangezien de frontlinie meerdere 

malen verschoven is tijdens de Eerste Wereldoorlog, zullen er dus keuzes moeten worden 

gemaakt. Deze worden in dit hoofdstuk verklaard. Vervolgens motiveer ik waarom het juist zo 

een interessante keuze is om voor dit gebied te kiezen vanuit het standpunt van de soldaat of 

oud-strijder zelf. De streek zal relatief gezien een veel hoger aantal soldaten leveren aan het 

Belgische leger, aangezien ze grotendeels onbezet bleef tijdens de oorlog. Alhoewel de meeste 
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soldaten op vier augustus gemobiliseerd waren, moesten verliezen tijdens de oorlog zo veel als 

mogelijk opgevuld worden. Naarmate het front echter verschoof richting het Westen, verdunde 

ook het aanbod aan potentiële rekruten, totdat rekrutering alleen nog maar mogelijk was in het 

zuidwestelijke deel van Vlaanderen, naast de veel uitwijkelingen in het buitenland. Procentueel 

was de vertegenwoordiging van soldaten uit de Westhoek dus hoger dan in de andere regio's, 

wat voor een andere dynamiek gaat zorgen na de oorlog.  

Tot op de dag van vandaag wordt de Westhoek bijna gezien als een oorlogsmonument omdat 

de impact van de Eerste Wereldoorlog er zo groot was. Nog steeds worden bijna dagelijks al 

dan niet werkende obussen opgegraven, waardoor de oorlog nooit veraf is. De meeste soldaten 

keerden na de oorlog huiswaarts, naar het bezette gebied waar, ondanks plunderingen en 

dergelijke, ze vaak wel hun gemeente nog herkenden en hun huis konden terugvinden. De 

soldaten van wie hun geboortestreek of woonplaats in de Westhoek lagen, hadden vaak minder 

geluk aangezien veel gemeenten vaak compleet verwoest waren, zoals Ieper, of op zijn minst 

zwaar beschadigd.7 Voor de oud-strijders uit de streek zal de shock met het thuisfront dan ook 

des te groter zijn. Aangezien het front vaak letterlijk in hun achtertuin lag, was het voor hen dan 

ook zeer moeilijk om het hoofdstuk van de Eerste Wereldoorlog helemaal af te sluiten. Welke 

effecten dit had op het verenigingsleven in de Westhoek, in tegenstelling tot enig andere 

Vlaamse regio, komt verder in de thesis terug naar voor. De afbakening van en het potentieel 

dat de Westhoek had om in het interbellum een hoge graad van oud-strijdersactiviteit te 

vertonen, worden in het derde hoofdstuk besproken. 

In het vierde hoofdstuk wordt de bestaansreden van de oud-strijdersverenigingen aangehaald. 

Waarom richtte men verenigingen op en vooral: Hoe verschillen de Belgische oud-

strijdersverenigingen met de rest van Europa? Hierbij wordt gekeken of het verenigingsleven 

van de Belgische oud-strijders al dan niet uitzonderlijk was in het internationale toneel. In dit 

hoofdstuk komt ook het begrip sociaal kapitaal centraal te staan, een begrip dat populair werd 

door de werken van Robert Putnam in de jaren negentig. Deze wijst op het potentieel van 

verenigingen om druk uit te oefenen en veranderingen te bevorderen op het sociaalpolitieke 

beleid van een land, regionaal of lokaal bestuur.  

Het tweede deel van de thesis gaat in op het eigenlijke onderzoek, waarbij met zowel een 

kwantitatief als een kwalitatief luik wordt gewerkt. Waar in het kwantitatieve luik vooral de eerste 

onderzoekshypothese centraal komt te staan, namelijk dat er een hogere oud-strijdersactiviteit 

in de Westhoek was in het interbellum door de redenen die in hoofdstuk twee zullen worden 

opgenoemd. Het kwalitatieve luik gaat dan eerder in op de tweede hypothese, namelijk of en 

waarom het VOS zo dominant was als oud-strijdersvereniging in de streek. Daarin worden de 

aspecten van verzuiling, antimilitarisme en pacifisme van de jaren dertig en de invloed van 

 
7 Marie-Jeanne Dankaart, De Westhoek. Van Roeselare tot De Schreve (Ljubljana: History, 1999). 
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stedelijke accenten – in contrast met de landelijke streek – geanalyseerd en toegepast op het 

VOS. Uiteindelijk volgt de conclusie van deze thesis. 

2 Methodologie 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe we aan de centrale onderzoeksdoelstelling willen tegemoetkomen. 

Hoofdstuk drie en vier over de afbakening van en de impact van de Eerste Wereldoorlog op de 

Westhoek, en het nut van oud-strijdersverenigingen steunen vooral op een literatuurstudie, 

alhoewel ook Belgische demografische statistieken worden gebruikt om de impact op 

gemeenten in de Westhoek te meten. Dit wordt verder uitgelicht in het derde hoofdstuk. De 

eigenlijke analyse waarbij de onderzoekshypotheses al dan niet worden bevestigd, valt uiteen in 

twee onderdelen. In eerste instantie wordt in het kwantitatieve luik ingegaan op de stelling dat 

de oud-strijders de hoogste graad van activiteit vertonen in de Westhoek tout court. Daarbij 

wordt een vergelijking gemaakt met de rest van de Vlaanderen. Aanvullend wordt in een tweede, 

kwalitatief, luik ingegaan op de dominantie van het VOS in de Westhoek. Daarbij wordt vooral 

uitgezocht waarom de populariteit van het VOS er zo groot was. Die analyse wordt aan de hand 

van drie aspecten behandeld: verzuiling, antimilitarisme/pacifisme en verstedelijking.   

2.1 Een kwantitatief luik: de activiteit van oud-strijders in de Westhoek 

Het kwantitatieve luik behandeld de mate van activiteit van oud-strijders in de Westhoek in 

vergelijking met Vlaanderen. Zoals de titel van deze thesis doet uitschijnen staat het VOS centraal 

in de analyse, onder meer omdat het kwalitatieve luik geheel aan die oud-strijdersvereniging 

wordt besteed. Daarnaast werd gekozen om een tweede oud-strijdersorganisatie te gaan 

analyseren om aan te tonen dat de Westhoek zonder meer de hoogste oud-strijdersactiviteit 

kende in Vlaanderen.8Naast het VOS zal de Nationale Strijdersbond (NSB) dienen als de 

 
8 Geciteerd in M. De Praetere, NSB. Voor alles! Voor allen! (Gent: De Vereenigde Invaliden, 1930), 70. 

 

Uitgelicht: Het VOS in de pers 

Van de grote oud-strijdersverenigingen in Vlaanderen zou het VOS het meest verguisd worden, vooral door de 

Waalse pers die het Vlaams-nationalisme van het VOS aanzagen als een anti-Belgicisme. Het patriottisme van 

de Vlaamse soldaten moet echter in de eerste jaren na de oorlog niet worden onderschat. Naast de Waalse 

pers, zal ook de Vlaamse pers de V.O.S. vaak zwartmaken wegens haar eisen die vaak tegen het establishment 

in gingen. De Gazet van Antwerpen reageert bijvoorbeeld hard op diens handelingen: 

“V.O.S. is een midden waar geen ernstig man thuis hoort en waar enkel plaats is voor hysterieke 

politiekers. De belangen der oud-strijders laten hun heelemaal koud. Wie strijdt voor gezonde 

princiepen en eerlijke doeleinden nastreeft kan onmogelijk het minste uitstaans hebben, met den 

slechten troep die V.O.S. heet.”8 

Hoe dan ook zou het VOS ondanks de weerstand uitgroeien tot de grootste Vlaamse oud-strijdersvereniging 

en zou ze ook in de Westhoek populair zijn. 
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referentie.9 Het gebruik van beide verenigingen om de eerste onderzoekshypothese te staven is 

relevant aangezien ze de grootste verenigingen in Vlaanderen waren zoals de tabel hieronder 

van Vrints en Schoups aantoont.  

De NSB-FNC kan als grootste oud-strijdersvereniging worden beschouwd, die zowel 

vertakkingen kende in Vlaanderen (NSB) als in Wallonië (FNC). Het gebruik van de NSB-FNC als 

referentie is handig, aangezien ze daarnaast ook de meest diverse organisatie was. Ze zou ze 

“strijders van alle graden van den oorlog 1914-1918, de bloedverwanten in opgaande lijn, de 

weduwen en weezen, de gemilitariseerde burgers, [en] de ziekendiensters” in haar organisatie 

opnemen.10 Volgens Alain Colignon liet ze daarbij echter geen officieren toe in haar rangen, maar 

het werk van De Praetere, die een centrale rol bekleedde in de vereniging, contesteert dat.11 

Tijdens het landelijk congres in Brussel in 1919 werd namelijk met 524 stemmen voor, 28 tegen 

en 4 onthoudingen gestemd dat officieren in de NSB werden toegelaten op dezelfde rang als 

alle oud-strijders.12  

Daarnaast komt ook de Vlaamse Oud-Strijdersbond aan bod, de grootste oud-strijdersvereniging 

in Vlaanderen, maar evenwel één van de meest besproken in het interbellum. Andere 

 
9 Haar Waalse zusterorganisatie FNC (Fédération Nationale des Combattants) komt in deze thesis niet aan bod. 

 
a Geciteerd in M. De Praetere, NSB. Voor alles! Voor allen! (Gent: De Vereenigde Invaliden, 1930), 70. 
10 M. De Praetere, Waarom in NSB? Als Oud-strijder! Als vrij man! Als Vlaming! (Gent: De Vereenigde Invaliden, 

1930), 5. 

 
11 Alain Colignon, "La Belgique, une patrie d'ancien combattants," Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3 

(1997): 121. 

 
12 M. De Praetere, NSB. Voor alles! Voor allen, 15-6. 

 

Tabel 1 Ledenaantallen oud-strijdersverenigingen 1921, 1938 

Bron: Antoon Vrints en Martin Schoups, De overlevenden (Kalmthout: Polis, 2018), 24. 
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verenigingen werden niet in de analyse opgenomen omdat ze ofwel amper van toepassing waren 

op de Westhoek (SOS), een aparte categorie vormden (NVI) ofwel omdat ze niet consequent in 

het interbellum optraden (UFAC, Vuurkruisers), in tegenstelling tot de NSB-FNC en het VOS. De 

Praetere maakt de ondergeschiktheid van die laatste twee oud-strijdersverenigingen dan ook 

duidelijk in zijn werk: 

“Wanneer men meer dan 10 jaar noodig heeft om de behoeften der oud-strijders te 

ontdekken, dan is men ofwel aangetast door ongeneesbare zwakzinnigheid ofwel door 

reddelooze luiheid. Daarmee zijn “Pioniers de la Victoire”, “Union des Fraternelle”, 

enz., gewogen en te licht bevonden.”13 

De ledenaantallen in bovenstaande tabel van Vrints en Schoups maken de macht van beide oud-

strijdersverenigingen en dus hun alomtegenwoordigheid in Vlaanderen duidelijk. Daardoor lenen 

ze zich het best voor deze analyse.  

2.1.1 De bronnen 

De analyse van de participatiegraad van oud-strijders in verenigingen in de Westhoek zal 

gebeuren aan de hand van de bondsbladen van de NSB en het VOS, respectievelijk Het 

Strijdersblad en V.O.S. Die laatste zal in de tweede helft van de jaren twintig en het begin van 

de jaren dertig onder een andere naam – De Vlaamsche Oudstrijder – verschijnen door interne 

problemen met de voorzitter en medestichter van het VOS, Jozef Verduyn. Op 12 oktober 1924 

breekt de bond met Verduyn, waarop die op eigen initiatief de V.O.S. verder zou uitgeven. 

Aangezien Verduyn eigenaar was van de krant, bracht het bondsorgaan van dan af haar blad uit 

onder een andere naam, De Vlaamsche Oudstrijder.14 In 1927 zal Verduyn de uitgave van zijn 

V.O.S. staken, maar pas vanaf 6 januari 1935 zal het Verbond opnieuw beginnen met het 

uitgeven van het weekblad onder de originele naam, met dat verschil dat ze nu voluit V.O.S. 

Vlaamsch en antimilitaristisch weekblad zal heten. Het ideologische programma van het VOS – 

waarbij antimilitarisme en de volledige ontwapening werden geëist – zal naar het einde van de 

jaren dertig van langs om sterker doorklinken in haar betogingen en activiteiten.  

Het Strijdersblad hanteert daarentegen strijdiger taalgebruik. In één van haar openingsnummers 

verschijnt de duidelijke leuze “Het Strijdersblad: van soldaten, door soldaten, voor soldaten”.15 

In vergelijking met het bondsblad van het VOS is Het SB duidelijker minder uitgebreid. Waar 

V.O.S./De Vl. OS meestal tussen de 5 à 7 bladzijden telt, is Het SB vaak niet meer dan 4 bladzijden 

dik. Ze kreeg dan ook vaak het verwijt, meestal uitgaande van het VOS, dat het blad een flauw 

afkooksel was van de Franstalige variant voor de FNC, Journal des Combattants. Aangezien in 

 
13 De Praetere, Waarom in NSB, 173. 

 
14 Provoost, De Vossen, 54. 

 
15 Het Strijdersblad, 11.1.1920. 
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deze paper enkel de Vlaamse oud-strijders worden besproken, komt die laatste verder ook niet 

meer aan bod. 

Voor de analyse werden enkel de rubriek “Ons Bondsleven” en “Onze Afdelingen”, respectievelijk 

van het VOS en de NSB, geanalyseerd en dat vijfjaarlijks (1924, 1929, 1934 en 1939). Deze 

rubriek bevat de ingezonden stukken van de verschillende lokale afdelingen, waarbij toekomstige 

en voorbije activiteiten werden aangekondigd en reclame hiervoor werd gemaakt. Deze 

‘annonces’ vielen “buiten de verantwoordelijkheid der Redactie”, als enige rubriek in beide 

bondsbladen.16 Hierdoor staan in de rubriek de lokale oud-strijdersafdelingen centraal en krijgen 

we dus een authentieke stem van die afdelingen te horen. Toch moet hier de opmerking gemaakt 

worden dat de rubriek “Ons Bondsleven” meestal uitgebreider is dan deze van Het SB. Dit zal 

ook te merken zijn in de analyse van de rubrieken in het kwantitatieve luik. Het onderstreept het 

verwijt een afkooksel te zijn van het Journal des Combattants echter des te meer.  

Gemakkelijkheidshalve zijn nagenoeg alle jaargangen van beide bondsbladen terug te vinden in 

de archieven van de Koninklijke Bibliotheek van België, met uitzondering van de eerste 

jaargangen van V.O.S. waarbij voor 1919 enkel nog de nummers 1, 2 en 6 tot 12 kunnen worden 

geconsulteerd in het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme) in 

Antwerpen. Daarnaast kreeg ik de jaargangen van V.O.S./De Vl. OS en Het SB op kopie van 

Martin Schoups als back-up, wat het werk enigszins vergemakkelijkte. De resultaten in het 

kwalitatieve luik hebben echter alleen maar betrekking op vier jaargangen, 1924, 1929, 1934 en 

1939. Door te starten in 1924 kon de afwezigheid van de eerste jaargangen van V.O.S. worden 

opgevangen en gaf dit de zekerheid dat de meerderheid van de lokale oud-strijdersafdelingen 

reeds gesticht waren, wat een betere vergelijking tussen de Westhoek en de rest van Vlaanderen 

moet opleveren. 1924 leidt daarnaast de woelige periode van de Vlaamse Oud-Strijdersbond in, 

wat de effecten daarvan op de lokale Vossenafdelingen zal duidelijk maken.  

De analyse van beide rubrieken is echter niet op dezelfde manier gebeurd. Waar in het bondsblad 

van het VOS alle annonces werden geregistreerd in Access op activiteit en afdeling, werden voor 

de NSB enkel de afdelingen geregistreerd om zo de graad van activiteit van de NSB-afdelingen 

in Vlaanderen te meten. De NSB-afdelingen dienen dan ook vooral als een referentie waardoor 

de verhouding tot het VOS in de Westhoek wordt gemeten. Anders dan voor de NSB worden de 

verschillende activiteiten die gedurende die vier jaar in de rubriek “Ons Bondsleven” verschijnen 

gecategoriseerd in Access om een beeld te kunnen vormen van de algemene werking van de 

vele Vossenafdelingen in Vlaanderen. Daarmee worden de dagelijkse bezigheden van die oud-

strijdersvereniging blootgelegd en kan ook geanalyseerd worden wanneer welke activiteiten zich 

precies voordeden en welke activiteiten het populairst waren in het VOS. 

 
16 “Onze Afdelingen,” Het SB, 26.5.1939. 
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Naast de bondsbladen van beide oud-strijdersverenigingen worden ook demografische 

statistieken van België gebruikt om de tabellen in de kwantitatieve analyse te reconstrueren. 

Daarbij werd gebruik gemaakt van de jaarlijkse statistiekvolumes van België en Congo, waarbij 

meestal de Franstalige variant, Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, werd 

gebruikt aangezien deze vaak de enige voorhanden was.17 De tienjaarlijkse volkstellingen, vooral 

belangrijk voor de bevolkingscijfers van de gemeenten in de Westhoek, werden gehaald uit het 

werk van Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963).18 

2.2 Een kwalitatief luik: de rol van het VOS als oud-strijdersvereniging in de Westhoek 

Na het kwantitatieve luik wordt in het volgende hoofdstuk de tweede veronderstelling 

aangekaart: “Het VOS is het meest representatief in de Westhoek als oud-strijdersvereniging.” 

Deze hypothese vloeit namelijk voort uit het kwantitatieve luik en om die dominantie te verklaren 

is een eerder kwalitatieve benadering hier van toepassing. Om hier een antwoord op te kunnen 

geven, worden drie factoren uitvoerig besproken: Verzuiling, de vergelijking tussen stedelijk en 

ruraal, en het frontisme dat haar origine in de Westhoek kent. 

Eerst en vooral wordt de opkomende verzuiling toegepast op het voormalig onbezette gebied. 

In tegenstelling tot de drie traditionele zuilen (katholieken, socialisten en liberalen), zal nog een 

vierde zuil naar voren komen. Zo wordt in de studie Ann D’Haese in Tussen bescherming en 

verovering over de lokale zuilstructuren in Lede het Vlaams-nationalisme als aparte zuil erkend. 

Ze overklast er zelfs de netwerken van de socialisten en de liberalen.19 Het vermoeden is dat 

ook in (delen van) de Westhoek dit Vlaams-nationalisme zich vertaalde in een grotere populariteit 

voor de Vlaamse Oud-strijdersbond en dus ook een grotere Vossenactiviteit met zich meebrengt. 

De Vlaams-nationalistische gedachtengoed moet gedurende het interbellum sterk geassocieerd 

worden met het VOS, wat dus de stelling mogelijks kan ondersteunen. Daarnaast mag ook de 

invloed van de katholieke zuil niet onderschat worden, aangezien ze vaak hand in hand gaat met 

de Vlaams-nationalisten en omgekeerd. Bij deze verzuiling is het rurale karakter van de Westhoek 

niet onbelangrijk. 

Het derde argument oppert de invloed van stedelijke gebieden op de keuze van de oud-

strijdersvereniging. In plaats van hierbij de Westhoek, een voornamelijk landelijke regio, te gaan 

vergelijken met pakweg Antwerpen of Gent, werd er hier gekozen om de verschillen binnen de 

regio te belichten. In de Westhoek doen zich namelijk verschillende dynamieken voor, waarbij 

 
 
17 De gebruikte volumes worden in de bibliografie opgelijst. 

 
18 Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963). Bestuursgeografisch en statistisch repertorium 

van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk), volume 3 (Leuven: 

Universitaire Pers Leuven, 2000). 

 
19 Ann D’Haese, “Zuilvorming in Lede,” in Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over 

zuilvorming, ed. Jaak Billiet (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1988), 229-254. 
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de kuststreek in vergelijking met de as Diksmuide-Ieper-Poperinge meer verstedelijkt is. De 

invloed op het VOS wordt daarbij geanalyseerd. 

Echter, ondanks het verschil tussen beide regio’s in de Westhoek zelf, is de populariteit van de 

NSB en het VOS soms grillig. Zo liggen zowel Poperinge als Ieper in landelijk gebied, maar is de 

populariteit van de NSB in Ieper vrij groot, terwijl in Poperinge de meeste oud-strijders voor het 

VOS kiezen. Dat ondanks het feit dat beiden middelgrote steden zijn en vrij dicht van elkaar 

liggen. Deze regionale en lokale vergelijking zouden moeten helpen uitwijzen of er een verband 

is tussen de populariteit van het VOS en de mate van ruraliteit van een regio of een gemeente. 

2.2.1 De bronnen 

In dit hoofdstuk worden de berichten uit “Ons Bondsleven” van de V.O.S./De Vlaamsche 

Oudstrijder voor de Westhoek gerecupereerd, waarbij ze niet alleen voor de vier jaren uit het 

kwantitatieve luik werden geanalyseerd, maar voor het volledige interbellum werden onderzocht. 

De vaststellingen en het analysemateriaal wordt logischerwijs eveneens gerecupereerd om de 

argumenten in dit luik kracht bij te zetten. Daarnaast wordt er vaak gewerkt met artikels uit De 

Poperinghenaar, een krant die verslag doet voor de stad Poperinge als zowat voor de hele 

Westhoek. Ondanks het feit dat ze niet uitgesproken kant kiest, leunt de krant wel dichter aan 

bij het VOS dan bij de NSB.  

Naast de annonces in de bondsbladen en de artikels in De Poperinghenaar werden occasioneel 

nog andere regionale of – indien van toepassing – nationale kranten geconsulteerd. Verder 

werden het stadsarchief en het In Flanders Fields Research Center van Ieper geconsulteerd om 

de argumenten verder te staven. Een oplijsting van de gebruikte bronnen staat in de bibliografie.    

Vooraleer een analyse van de gebruikte bronnen volgt, moet zowel worden ingegaan op de 

verantwoording van het onderzochte gebied, de Westhoek, als de redenen tot het oprichten van 

oud-strijdersverenigingen. 

3 Verantwoording voor de Westhoek 
Studies aangaande de Westhoek zijn legio, aangezien de regio vier jaar deel uitmaakte van het 

westelijke front in de Eerste Wereldoorlog. Vanuit Nieuwpoort liep de 750 kilometer lange 

frontlijn richting Diksmuide en dan via het kanaal Diksmuide-Ieper over de Ieperboog naar 

Frankrijk. Via Rijsel en Armentières sneed ze door het Noord-Franse heuvelland langs de Somme 

en Verdun tot aan de Vogezen en de Frans-Zwitserse grens bij Belfort.20 Hoewel de Westhoek 

dus maar een klein deel uitmaakte van de frontlinie, wist ze wel een speciale status te verwerven 

in België als het enige gebied dat (gedeeltelijk) onbezet bleef gedurende al die jaren. Daarom 

leent de regio zich perfect voor deze thesis, aangezien je hier kan vermoeden dat er zich een 

andere mentaliteit bij de oud-strijders van de Westhoek zal voordoen na de oorlog. Ten opzichte 

 
20 Brecht Demaseure, Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog (Leuven: 

Davidsfonds, 2014), 214. 
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van de rest van België, dat volledig bezet was, waren ze wel erin geslaagd hun geboorte-

/woonplaats te verdedigen. De tol voor die status was echter groot en zal later in dit hoofdstuk 

nog aan bod komen. Het potentieel van de Westhoek tot het oprichten van oud-

strijdersverenigingen zal er groter zijn dan in de rest van Vlaanderen. Hieronder wordt gepoogd 

dat potentieel aan te tonen. 

3.1 Afbakening van het gebied 

De onderzochte regio in deze thesis kan technisch gezien niet helemaal door de Westhoek 

omschreven worden zoals ze de dag van vandaag gekend is. Het onbezette gebied tijdens de 

Eerste Wereldoorlog in België omsloeg een groot deel van de Westhoek, maar daarnaast 

maakten ook de kantons De Panne, Koksijde en een deel van Nieuwpoort deel uit van het 

onbezette gebied (die laatste drie vallen onder het gerechtelijke arrondissement Veurne) In dit 

onderzoek staat het onbezette gebied achter het front centraal.  

Er bestaat de dag van vandaag geen geografische benaming voor het hele gebied dat tijdens de 

jaren 1914-1918 onbezet bleef. Verder in deze thesis zal dan ook, om omslachtige benamingen 

te vermijden, de naam ‘Westhoek’ gebruikt worden om het onderzochte gebied te benoemen. 

De Westhoek wordt hier gedefinieerd als: “Het geheel aan dorpen, steden en gemeenten die 

tijdens de Eerste Wereldoorlog in het niet-bezette deel van België en/of in de frontstreek lagen 

zoals gemarkeerd op de kaart van de frontstreek van 1914-1918, gemaakt door Hilde Verboven 

van de Vlaamse instelling Onroerend Erfgoed.” Het is geen sinecure om uit te maken welke 

gemeente juist hoeveel heeft geleden onder de oorlog, waardoor het gebruik van deze kaart 

ervoor zorgt dat de onderzochte regio goed afgebakend is (zie Kaart 1 in de bijlagen). De lijst 

van 112 dorpen, gemeenten en steden is echter niet exhaustief. Sommige gemeenten die ook 

hebben geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog en dicht bij het front lagen, werden niet 

opgenomen in de lijst.21 Om duidelijkheid te scheppen werden enkel die gemeenten opgenomen 

die met haar dorpskern in het gearceerde gebied van de frontstreek liggen. Een uitzondering 

werd gemaakt voor Slijpe – die met zijn dorpskern op de grens ligt. Daarnaast werden ook enkele 

twijfelgevallen in deze thesis opgenomen, namelijk Moorslede, Staden, Middelkerke en Klerken, 

die deels in de frontstreek liggen. Echter, ze ondergingen hetzelfde lot, waarbij onder andere 

Moorslede ongeveer de helft van haar bevolking zal verliezen door de gevolgen van de Eerste 

Wereldoorlog.22  

 
21Roeselare is hiervan een voorbeeld, aangezien op 14 oktober 1918 er nog amper enkele honderden mensen in 

Roeselare woonden, terwijl ze voor de oorlog een populatie van meer dan 20 000 inwoners telde. De 

verwoestingen waren er eveneens aanzienlijk. Bij de bevrijding van de stad waren van de 5388 woningen van 

voor de oorlog nog slechts 1677 bewoonbaar. Pas aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zal de stad 

opnieuw volledig opgebouwd zijn. Pieterjan Huygebaert, "'Schuwe maandag': burgers moeten de prijs betalen," 

VRT NWS, geraadpleegd 10.05.2019, www.vrt.be/vrtnws. 

 
22 Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 
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Met de afbakening van het gebied is echter nog niet verklaard geweest waarom juist de 

Westhoek als basis voor deze thesis wordt gebruikt. Welke redenen doen vermoeden dat zich 

juist in de Westhoek een grotere activiteit van oud-strijdersverenigingen als de NSB en VOS zou 

voordoen in vergelijking met de rest van het land? Hieronder komen twee argumenten naar voor 

die kunnen duiden op de grotere betrokkenheid van oud-strijdersverenigingen in het dagelijkse 

leven in de Westhoek: de mobilisering tijdens de oorlog en de impact van die oorlog op de 

streek. 

3.2 De Westhoek gemobiliseerd 

België belandde op 4 augustus 1918 geheel onvrijwillig in de Eerste Wereldoorlog, een oorlog 

waar het land duidelijk niet op gerekend had. Voor die tijd kan het Belgische leger onmogelijk 

een modern leger worden genoemd.  Vertrouwend op de geweren die de soldaten hanteerden 

– een Mauser 1889 – werd het wapenarsenaal in de jaren voor de oorlog nauwelijks uitgebreid, 

waardoor deze wel zeer karig was: slechts een honderdtal machinegeweren, dertig vliegtuigen 

– waarvan er maar zestien werkzaam waren – waarvoor België over vijfenveertig piloten kon 

beschikken en geen mobiele artillerie of geautomatiseerde voertuigen. 23 De antiquiteit van haar 

leger zal zich ook laten voelen in de eerste maanden van de oorlog, waarbij ze quasi alle 

veldslagen verloren tegen de Duitsers, vooraleer de Franse troepen en Britse kanonnen eind 

oktober 1914 te hulp schoten. 24 In tegenstelling tot de grootmachten belandt België eerder 

ongelukkig in die oorlog. Het ultimatum van Duitsland en de inval op 4 augustus, dwingt haar 

om de Belgische neutraliteit op te geven en voluit de kaart van de geallieerde troepen te kiezen. 

Dit ultimatum, waarin Duitsland Frankrijk betichte van een aanval op Duitsland via het Belgische 

territorium, eiste de vrije doorgang tot Frankrijk, kracht bijgezet door een niet mis te verstane 

boodschap: 

“Si la Belgique se comporte d’une façon hostile contre les troupes allemandes et 

particulièrement fait des difficultés à leur marche en avant par la résistance des 

fortifications de la Meuse ou par des destructions de routes, chemins de fer, tunnels ou 

autres ouvrages d’art, l’Allemagne sera obligée, à regret, de considérer la Belgique en 

ennemie.”25 

De weerstand die het Belgische leger kon bieden tegen de Duitsers was, vanwege haar aantallen 

vrij klein, ondanks de weerbaarheid van de forten van Luik en Namen. Duitsland mobiliseerde 

 
23 Christophe Bechet, "Pre-war Military Planning (Belgium)," 1914-1918 online. International Encyclopedia of the 

First World War, geraadpleegd op 21.04.2019, www. encyclopedia.1914-1918-online.net. 

 
24 Tom Simoens, De chaos van het slagveld. Het Belgisch leger in de loopgraven, 1914-1918 (Antwerpen: 

Horizon, 2016), 499. 

 
25 Ultimatum van 2 augustus, gepresenteerd aan de Belgische regering om 19u. La campagne de l’armée belge 

(31 juillet 1914-1er janvier 1915) d’après les document officiels (Parijs: Bloud et Gay, 1915), 12-3. 
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gedurende haar hele campagne 13 200 000 mannen tussen de 15 en 49 jaar, naar de cijfers 

van Jay Winters Victimes de la guerre: morts, blessés et invalides.26 België kon slechts een 

fractie daarvan daartegenover stellen. Over de volledige sterkte van het Belgische leger bij 

aanvang van en tijdens de oorlog bestaan verschillende cijfers. Op vijf dagen tijd – België 

kondigde op 31 juli 1914 de mobilisatie af – werden volgens Henri Bernard, voormalig professor 

krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, 234 000 manschappen opgeroepen.27 

Generaal Hellebaut, die de aanzet gaf tot de algemene dienstplicht van 1913, bevestigt dit 

aantal.28 Daartegenover plaatst Charles de Broqueville slechts 193 000 man. Dat laatste cijfer 

moet genuanceerd worden aangezien de kleine 40 000 vrijwilligers hier hoogstwaarschijnlijk niet 

werden bijgerekend. Olbrechts, ten slotte, concludeert dat aan het einde van augustus het 

Belgische leger 240 000 manschappen telde. Dit laatste cijfer incorporeert ook de onvolledige 

lichting van 1914, zo’n 11 000 man sterk, die Bernard en de Broqueville niet in hun werk 

opnamen.29 

Waar over de beginsituatie van het Belgische leger in 1914 nog enige discussie bestaat, is er 

daarentegen consensus over het totaal aantal gemobiliseerde Belgen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. België kon tegenover het Duitse leger slecht 365 000 gemobiliseerde mannen 

plaatsen, een cijfer die zowel Olbrechts als Winter bevestigen.30 Dit bracht het totale percentage 

gemobiliseerde mannen in België neer op twintig procent van alle mannen tussen de 15 en 49 

jaar oud. Dit lag ver onder het aandeel van landen als Frankrijk (89%), Duitsland (86%) en het 

Verenigd Koninkrijk (54%), maar moet gewijd worden aan de snelle bezetting van België, die 

een rem zette op haar mobilisering.31 Uitzondering daarbij is echter het enige onbezette gebied 

in België, de Westhoek, waar het Belgische leger zich had teruggetrokken had achter de IJzer. 

De besluiten van maart en november 1915 oordeelden dat alle Belgische ongetrouwde mannen 

tussen de 18 en 25 jaar oud zich moesten aanmelden.32 Dit had zowel betrekking op de Belgen 

in het buitenland, maar vooral ook op diegenen die zich nog in onbezet België bevonden en dus 

hoofdzakelijk inwoners van de Westhoek waren. Het percentage oud-strijders zou, gebaseerd 

 
26 Jay Winter, "Victimes de la guerre: morts, blessés et invalides," in Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-

1918. Histoire et culture, eds. S. Audoin-Rouzeau en J-J. Becker (Parijs : Bayard, 2004), 1077. 

 
27 Henri Bernard, L'an 14 et la campagne des illusions (Brussel: Renaissance du Livre, 1982), 48. 

 
28 De Vos, "De Belgische mobilisatie van 1914," 34. 

 
29 R. Olbrechts, “La population,” in La Belgique restaurée, ed. Ernest Mahaim (Brussel: Maurice Lamertin, 1926), 

4. 

 
30 Olbrechts, “La population,” 4. Winter, “Victimes de la guerre,” 1077. 

 
31 Olbrechts, “La population,” 15. 

 
32 Mario A. Draper, "The Belgian Army, Society and Military Cultures, 1830-1918" (PhD diss., University of Kent, 

2016): 287. 
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op deze informatie, dus hoger moeten liggen dan het gemiddelde van twintig procent in de rest 

van het land. Verder zullen we zien of dit een invloed heeft gehad op de oud-strijdersactiviteit in 

de Westhoek. 

3.3 De Westhoek als oorlogsmonument 

Ondanks het feit dat de Westhoek een hogere mobilisatiegraad onder haar mannen kende dan 

de andere regio’s in België, kan het niet ten volle de verhoogde activiteit van oud-

strijdersverenigingen aldaar verklaren. De vele afdelingen van het VOS, de NSB en zoveel andere 

oud-strijdersverenigingen bestonden namelijk niet alleen uit ex-soldaten uit de Eerste 

Wereldoorlog. Naast de oud-strijders sloten ook hun vrouwen en weduwen uit de oorlog aan, 

waardoor de getallen vaak hoger opliepen dan het aantal oud-strijders in een bepaalde stad. Zo 

ook bij de Vlaamse oud-strijders. Vanaf 1929 zullen veel Vossenvrouwen zich verenigen in een 

specifieke zusterafdeling, de VVOS, die in het bondsblad van de Vlaamse Oud-Strijdersbond 

zelfs een eigen rubriek zal krijgen. Daarnaast waren ook ex-militairen, die daarom niet per se in 

de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten, uitgenodigd om het VOS te versterken in een eigen 

zusterafdeling, de BVOS, reeds vrij vroeg in het interbellum opgericht.  

Zoals hierboven besproken, liet ook de NSB vrouwen en weduwen toe, waarbij die laatsten in 

principe geen betalend lid waren vanwege de moeilijkheden die de oorlog voor hen met zich had 

meegebracht. De Nationale Strijdersbond was zelfs in het bezit van een jeugdafdeling, de VSK, 

ook met een eigen rubriek ‘Jeugdkroniek’ die net voor de rubriek ‘Onze afdelingen’ in Het 

Strijdersblad kwam. Sinterklaasfeesten en Kerstmis stonden dan ook vaak in het teken van de 

oud-strijderskinderen en wezen van de oorlog. Niettegenstaande het feit dat de verschillende 

oud-strijdersverenigingen zowel vrouwen als kinderen toelieten, moest de band met de oud-

strijders uit de Eerste Wereldoorlog er wel degelijk zijn.33 Aangezien de leden van oud-

strijdersverenigingen eerder een heterogeen stel vormden dan de pure homogeniteit van de 

oud-strijders van de Groote Oorlog, is het argument van de hogere mobilisatiegraad in de 

Westhoek niet afdoende. Als vrouwen en kinderen lid werden van die oud-strijdersverenigingen, 

moeten ook andere oorzaken aan de basis gelegen hebben voor die hogere participatiegraad in 

de regio in het interbellum.  

3.3.1 Bevolkingsevolutie 

De Eerste Wereldoorlog had, logischerwijs, een hoge tol op de stabiliteit van de onderzochte 

regio tijdens de oorlog, maar het is pas na de oorlog dat de verwoestingen in de Westhoek 

helemaal duidelijk worden. Dit wordt onder meer duidelijk wanneer we de bevolkingsaantallen 

onder de loep nemen. Onderstaande tabel toont de evolutie van het bevolkingsaantal van enkele 

van de zwaarst getroffen gemeenten in de regio tussen 1910 en 1920. De statistische cijfers in 

 
33 Hier moet bij de VOS de uitzondering worden gemaakt voor de BVOS, waarbij de link met het Belgische leger 

eerder werd gemaakt dan de Eerste Wereldoorlog. 
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de tabel werden gehaald uit het werk van Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België en 

geven de algemene volkstellingen weer van die jaren.34 

Gemeente 1910 1920 Index (1910=100) 

Diksmuide 3884 1113 29 

Bikschote 889 267 30 

Mesen 1404 453 32 

Wijtschate 3521 1236 35 

Passendale 3964 1507 38 

Ieper 17 409 6815 39 

Zonnebeke 4158 1812 44 

Zillebeke 2057 991 48 

Moorslede 7580 3727 49 

Nieuwpoort 4325 3016 70 

Poperinge 11 307 12 813 113 

Veurne 6583 7533 114 

Koksijde 1673 2115 126 

Provincie 1910 1920 Index (1910=100) 

West-Vlaanderen 874 135 803 687 92 

Oost-Vlaanderen 1 120 335 1 107 325 99 

Antwerpen 968 677 1 016 963 105 

Brabant 1 469 677 1 521 699 104 

Limburg 275 691 300 455 109 

België 7423784 7405569 100 

Tabel 2 Bevolkingsevolutie gemeenten uit de Westhoek (1910 en 1920) 

Bron: Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963). Bestuursgeografisch en statistisch 

repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk), volume 3 

(Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2000). 

 

De tabel toont heel duidelijk aan dat er zich twee tendensen voordoen in de Westhoek. Ten 

eerste suggereert de tabel dat de gemeenten aan het front de grootste klappen te vangen kregen 

op vlak van bevolkingsaantal. In absolute cijfers moeten gemeenten als Ieper – dat de grootste 

daling kende – Diksmuide, Passendale en Zonnebeke als grootste verliezers gerekend worden. 

Relatief gezien zagen echter zowat alle gemeenten in de voormalige frontstreek een grote daling 

in hun bevolkingscijfer in 1920, ten opzichte van de algemene volkstelling van 1930. Een 

omgekeerde trend doet zich voor in het voornamelijk onbezette gebied van de regio (de 

kuststreek rond Koksijde en de Panne en de streek die grenst met Frankrijk met Veurne en 

Poperinge als belangrijkste gemeenten. Daar zien we een dat de bevolking tijdens de oorlog vrij 

stabiel blijft en ook in 1920 een normaal verloop kent tegenover tien jaar terug. Koksijde vormt 

 
34 Sven Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 
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daarbij echter de uitzondering in vergelijking met de 95 andere gemeenten die in de thesis 

werden opgenomen, in dat ze een hogere stijging van het bevolkingscijfer kent.35 Die trend zal 

zich in mindere mate voortzetten in de jaren twintig (1920=100;1930=120).36 De cijfers uit de 

tabel en de conclusie worden in meerdere werken bevestigd, alsook in de Atlas van België: 

Bevolking, waarbij de figuren eveneens aantonen dat in de fronstreek zich een knik in de 

bevolkingscurve tussen 1910 en 1930 voordoet, terwijl – met uitzondering van enkele 

uitschieters – de bevolking vrij stabiel blijft in de rest van de Westhoek.37  

Naast die twee trends, is het ook duidelijk welke invloed de Eerste Wereldoorlog had op het 

frontgebied, wanneer dit vergeleken wordt met de rest van Vlaanderen. Met uitzondering van 

Oost-Vlaanderen hebben alle andere provincies – Brabant was nog niet opgedeeld – een positief 

bevolkingscijfer, wat dus redelijke stabiliteit zowel tijdens als na de oorlog aldaar doet 

vermoeden. De Waalse provincies kennen allemaal een daling van het bevolkingscijfer, gaande 

van een verhouding van 99% in 1920 ten opzichte van 1910 in Henegouwen, tot 96% van de 

bevolking die in Namen nog overbleef na de oorlog ten opzichte van 1910.38 Die laatste cijfers 

zijn voor dit onderzoek echter minder belangrijk aangezien de focus op Vlaanderen ligt. Het 

bevolkingsverschil in West-Vlaanderen moet echter genuanceerd worden, aangezien die daling 

met ‘slechts’ 8% in 1920 een verkeerd beeld geeft van de bevolkingsevolutie van de Westhoek 

voor en na de oorlog. De gemiddelde verhouding tussen 1920 en 1910 moet namelijk veel lager 

worden geschat in de Westhoek, zo rond de 74%. In tegenstelling tot wat het algemene cijfer 

voor West-Vlaanderen suggereert – dat West-Vlaanderen een bevolkingsdaling heeft 

meegemaakt in vergelijking met 1910 – moet die daling nagenoeg volledig worden toebedeeld 

aan de Westhoek (en dan vooral de frontstreek), terwijl de rest van West-Vlaanderen een 

bevolkingsgroei kende. 

Slechts een kleine minderheid van die negatieve bevolkingsevolutie kan toegeschreven worden 

aan slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog, zowel burgers als soldaten. De meerderheid ervan 

vluchtte tijdens de oorlog weg, naar de buurlanden Nederland, Frankrijk en vaak ook over de 

Noordzee naar Groot-Brittannië. Dat het gedaalde populatiecijfer vooral toe te schrijven was aan 

een bevolkingsvlucht en slecht in mindere mate aan sterfte tijdens de oorlog, bewijzen ook de 

resultaten van de Namenlijst. Dit project van het In Flanders Fields Museum (IFFM) – in 

samenwerking met de provincie West-Vlaanderen – dat reeds in 2011 startte, poogt om alle 

 
35 Alleen Zoutenaaie, een deelgemeente van Veurne, kende nog een hogere bevolkingsstijging (van 24 naar 37 

inwoners; index: 154), maar is door haar geringe populatie verwaarloosbaar voor deze vergelijking. 

 
36 Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 

 
37 Jean-Pierre Grimmeau et al., Atlas van België: Bevolking (Gent: Academia Press, 2016), 11. 

 
38 Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 
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militairen en burgers omgekomen op Belgische bodem tijdens de Wereldoorlog op te lijsten. 

Omdat de bevolkingsvlucht vooral burgers, en niet militairen, aanging, heb ik in de database van 

het IFFM gezocht op alle burgerslachtoffers met de filter ‘woonplaats’ om zo eventuele 

vreemdelingen, vluchtelingen of geëvacueerden te elimineren. Zo telden Ieper, Zonnebeke en 

Passendale respectievelijk 424, 116 en 80 burgerslachtoffers, wat in de lijn was van hun 

bevolkingsdaling.39 Toch zijn dit slechts fracties, terwijl de absolute bevolkingsdaling veel groter 

was (Ieper verloor tussen 1910 en 1920 10594 burgers).  De fundamentele verklaring voor die 

dalende bevolkingsevolutie in de Westhoek is dan ook de massale bevolkingsvlucht naar de 

buurlanden. Alhoewel de burgerslachtoffers zeker een aansporing gaf aan de oud-

strijdersverenigingen na de oorlog – VOS Poperinge was zeer groot, maar kende dan ook veel 

burgerslachtoffers in de Eerste Wereldoorlog, namelijk 138 – moet er daarnaast een reden 

gezorgd worden voor die vlucht. Die moet vooral gezocht worden in de materiële verwoestingen 

tijdens de oorlog wat de Westhoek haar naam ‘de verwoeste gewesten’ opleverde.  

3.3.2 De verwoeste gewesten 

Gedurende de oorlog werd een groot deel van de Westhoek in puin gelegd. Narmon haalt dit 

aan in het werk van Duvosquel. “We herinneren ons wel het front aan de IJzer (…), maar we 

vergeten vaak dat, alleen al in dit frontgebied, een zone van zo’n zestig kilometer lang en twintig 

kilometer breed volledig van de kaart werd geveegd.”40 Ieper werd met de grond gelijk gemaakt, 

gemeenten als Moorslede en zeker Passendale werden gedegradeerd tot maanlandschappen. 

De vernielingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog volgen daarbij hoofdzakelijk de lijn van de 

frontstreek, waarbij het onbezette gebied in de meeste gevallen werd gespaard.41 Van de 64 000 

vernielde huizen in België, bevonden er zich zo'n 39 000 in West-Vlaanderen, voornamelijk in de 

Westhoek. Volgens De Poperinghenaar werden daarnaast 8000 huizen onbewoonbaar verklaard. 

In het overige deel van het land waren dit er maar 3500 in totaal.42 De licentiaatsverhandeling 

van Bailleul spreekt echter over een veel hoger aantal, namelijk 50 000 huizen die in het 

onderzochte gebied onbewoonbaar werden verklaard.43 Het logisch gevolg tijdens de oorlog was 

dan ook een bevolkingsvlucht. 

 
39 Alle resultaten kunnen teruggevonden worden op de site van het IFFM; 

http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst 

 
40 Jean-Marie Duvosquel, Jacques Deraeve en Marcel Smets, Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914 

(Brussel: Gemeentekrediet van België, 1985), 7. 

 
41 Grimmeau et al., Atlas van België: Bevolking, 11. 

 
42 A. Hans, "De verwoestingen in Vlaanderen," De Poperinghenaar, 12.12.1920. 

 
43 J. M. Bailleul, Problematiek omtrent de wederopbouw van België na de Eerste Wereldoorlog casus Ieper en 

omgeving (1918-1924) (licenciaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1976), 17.  
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Niet alleen de inwoners in de Westhoek ondervonden de hinder van de oorlog. De belevenis na 

de oorlog was voor de soldaten uit de Westhoek anders dan voor de rest van de Belgische 

soldaten. Aan het front idealiseerden vele soldaten hun thuis om zich zo gedeeltelijk af te 

schermen van het geweld in de loopgraven en op het veld. De eerste ontmoeting met het 

thuisfront was dan ook vaak een ontgoocheling voor hen, maar voor veel soldaten uit de 

Westhoek draaide dit vaak uit op een complete zenuwinzinking.44  Of hun familie was gevlucht, 

of hun huis en misschien zelfs gemeente lag in puin. Waar de andere soldaten nog grotendeels 

hun oude leven konden opnemen, of althans een degelijke basis hadden, werden veel soldaten 

uit de Westhoek hiervan beroofd. A. Hans verwoordt het in De Poperinghenaar als volgt. 

"O! dat leven in 't puin, in de onderkomens en blokhuizen en in barakken. Telkens we 's 

morgens opstaan en door ons raam het prachtig winterlandschap aanstaren (…), vliegen 

onze gedachten naar het land tusschen de Leie en de zee, en worden we droevig… O! die 

stille ellende ginder, vergeten voor Brussel, verdoken voor de groote massa.45 

Bovenop de verwoesting van de huizen, werd ook het landbouwareaal – dat heel belangrijk was 

voor de economie van de rurale Westhoek – grondig aangetast. Maar liefst 87 179 hectaren 

landbouwgrond werd door bominslagen vernield, waarbij zowel de bovenste, vruchtbare 

humuslaag als ook vaak de diepere ondergrond werden vernield en de velden dus volledig 

uitgeput werden.46 De productiviteit ervan zou pas na vele jaren in het interbellum herwonnen 

worden, wat voor de inwoners en oud-strijders van de regio een invloed op hun inkomen zou 

hebben. Inspecteur Hector Miserez van het Ministerie van Landbouw schetste de vernieling 

toepasselijk: 

“Cent mille hectares des meilleures terres de Flandre sont ravagés. Seuls, au milieu de ce 

néant, des troncs d’arbres apparaissent, dressant vers le ciel de lamentables moignons de 

branches hachées par la mitraille. Tout le polder est sous eau et les vagues de la mer 

s’avancent à quarante kilomètres vers l’intérieur du pays, clapotant sinistrement où 

paissaient avant la guerre des centaines de bestiaux. C’est un désastre à nul autre pareil.”47 

Zelfs voor oud-strijders die hun woonst niet vernield zagen, lagen er problemen in de weg. 

Huurbazen vroegen dikwijls het achterstallige huurgeld op voor de vier jaar dat ze weggebleven 

 
44 Eric J. Leed, No Man's Land. Combat & Identity in World War I (Cambridge, Londen: Cambridge University 

Press, 1979), 188. 

 
45 Hans, “De verwoestingen in Vlaanderen.” 

 
46 Brecht Demasure, Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 

2014), 185. 

 
47 Sven Carnel, “La reconstruction agricole dans les régions dévastées,” Mémoires de la société d’histoire de 

Comines-Warneton et de la région, 38 (2008): 257. 
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waren, wat in het interbellum ontaarde tot de huishuurkwestie. Aangezien velen die huur niet 

konden betalen vanwege de weinige inkomsten die ze hadden – pensioenen, dotaties en 

frontstreeprentes lieten vaak op zich wachten – zal de regering vrij snel zwichten voor de eisen 

van de oud-strijdersbeweging. Met de laatste huurwet van 14 augustus 1920, die de 

gedeeltelijke kwijtschelding van het huishuurgeld onder bepaalde voorwaarden vastlegde, zal de 

rust hieromtrent terugkeren.48 De nood voor geld was bij de oud-strijders uit de streek dan ook 

hoog, hoger dan in de rest van Vlaanderen. De enige manier waarop men zo snel mogelijk dit 

geld zou kunnen krijgen, was door zich in oud-strijdersverenigingen te gaan groeperen om zo 

collectief druk op de regering te leggen voor financiële vergoeding. 

Om de bevolkingsvlucht tegen te gaan en tegelijk de heropbouw van de verwoeste gewesten te 

verzekeren, werden al gauw enkele initiatieven gelanceerd vanuit de overheid. Het Koninklijk 

Besluit van 23 juli 1919 voorzag een premie van 1,50 frank per dag per volwassene – 1 frank 

per kind onder de 16 jaar – voor alle inwoners die na de oorlog terugkeerden.49 Daarnaast werd 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in april 1919 de Dienst der Verwoeste Gewesten 

(DVG) opgericht om de oorlogsschade in kaart te brengen en de heropbouw te overzien.  De 

DVG kreeg budgetten en verregaande bevoegdheden en profileerde zich als een coördinerend 

orgaan tussen de staat en de openbare besturen.50 In de wet van 15 november 1919 werd dan 

ook effectief grenzen van de ‘Verwoeste Gewesten’– oftewel ‘les Regions Dévastées’ – afgelijnd, 

waarbij ze ongeveer de frontstreek, zoals op de kaart van Hilde Verboven, omvat.51 Het zal echter 

geruime tijd duren eer alle oorlogsschade wordt opgemeten, omdat net die openbare besturen 

in veel gemeenten totaal ontwricht waren. Logistiek waren alle middelen weggenomen waardoor 

het aangeven en terugbetalen van de oorlogsschaden nog lang in het interbellum zal aanslepen.  

 
 

Aanvragen Toegewezen bedragen 

(tijdelijk en permanent) 

20/10/1919 19.400 / 

15/03/1920 83.000 2.832.526 

31/12/1920 / 133.158.508 

31/12/1921 74.716 558.371.575 

31/12/1922 76.153 952.313.678 

 
48 Vrints en Schoups, De overlevenden, 91-3. 

 
49 "De premie van terugkeer aan onze uitgewekenen," De Poperinghenaar, 24.8.1919. 

 
50 Demasure, Boter bij de vis, 209. 

 
51 G. Smets, “Les régions dévastées et la réparation des dommages de guerre,” in La Belgique restaurée, ed. 

Ernest Mahaim (Brussel: Maurice Lamertin, 1926), 106. 
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31/12/1923 79.306 1.341.881.301 

31/12/1924 79.710 1.103.295.635 

Tabel 3 Aanvragen en bedragen oorlogsschaden Ieper (1919-1924)   

Bron:  G. Smets, “Les régions dévastées et la réparation des dommages de guerre, » in La Belgique restaurée, 

ed. Ernest Mahaim (Brussel: Maurice Lamertin, 1926), 99. 

De bovenstaande tabel illustreert de moeilijkheden omtrent het aangeven van oorlogsschade en 

de uitbetaling ervan. Het voorbeeld hierboven heeft betrekking op de stad Ieper die, zoals eerder 

al werd aangetoond, zeer geleden heeft onder het geweld van de Groote Oorlog. De linker kolom 

toont de aanvragen die door de stad Ieper zijn ingediend geweest, terwijl de rechter kolom de 

betalingen behandeld. Duidelijk is te zien dat, eens de Ieperlingen min of meer opnieuw gesetteld 

zijn, vanaf 1920 er een vrij constant aantal aanvragen wordt ingediend. Die aanvragen werden 

door inwoners ingediend, op basis van de wetten van 23 oktober 1918 en 19 mei 1919. Al 

tijdens de oorlog werd besloten dat de Belgische burgers het recht hadden om een vergoeding 

te vragen voor geleden oorlogsschade en de wet van 10 mei maakte die besluitvorming 

concreet.52 Die aanvragen moesten via het formulier ‘Aanvraag tot Vaststelling en Raming van 

Schade’ bij het gemeentebestuur worden ingediend.53 Oud-strijdersverenigingen, waaronder het 

VOS, organiseerden dan ook soms bijeenkomsten om de formulieren in te vullen en/of na te 

kijken. De omslachtigheid van de procedure en de vaak provisorische gemeentebesturen 

zorgden ervoor dat de uitbetaling voor de schade vanuit de staat maar traag op gang kwam, 

zoals duidelijk wordt uit de rechterkolom. Pas vanaf 1920-21 zal dit echt op gang komen en 

vanaf 1923 op volle toeren gaan lopen. In de loop van het interbellum zullen nog enkele 

initiatieven worden gelanceerd om de oorlogsschade te compenseren zodat tegen het einde van 

het interbellum de meeste steden en gemeenten volledig heropgebouwd waren. 

De Eerste Wereldoorlog heeft met andere woorden een enorme impact gehad op de Westhoek, 

waar zowel een bevolkingsdaling als een letterlijke puinhoop het resultaat van waren. Vele 

gemeenten zullen pas tegen het einde van het interbellum volledig heropgebouwd zijn en het 

bevolkingscijfer van de meeste gemeenten zal zelfs tegen 1930 haar oorspronkelijke niveau niet 

bereiken.54  De constante aanwezigheid van de oorlogsherinnering, waar de Westhoek letterlijk 

een monument van is, zal dan ook zijn effect hebben op de oud-strijdersactiviteit in de regio. De 

eis voor materiële vergoeding zal er dan ook hard klinken, bovenop de erkenning voor de vele 

gesneuvelden. De vele Vossenafdelingen in de regio, die in het derde hoofdstuk worden 

besproken, zijn er het resultaat van. Oorlogsschade en een bevolkingsdaling waren echter niet 

 
52 Kristien Colebrants, "De rechtbank van oorlogsschade te Ieper in de beginfase (1919-1920)" (masterproef, 

Universiteit Gent, 2015), 34-53. 

 
53 Zie bijlage twee, ‘Aanvraag tot Vaststelling en Raming van Schade’. 

 
54 Veurne en enkele kustgemeenten als Koksijde, De Panne en Oostduinkerke slagen hier wel in, maar werden 

minder door de oorlog beïnvloed. Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 
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de enige problemen waar de streek mee te kampen kreeg. Dat de Westhoek wel degelijk een 

oorlogsmonument en een dagelijkse herinnering aan de Eerste Wereldoorlog bleef en blijft, blijkt 

uit het derde soort slachtoffer dat de oorlog er creëerde. Naast gesneuvelde soldaten en burgers 

tijdens de oorlog, gebeurde het dat mensen stierven door achtergebleven obussen en andere 

explosieven die in grachten, beken en dergelijke achterbleven. Waar Frankrijk een enorm gebied 

bestempelde als een ‘Zone Rouge’ dat niet mocht worden betreden door het publiek vanwege 

achtergebleven oorlogstuig, gold niet dezelfde regeling in de Westhoek.55 In het regionale nieuws 

verschenen er regelmatig artikels van landbouwers die op obussen stootten of mensen die in 

hun achtertuin op oorlogstuig botsten met de gekende gevolgen.56 Er werden dikwijls 

waarschuwingen achtergelaten voor oorlogstuig en nog actieve bommen en explosieven en ook 

de regering werd geregeld aangeklaagd om het nog rondslingerende oorlogstuig te ontmantelen. 

Volgens iemand uit de regio die van Voormezele langs de binnenwegen naar Ieper ging, lagen 

"langs de grachten op zijn minst nog een honderdtal obussen, granaten, enz. (…)".57 In 

Houthulst, dat pas op 11 april 1928 als volwaardige gemeente werd opgericht, doen zich ook 

lang na de oorlog nog incidenten met obussen voor.58 In het bos van Houthulst werd dan ook 

hevig gevochten, waardoor er zich nog veel achtergelaten oorlogstuig bevond. 

Door die dagelijkse confrontatie met de oorlog, het feit dat de Westhoek het enige onbezette 

gebied bleef tijdens de oorlog, de hogere mobilisatiegraad en de impact van WOI, is de 

hypothese van deze thesis dan ook dat al die elementen een verhoogde activiteit van oud-

strijdersverenigingen in de regio opleverde. Het feit dat ze onbezet bleef zorgde voor het nodige 

respect voor de oud-strijders in de Westhoek, die ze zelf maar al te graag onderschreven. De 

hogere mobilisatiegraad leidde na de oorlog tot een hoger potentieel aan oud-

strijdersverenigingen. Ten slotte noopten de bevolkingsvlucht en vernielingen de oud-strijders 

tot het oprichten van oud-strijdersverenigingen om zo financiële vergoedingen af te dwingen die 

het in staat zouden moeten stellen om zo snel mogelijk hun leven herop te bouwen.  

 
55 Stuart, Thornton. "Red Zone. France's Zone Rouge is a lingering reminder of World War I's Battle of Verdun," 

National Geographic, geraadpleegd 16.6.2019, www.nationalgeographic.org. 

 
56 "Ontploffing te Langemarck. Een dode," De Poperinghenaar, 28.2.1926. 

 
57 "Oorlogstuigen," De Poperinghenaar, 20.6.1926. 

 
58 Roger Barbier was zo’n ‘derde soort slachtoffer’ waarbij hij in 1956 in de omgeving van het bos van Houthulst 

op zoek naar oud-ijzer meerdere obussen vond. Bij de manipulatie van één ervan, geraakte hij dodelijk gewond 

door de explosie, waarbij hij op 13 januari in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. De andere vier 

slachtoffers in Houthulst, gevonden in de database van de Namenlijst, stierven door achtergelaten obussen. Zie 

https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/search/language=en 
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4 De Belgische oud-strijdersverenigingen verklaard 
Belgische oud-strijdersverenigingen werden kort na de oorlog opgericht om een 

gemeenschappelijke stem te geven aan oud-strijders. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het 

ontstaan, de werking en de impact van de oud-strijders bewegingen in België. Op het einde van 

het hoofdstuk wordt het begrip ‘sociaal-kapitaal’ geïntroduceerd wat de marginale rol van oud-

strijders in veel Belgische academische werken kan verklaren. 

4.1 Het ontstaan van de Belgische oud-strijdersverenigingen 

Wanneer het Belgische leger gedemobiliseerd werd – al dan niet door de legeroversten 

geordonneerd – aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het ontzag en het respect van 

de burgers groot voor de oud-strijders. 

“Hele dorpen liepen uit. Overal op de weg van Brussel naar Gent liepen paasbest geklede 

families. Als bij mirakel waren sommigen hun soldaat al tegengekomen: ze liepen eerbiedig 

zwijgend naast hem, als was het een wezen van een hogere orde.”59 

De oud-strijders wilden na hun terugkomst respect en erkenning krijgen voor hetgeen ze vier 

jaar lang hadden moeten doorstaan. Koning Albert I zal daarbij de eerste zijn die aan enkele van 

hun noden tegemoetkomt in de zogenaamde ‘staatsgreep van Loppem’, al zou zijn houding naar 

de (Vlaamse) oud-strijders gauw veranderen. Op 21 november 1918 zal de nieuwe regering-

Delacroix gevormd worden met de socialisten van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), de 

katholieken en de liberalen. Daar werd in samenwerking van de koning en met druk van de 

nieuwe bijzitters in de regering – de BWP – beslist om het algemeen meervoudig stemrecht te 

vervangen door het algemeen enkelvoudig stemrecht. Die uitgebreide electorale slagkracht zou 

onder andere de oud-strijders uit de lagere sociale klassen, die vaak in de meerderheid waren, 

ten goede komen. Bijkomstig gaf die beslissing aan dat de Belgische regering toegeeflijker zou 

zijn ten aanzien van de noden van haar burgers, en dus ook de oud-strijders. Daarnaast werd 

op vraag van de socialisten opnieuw het stakingsrecht doorgevoerd en werden stappen 

ondernomen voor de bouw van een Gentse universiteit om zo een eis van de Vlaamse Beweging 

in te willigen.60 Die laatste eis zal ook vaak op het programma van het VOS komen te staan, in 

lijn met de Vlaams-nationalisten.  

Met het einde van de oorlog groeide meer en meer het zelfbewustzijn van de oud-strijders, 

waarbij ze niet langer in het gelid van de (politieke) elite wilden lopen. Aan de redenering van de 

oud-soldaten, die al tijdens de oorlog werd gevormd, dat ze na de oorlog beloond zouden 

worden voor hun daden en ze meer inspraak zouden krijgen in het beleid van het naoorlogse 

 
59 Sophie De Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Antwerpen: 

Houtekiet, 2013), 309. 

 
60 Michel Dumoulin et al., Nieuwe geschiedenis van België II, 1905-1950 (Tielt: Lannoo, 2006), 887-8. 
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beleid, kwam op 11 november 1918 een einde. Alhoewel de koning enigszins toegekomen was 

aan de eisen van de oud-strijders, zou de uitkomst van de ‘staatsgreep van Loppem’ het 

startpunt zijn van een campagne die het hele interbellum lang zou gevoerd worden. Goed 

wetende dat de erkenning en vooral financiële tegemoetkoming voor hun offers geen 

vanzelfsprekendheid meer waren door de impact van de oorlog op de staatskas, gingen de oud-

strijders zich gaan verenigen. Daardoor konden de oud-strijders als groep veel meer druk 

uitoefenen dan de individuen apart. Die boodschap werd dan ook door de lokale oud-

strijdersafdelingen verkondigt:  

“Jaren lang nog zullen we moeten bassen en grollen, lijk honden, om de kruimeltjes die 

ons toekomen. Op uw eigen zult ge niets krijgen. Daarom is ’t noodig dat we in dien 

grooten bond treden, die over heel Vlaanderen en Wallonië reeds zijn brede vertakkingen 

heeft: den oud-strijdersbond, den slimmen V.O.S.”61 

Nu kon elk van hen terugvallen op zijn oud-strijdersvereniging, waarbij er een grote 

verscheidenheid was. Voor sommige academici was het vormen van verenigingen dan ook 

cruciaal om van een oud-strijdersbeweging te kunnen spreken. Antoine Prost, één van de 

grondleggers van studies over de Franse oud-strijders en hun dynamiek met de maatschappij, 

suggereert zelfs dat de oud-strijders enkel als sociale groep zouden bestaan door middel van 

hun verenigingen. Daarmee maakt hij een onderscheid met l’ensemble insaisissable qui ont fait 

la guerre, oud-strijders die een gemeenschappelijke oorlogservaring hebben, maar meer niet.62 

In België zullen de georganiseerde oud-strijders een grote stempel drukken op het beleid van 

de Belgische regering, zowel in hun eigen belang als daarbuiten. De Belgische oud-

strijdersbeweging zou uitgroeien tot een grote, zo niet dé grootste sociaal-politieke beweging 

van België tijdens het interbellum. 

Het feit dat de oud-strijdersbeweging zo duidelijk aanwezig was in het interbellum, komt door 

het feit dat ze massaal verenigd waren. Slechts twintig procent van de Belgische oud-strijders 

verenigde zich niet, wat zelfs indrukwekkend was in vergelijking met Frankrijk, waar nog altijd 

zo’n veertig à vijftig procent van de oud-strijders lid werd van een oud-strijdersorganisatie.63 

Slechts één op de tien Britten zou zich na de Eerste Wereldoorlog gaan verenigen in The British 

Legion.64 Dit beeld van de verenigde Belgische oud-strijders moet wel enigszins genuanceerd 

 
61 a “Oostvleteren,” De Poperinghenaar, 17.8.1919, 2. b In Wallonië werd door Verduyn een zustervereniging van 

de VOS opgericht, de Association Nationale des Combattants (ANC), in 1919 die echter een kort leven was 

beschoren. Provoost, De Vossen, 24. 

 
62 A. Prost, Les anciens combattants et la société française, 1914-1939 (Paris, 1977, 3 dln). 

 
63 Alain Colignon, "La Belgique, une patrie d'ancien combattants," Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3 

(1997): 119. 

 
64 Waar Belgische, Duitse en Franse oud-strijders zich gingen verenigen in meerdere uiteenlopende oud-

strijdersverenigingen, kenden de Anglicaanse landen vaak overkoepelende organisaties als The British Legion. 
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worden aangezien in absolute cijfers de Fransen veelvuldig het aantal verenigde Belgische 

veteranen overklaste. Doordat in Frankrijk aan het begin van de oorlog de algemene mobilisatie 

van kracht was, telde de Franse oud-strijdersbeweging in het interbellum bijna 3 miljoen oud-

strijders.65  Dit komt neer op zo’n 7,4% van de Franse bevolking in 1921.66 Het absolute aantal 

verenigde oud-strijders in België is niet bekend, omdat exacte cijfers voor zowel de mobilisering 

als het aantal gesneuvelden elkaar tegenspreken. Laurence van Yperseele en Alex Tihon 

besluiten op 58 000 gesneuvelde militairen, maar dit cijfer is wellicht te hoog.67 Cijfers van het 

Ministerie van Defensie en van de Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge geven 

een lager cijfer aan, rond de 40 000 op een totale mobilisering van zo’n 360 000 soldaten.68 Dit 

brengt het percentage verenigde oud-strijders in België neer op 3,5% van de totale bevolking, 

slechts de helft van deze van Frankrijk. Ondanks de absolute cijfers mag de Belgische oud-

strijdersbeweging dus wel indrukwekkend worden genoemd, wat echter nog niet verklaard 

waarom men zich zo massaal ging verenigen. 

4.2 Waarom plots massaal verenigen?  

Die waaromvraag werd hierboven al kort aangehaald. Het gaf hen een medium om druk te 

kunnen zetten op het beleid van België en de tegemoetkoming van de staat aan de oud-strijders 

vaart bij te zetten, waarbij elke vereniging haar accenten legde.  

4.2.1 Een financiële tegemoetkoming 

De eerste jaren van het interbellum zouden gedomineerd worden door het debat omtrent de 

financiële vergoedingen aan oud-strijders in de vorm van dotaties, pensioenen en 

frontstreeprentes, een eis die ze als een erkenning voor hun opoffering zagen. Ralph Perry, een 

Amerikaanse veteraan, zag de vergoeding voor oud-strijders als een vorm van erkenning van de 

staat voor die groep. 

"It is important to remember that in the veteran's eyes the bonus is a retaliation for injustice. 

The veteran regards the bonus as a moral issue, a test case to determine the attitude of 

 
Niall Barr, The Lion and the Poppy: British Veterans, Politics, and Society, 1921-1939 (Santa Barbara: Preager, 

2005), 57-8. 

 
65 Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 1914-1939, volume 2 (Parijs: Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1977), 3, 53. 

 
66 Dit percentage is gebaseerd op de volkstelling ('population présente totale') van 6 maart 1921; Statistique 

Générale de la France, Tome I, Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 6 mars 

1921 (Parijs: Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, 1927). (geraadpleegd 

21.6.2019, www.insee.fr.) 
 
67 Laurence van Ypersele en Axel Tixhon, "Célébrations de Novembre 1918 au royaume de Belgique," Vingtième 

Siècle. Revue d'histoire, nr. 67: 61. 

 
68 Het precieze aantal : 40 367. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, deel XLVI (Brussel: A. 

Lesigne, 1922), 100.  
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the nation toward the men who abandoned their private concerns to meet a national 

emergency."69 

De kwestie zal echter anders aangegrepen worden door de staat, die door de grote 

oorlogsschade minder kordaat kon optreden en het de oud-strijders verweet hun eis zo hard 

door te drukken. Delacroix, voormalig Minister van Financiën, verwoordt die onvrede in de 

ministerraad van 17 mei 1920: “Les combattants, après avoir sauvé le pays, veulent-ils le ruiner? 

Notre situation financière est très difficile.”70 Gedurende het hele interbellum zullen de oud-

strijders dan ook moeten vechten voor die financiële erkenning, soms op de voorgrond, dan 

weer achter de schermen.  

Naast de eis voor financiële vereffening, namen ze nog een bredere maatschappelijke rol in, 

waarbij ze telkens optraden als dé referentie over zaken betreffende de Eerste Wereldoorlog. 

Vrints en Schoups behandelen in hun De overlevenden elk van die rollen waar de oud-strijders 

zich op toelegden, van wrekers van de oorlog – waarbij hevig protest kwam tegen de 

zogenaamde ‘zeepbaronnen’ of oorlogswoekeraars – over schuldeisers tot bewakers van de 

vrede.71 Terwijl de eis om een vergoeding voor oud-strijders relevant is om de graad van oud-

strijdersactiviteit in de Westhoek te begrijpen, zijn de andere zaken bijkomstig en worden ze hier 

dan ook verder niet meer besproken. 

4.2.2  Sociaal kapitaal van de oud-strijdersbeweging 

Dit hoofdstuk heeft echter de bedoeling om dieper in te gaan op de vraag waarom oud-strijders 

zich gingen verenigen op grote schaal in periode tussen de beide wereldoorlogen. Eerder werd 

al aangehaald dat oud-strijdersverenigingen zich gingen verenigen na de oorlog om zo druk te 

kunnen uitoefenen op het beleid en de politieke cultuur van België. Waar het individu – vaak uit 

een lagere sociale klasse – op politiek vlak eenvoudig werd weggespeeld, heeft de oud-

strijdersbeweging in het interbellum wel degelijk een invloed, zonder daarbij expliciet voor een 

politieke partij uit te komen. Door zich te verenigen, creëren de oud-strijders een vorm van 

sociaal kapitaal waarmee ze de politiek kunnen uitdagen. Het begrip ‘sociaal kapitaal’ wordt door 

Pierre Bourdieu gedefinieerd als de “sum of the resources, (…) that accrue to an individual or 

a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships 

of mutual acquaintance and recognition”.72 Een gemeenschap beschikt dus al dan niet over een 

hulpbron – sociaal kapitaal – waarmee de burgers van die gemeenschap hun 

 
69 Ralph R. Perry, "The Bonus. A Veteran's Opinion," Outlook, nr. 128 (1921): 512-3. 

 
70 ARA, Ministerraadsnotule 17-05-1920, 7-8. 

 
71 Die laatste rol, bewakers van de vrede, zal tot het uiterste verdedigd worden door onder andere de VOS, die 

antimilitarisme en éénzijdige ontwapening hanteerden. Vrints en Schoups, De overlevenden. 

 
72 Pierre Bourdieu en Loic Wacquant, An introduction to Reflexive Sociology (Chicago: University of Chicago 

Press, 1992), 119. 
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gemeenschappelijke doelstelling effectiever weten te realiseren. Hoe meer sociaal kapitaal in 

een samenleving aanwezig is, hoe efficiënter deze dan ook kan tewerk gaan.  

In de oud-strijdersbeweging was er veel sociale interactie waarbij een scala aan oud-

strijdersverenigingen werden gevormd.73Dit sociaal kapitaal heeft er dan ook toe geleid dat de 

beweging zijn stempel kon drukken op het naoorlogse België, maar heeft het potentieel van dit 

sociaal kapitaal allerminst ten volle benut.74Grotendeels moet dit toegeschreven worden aan de 

diversiteit tussen de verschillend oud-strijdersbonden. De verschillende opvattingen in de oud-

strijdersbeweging zullen ervoor zorgen dat het veralgemeend vertrouwen – een punt dat Putnam 

cruciaal acht – een deuk krijgt. Verenigingen als de NSB-FNC en het VOS zitten voor het grootste 

deel van het interbellum in een polemiek met elkaar verwikkeld, afgaande op hun bondsbladen. 

Die concurrentiestrijd tussen beide, zowel om leden als om waarden en normen zal de slagkracht 

van de oud-strijdersbeweging een deuk geven.75 De UFAC en de Vuurkruisers, die pas in de 

jaren dertig werden opgericht, zullen door hun militarisme en hun geweld door andere 

verenigingen misprijst worden.76 Zelfs de elitaire band van de NVI, het Nationaal Verbond der 

Oorlogsinvaliden zal worden aangeklaagd door onder andere het VOS. Pas in 1936 zullen de 

grootste oud-strijdersverenigingen tot een progressieve samenwerking komen met de inrichting 

van de Staten-Generaal der Oud-Strijders. Die kwam er op initiatief van het VOS en de NVI die 

al in het begin van de jaren dertig toenadering zochten om hun geschillen bij te leggen.77 

Echter, naast de wrijving tussen de organisaties, was er vaak ook verdeeldheid in de eigen oud-

strijdersbond en tussen de oud-strijders in het algemeen, aldus Colignon. Zo was er volgens 

sommigen sprake van een zekere rangorde, wat we met het volgende voorbeeld duidelijk maken.  

 
73 Robert D. Putnam, Making Democracy Work (Princeton: Princeton University Press, 1993). 

 
74 Putnam, Making Democracy Work. 

 
75 Stefan De Bock, “Erkenning voor ‘onze helden van den IJzer’, 159-61. 

 
76 UFAC: Union des Fraternelles de l’Armée de la Campagne (oftewel het Verbond der Verbroederingen van het 

Veldleger, VVV) 

 
77 “Misbruiken en verworven rechten,” V.O.S., 29.11.1936. 

 

Uitgelicht: Sociaal kapitaal 

Sociaal kapitaal is reeds lang een welgekend begrip binnen de sociologie en met het werk van Putnam, Making 

Democracy Work van 1993, heeft het begrip weer aan belang gewonnen.73 Daarbij zijn twee interpretaties 

ontstaan, die van Putnam enerzijds en Coleman anderzijds, maar beiden zijn even relevant voor de oud-strijders 

en tevens een reden waarom oud-strijders zich verenigden. Ten eerste is er de invulling van Putnam. Onder 

sociaal kapitaal verstaat hij sociale interactie tussen leden van een groep of van een gemeenschap, gedeelde 

normen en de verspreiding van een veralgemeend vertrouwen binnen die groep/gemeenschap.74 Sociaal 

kapitaal komt volgens Putnam dan ook de hele gemeenschap ten goede, en dus staat het collectief centraal in 

zijn benadering.  

 



34 

 

De Fraternellen (UFAC) en de Vuurkruisers maken die rangorde tussen oud-strijders duidelijk. 

Voor hen was hét model van de oud-strijder die van de ‘vainquer de l'Yser', de soldaten die aan 

het IJzerfront gestreden hadden, in tegenstelling tot de ‘embusqués’, mannen die achter het 

front hadden gediend. De krijgsgevangenen zouden pas later een pensioenvergoeding krijgen, 

in vergelijking met de rest van de manschappen die dienst hadden gedaan in het Belgische leger, 

waardoor ook duidelijk werd dat ze een lagere rang bekleedden.78 De 'embusqués werden door 

velen – zoals eerder al werd duidelijk gemaakt – het label 'soldaat/officier tijdens de Eerste 

Wereldoorlog' verweten, wat vaak ook een aanklacht was tegen de elitaire oorlogsprofiteurs. De 

hekkensluiters, de geïnterneerden in Nederland, werden zeker scheef bekeken en ook als 

minderwaardig beschouwd, vooral door de mannen van het front. Zowel onderlinge ‘sociale 

klassen’ als problemen tussen de oud-strijdersverenigingen zullen dus leiden tot wantrouwen 

en inefficiëntie. 

Met andere woorden: ondanks de overwinningen die de oud-strijdersbeweging behaalden in het 

beleid van België, werd het potentieel van het sociaal kapitaal niet ten volle benut doordat voor 

het grootste deel van het interbellum het vertrouwen tussen de verschillende oud-

strijdersverenigingen zoek was. Waar ze voor de oorlog hadden gedacht grote successen te 

kunnen behalen in het interbellum, werd dit beeld na de oorlog flink bijgestuurd, “their voice did 

not carry as widely or loudly as they felt it should.”79 De lokale verenigingen zullen daarentegen 

een groter sociaal kapitaal vertonen dan de nationale beweging aangezien er meer vertrouwen 

was door de intensieve face-to-face contacten. Ook bij het VOS zullen de verenigingen vooral 

lokaal gefocust zijn, aangezien de vooral financiële band met het hoofdbestuur weinig 

bevorderend was voor grondige samenwerking.80 De lokale Vossenafdeling zou dan ook meer 

invloed hebben op het gemeentebestuur, dan deze van de Vlaamse Oud-Strijdersbond op het 

Belgische sociaal-politieke beleid. 

Naast Putnam’s invulling van het begrip ‘sociaal kapitaal’, is deze van Coleman eveneens 

toepasselijk voor de oud-strijders. Vanuit zijn interpretatie is het vormen van verenigingen en 

het creëren van sociaal kapitaal vooral bevorderlijk voor het individu. Waar bij Putnam het de 

hele gemeenschap is die baat heeft bij de aanwezigheid van sociaal kapitaal, zien we dat voor 

Coleman sociaal kapitaal als een hulpbron moet worden gezien waar het individu toegang toe 

 
78 Op hun hoogtepunt in het interbellum zal de liga die de krijgsgevangenen verenigde amper 10 000 leden tellen, 

mede door het feit dat bijna de helft, zo'n 45% van de krijgsgevangen, nooit tot een oud-strijdersvereniging 

toetrad; Colignon, "La Belgique, une patrie d'ancien combattants," 119. 

 
79 John Horne, “Beyond Cultures of Victory and Cultures of Defeat? Inter-War Veterans’ Internationalism,” in The 

Great War and Veterans’ Internationalism, eds. Julia Eichenberg en John Paul Newman (Londen, New York: 

Palgrave Macmillan, 2013), 208. 

  
80 Dietlind Stolle, “Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale benadering,” in Sociaal kapitaal en 

democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur, ed. Marc Hooghe (Leuven: Acco, 2000), 48-9. 
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heeft.81 De oud-strijder kan dus voordeel halen uit het sociaal kapitaal, gegenereerd door de 

lokale en nationale oud-strijdersverenigingen, om zo persoonlijke doelstellingen te 

verwezenlijken. Die nieuw gecreëerde netwerken kon de oud-strijder aanboren bij het vinden 

van een job, wat geen evidentie was voor invalide soldaten. Daarnaast kwam nog eens het feit 

dat die oud-strijdersnetwerken vaak zeer gevarieerd waren, waarbij leden uit de hogere en de 

lagere sociale klassen min of meer op gelijke voet stonden. De zogenaamde ‘old boys networks’, 

waarbij de elite onder elkaar ging netwerken, was weinig vertegenwoordigd onder de oud-

strijdersverenigingen, met enkele uitzonderingen als de Association des Officiers de la 

Campagne 1914-1918 (AOC).82 

Dat de individuele oud-strijders voordeel kon halen uit het sociaal kapitaal van verenigingen, 

blijkt duidelijk in de kwestie van financiële vergoedingen voor oud-strijders. In zowel Het 

Strijdersblad als De Vlaamsche Oudstrijder/V.O.S. blijkt uit berichten van lokale NSB- en 

Vossenafdelingen dat sommige leden alleen maar lid zijn vanwege het financiële voordeel dat 

het sociaal kapitaal van die vereniging genereert. Eénmaal ze hun geld hadden opgestreken, was 

lidmaatschap dan ook geen noodzaak meer. Dit probleem zal vele malen in de annonces worden 

aangekaart wanneer het VOS in de tweede helft van de jaren twintig aan leden moet inboeten 

door interne problemen en juist ook door het feit dat de commotie rond de uitbetalingen wat 

ging liggen.83 Echter, ook weduwen en invalide oud-strijders konden terugvallen op de financiële 

steun van de oud-strijdersverenigingen door hun lidmaatschap, wat de interpretatie van Coleman 

betreffende sociaal kapitaal rechtvaardigt.  

Door verenigingen op te richten konden oud-strijders in België dus zowel collectief als 

individueel voordeel halen door de aanwezigheid van sociaal kapitaal, ondanks het feit dat vooral 

op nationaal niveau dit kapitaal niet ten volle werd benut. Die structurele component is echter 

maar één kant van het verhaal, terwijl ook de culturele component een belangrijk gegeven is in 

de oprichting van oud-strijdersverenigingen. De naoorlogse samenleving was namelijk compleet 

veranderd. Het Verenigd Koninkrijk zag een toename van vrouwenparticipatie in de maatschappij 

doordat een generatie aan mannen – de zogenaamde ‘lost generation’ – sneuvelde tijdens de 

oorlog. Er werd gebroken met het traditionele normen- en waardenpatroon van voor de oorlog, 

wat het voor de oud-strijders soms moeilijk maakte om zich in die nieuwe maatschappij te 

integreren. Voor menig van hen zou dit leiden wat Eric J. Leed omschrijft als oorlogsneuroses 

 
81 Stolle, “Onderzoek naar sociaal kapitaal,” 35. 

 
82 Marc Hooghe, Sociaal kapitaal in Vlaanderen. Verenigingen en democratische politieke cultuur (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2003), 35. 

 
83 Eind 1924 zal de VOS volgens haar eigen bronnen nog maar 156 afdelingen hebben en zo’n 11 000 leden. De 

Praetere, NSB. Voor alles! Voor allen, 51. 
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in zijn werk, No Man’s Land.84 Winter ziet de Eerste Wereldoorlog dan ook als een breuk met 

het traditionele die door oud-strijders vaak maar moeilijk werd geaccepteerd. Die vervreemding 

van de samenleving zal ertoe leiden dat oud-strijders toenadering tot elkaar gaan zoeken in de 

vorm van oud-strijdersverenigingen. Die zullen een houvast gaan vormen aangezien ze de 

simpele, maar sterke relaties aan het front tussen de soldaten weerspiegelden zoals James 

Sheehan aangaf in zijn werk: 

“On the battlefield, the nation seemed far away, and patriotism empty and abstract; what 

mattered most were the men with whom a soldier fought, on whom he depended, and 

for whom he would, if necessary, suffer and die.”85 

Die band tussen oud-strijders en oud-strijdersverenigingen zullen vaak over de landsgrenzen 

heen worden gesmeed, waarbij de oud-strijdersorganisaties zullen uitgroeien tot een 

transnationaal fenomeen. Ook de Vossen in de Westhoek zochten vaak toenadering met 

buitenlandse verenigingen. Zo ontvingen op 11 juli 1933 de Vossen van Boezinge de Franse 

oud-strijders van de 87ste Territorialen, de infanteriedivisie, om een gedenkteken in te wijden. 

Het artikel in De Poperinghenaar dat hierover bericht, sluit af met de boodschap dat “ALLE 

STRIJDERS van welke Nationaliteit ook, die strijden voor het heil van ’t volk, broeders zijn,” 

waarmee die transnationale band wordt onderstreept.86 

Zowel de culturele als de structurele component zijn belangrijk om de schaal waarop de 

Belgische oud-strijders zich gingen gaan verenigen te verklaren. Naast de individuele en 

collectieve voordelen die oud-strijdersverenigingen opleverden, zouden ze voor veel oud-

strijders ook de breuk met de traditionele samenleving verzachten. 

5 Analyse van de bondsbladen 
In hoofdstuk twee werd al reeds gealludeerd dat er zich een hogere graad van participatie van 

oud-strijders in oud-strijdersverenigingen zou voordoen, daarmee terugkoppelend op de eerste 

hypothese van deze thesis. Die hogere participatiegraad moet zich vertalen in meer lokale oud-

strijdersorganisaties en dus een hogere activiteit daarvan. Omdat de analyse van alle oud-

strijdersbonden in Vlaanderen te veel tijd in beslag zou nemen, zullen de twee grootste en meest 

relevante bonden in de analyse aan bod komen.  

 
84 Eric J. Leed, No Man's Land. Combat & Identity in World War I (Cambridge, Londen: Cambridge University 

Press, 1979), 188-9. 

 
85 James J. Sheehan, Where have all the Soldiers gone? The Transformation of Modern Europe (Boston: 

Houdghton Mifflin Company, 2008), 78 

 
86 "Fransche Bedevaart te Boezinge," De Poperinghenaar, 11.6.1933. 
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5.1 Kwantitatief luik: De oververtegenwoordiging van de Westhoek 

De Westhoek draagt tot op vandaag de littekens van de Eerste Wereldoorlog. Bevolkingsvlucht 

en de onnoemelijk grote schade in het landschap, hebben de mentaliteit van de lokale oud-

strijders die er woonden grondig gekneed, waarbij ze zich in het interbellum massaal gaan 

verenigen. De eerste hypothese van deze scriptie gaat zelfs verder door te stellen dat er een 

oververtegenwoordiging was van oud-strijdersverenigingen in de Westhoek. Aan de hand van 

de twee grootste Vlaamse oud-strijdersorganisaties, NSB en VOS, zal deze hypothese in dit 

kwantitatieve luik worden getest. 

5.1.1 De oververtegenwoordiging van het VOS  
Annonces 

  Het SB % V.O.S./De Vl. 

OS 

% 

Antwerpen 768 29,2% 1737 26,1% 

Brussel 76 2,9% 282 4,2% 

Limburg 66 2,5% 231 3,5% 

Oost-Vlaanderen 1035 39,4% 1767 26,5% 

Vlaams-Brabant 179 6,8% 705 10,6% 

West-Vlaanderen  504 19,2% 1941 29,1% 

Westhoek 83 3,2% 626 9,4% 

Totaal 2576 100% 6628 100% 

Tabel 4 Aantal annonces SB en V.O.S./De Vl. OS (1924, 1929, 1934, 1939) 

Tabel 4 toont het resultaat van de vierjaarlijkse analyse van de beide bondsbladen en meteen 

valt op dat, kijkend naar de totalen, het aantal annonces die in V.O.S./De Vl. OS verschenen veel 

talrijker zijn dan deze in Het SB. Voor die vier jaar verschenen bijna drie keer zoveel annonces 

in het bondsblad als in de krant van de NSB. Dit feit onderstreept nogmaals de verwijten over 

de kwaliteit van Het SB. In Het SB van 6 februari 1921 wordt het feit dat het Vossenblad groter 

was ook toegegeven, om daarna spottend mee te delen dat daar toch ook nog enig nieuws over 

oud-strijders in verschijnt:  

“HET VOLK WIL HET! – Het meest gelezen, grootste en meest belangrijk weekblad 

“V.O.S.” dat toch eenige lijntjes veil heeft voor oud-strijdersbelangen spreekt ook al over 

“den wil van het volk”.”87 

Interessanter voor het onderzoek zijn natuurlijk de provincies met het hoogste aantal annonces, 

die in deze thesis dan ook gelijk staan aan een hogere activiteit en dus participatiegraad in oud-

strijdersverenigingen. De resultaten voor de NSB in Het SB zijn echter enigszins tegenvallend 

 
87 “Sprokkelingen,” Het Strijdersblad, 6.2.1921. 
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voor de provincie West-Vlaanderen, waarin ook de onderzochte regio zich bevindt. West-

Vlaanderen vertegenwoordigt slecht 19,2% van de annonces en moet daarmee de duimen 

leggen tegenover Antwerpen en zeker Oost-Vlaanderen dat met bijna 40% de grootste NSB-

activiteit in Vlaanderen vertoonde. De Westhoek laat met zijn 3,2% alleen maar Brussel (met al 

haar districten) en Limburg achter zich. De resultaten van de analyse zijn in het opzicht van 

West-Vlaanderen enigszins tegenstrijdig met de informatie die de NSB zelf in haar bondsblad 

plaatste. De tabel met het aantal afdelingen in Vlaanderen en Wallonië toont aan dat Oost-

Vlaanderen het meeste afdelingen bezat, maar West-Vlaanderen het grootste ledenaantal in 

Vlaanderen kent (voor Wallonië gaan enkel Luik en Henegouwen haar voorbij). Tabel 5 illustreert 

dit.  

 Aantal afdelingen Ledenaantal Niet betaald 

West-Vlaanderen 113 11500 3 

Oost-Vlaanderen 130 10500 3 

Antwerpen 76 7800 1 

Limburg 36 1650 5 

Vlaams Brabant 84 5750 6 

Totaal: 439 37200 18 

Tabel 5 NSB-afdelingen in Vlaanderen (31-12-1939)  

Bron: "Effectief van N.S.B. in dato van 31 december 1939," Het SB, 5.5.1939. 

Echter, in deze thesis staat niet het aantal afdelingen of het ledenaantal voorop, maar de activiteit 

die de ze voorleggen, gerepresenteerd in de annonces. Daarnaast is het gebruiken van deze 

bron, gepubliceerd in Het SB ietwat problematisch aangezien niet duidelijk is waar de cijfers 

vandaan komen of van wie de cijfers uitgaan. De beide bondsbladen stonden er dan ook niet 

om bekend om altijd waarheidsgetrouw aan berichtgeving te doen, waarbij cijfermateriaal al 

gauw als propaganda werd gebruikt en niet om de lezer correct in te lichten. Bovendien wordt 

voor de provincie West-Vlaanderen – logischerwijs – geen onderscheid gemaakt tussen de 

provincie en de Westhoek. Alhoewel de bron dus in het voordeel van de hypothese zou kunnen 

spreken, wordt ze verder niet meer gebruikt in deze scriptie. 

De verklaring voor de grote populariteit in Oost-Vlaanderen en Antwerpen kan echter verklaard 

worden door de hoge participatiegraad in steden als Gent en Antwerpen, die een groot deel van 

de annonces voor hun rekening nemen. Zo neemt Antwerpen met haar districten 298 annonces 

voor haar rekening, oftewel bijna veertig procent. In Brussel doet zich enigszins hetzelfde 

fenomeen voor, waarbij 76 annonces door de oud-strijdersverenigingen in en rond Brussel 

werden ingezonden tegenover slechts 176 annonces in Vlaams-Brabant dat errond gesitueerd 

is. Het lijkt er dan ook op dat de NSB zich vooral gaat manifesteren in de grote gemeenten en 
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steden, alhoewel meer onderzoek zich hier opdringt. Toch wordt zelfs in West-Vlaanderen die 

stelling min of meer bevestigd. De graad van activiteit in de Westhoek ligt vrij laag in vergelijking 

met de rest van Vlaanderen, terwijl in de rest van West-Vlaanderen de meeste annonces werden 

ingezonden vanuit steden als Brugge, Kortrijk en aangrenzende gemeenten. Zo nemen Kortrijk 

en haar randgemeenten 164 van de 421 annonces (zonder de Westhoek) op zich, zo’n 39%. 

Later kom ik op dit fenomeen terug, in het kwalitatieve luik, waarbij de focus op het onderzochte 

gebied ligt, de Westhoek. 

De annonces die ingezonden werden naar het bondsblad van het VOS tonen een ander verhaal, 

alhoewel ook hier opnieuw drie provincies in het oog springen, dezelfde als bij Het SB. Waar de 

participatiegraad in de NSB vrij grillig was verdeeld, met een overwicht voor Oost-Vlaanderen, 

zien we hier een meer evenredige verdeling, waarbij West-Vlaanderen de hoogste graad van 

activiteit vertoond. Waar Brussel en Limburg nog steeds weinig activiteit vertonen, net als bij de 

NSB, zal Vlaams-Brabant echter al meer vertegenwoordigd zijn. De resultaten voor de Westhoek, 

dat 9,4% van de annonces representeert, liggen echter niet in de lijn van de verwachtingen. De 

eerste hypothese had een hogere participatiegraad verwacht, terwijl de Westhoek slechts één 

derde van alle annonces in West-Vlaanderen over vier jaar heeft ingezonden. Uit tabel 4 is dan 

ook niet af te leiden dat de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog – de bevolkingsvlucht, 

oorlogsschade en de tastbaarheid van de oorlog – resulteerden in een hogere graad van 

activiteit.  

5.1.2 De Westhoek als meest actieve regio 

Echter, de cijfers in tabel 4 geven een enigszins genuanceerd beeld mee aangezien er geen 

rekening wordt gehouden met de grootteorde van de provincies, vooral gerepresenteerd door 

haar bevolkingsaantal. In onderstaande tabel worden die bevolkingscijfers in acht genomen.88 

 
1924  1929  1934  1939  

 
V.O.S. % De Vl. 

OS 

% V.O.S. % De Vl. 

OS 

% 

Antwerpen 272 53,4% 379 29,8% 419 28,3% 667 27,6%% 

per 100,000 inw. 25,1 
 

32,3 
 

34,4 
 

52,9 
 

Limburg 45 8,8% 47 3,7% 74 5,0% 65 2,7% 

per 100,000 inw. 13,9 
 

12,8 
 

18,8 
 

15,5 
 

Oost-Vlaanderen 88 17,3% 466 36,7% 470 31,8% 743 30,8% 

per 100,000 inw. 7,9 
 

40,65 
 

39,9 
 

62,1 
 

West-Vlaanderen 104 20,4% 379 29,8% 516 34,9% 942 40,0%% 

 
88 Vlaams-Brabant werd niet opgenomen in de tabel aangezien in de Annuaire Statistique Vlaams-Brabant nog 

steeds met Waals-Brabant wordt samengenomen in het vroegere Brabant. Brussel werd niet opgenomen in de 

vergelijking omdat ze geen provincie is. 
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per 100,000 inw. 12,1 
 

42,7 
 

54,9 
 

97,0 
 

Westhoek 36 7,1% 99 7,8% 156 10,6% 335 13,9% 

per 100,000 inw. 18,5 
 

50,2 
 

74,3 
 

158,5 
 

Totaal (annon.) 509 
 

1271 
 

1479 
 

2417 
 

Tabel 6 Vijfjaarlijkse annonces V.O.S./De Vl. OS: percentages en aantal annonces per 100.000 inwoners89 

Ze geeft de ingezonden annonces van de lokale Vossenafdelingen in de verschillende provincies 

om de vijf jaar weer, waarbij voor elk jaar het percentage per provincie werd berekend. Waar 

deze tabel echter vooral verschilt van tabel 4, is dat het aantal annonces ook weergegeven wordt 

voor elke 100 000 inwoners. Op die manier worden ook de bevolkingscijfers van de provincies 

in het onderzoek betrokken, wat heel andere resultaten oplevert. Waar de percentages de 

uitkomst van tabel 4 logischerwijs bevestigen, toont het aantal berichten per 100 000 inwoners 

aan dat West-Vlaanderen de hoogste activiteit van alle provincies vertoont. Het verschil wordt 

vooral duidelijk naarmate we het einde van het interbellum naderen. Percentagegewijs zal West-

Vlaanderen de andere actieve provincies – Oost-Vlaanderen en Antwerpen – definitief achter 

zich laten om in 1939 40% van de ingezonden berichten in V.O.S. te vertegenwoordigen.  

Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer we gaan kijken naar het aantal activiteiten per 100 

000 inwoners, waar dezelfde trend wordt gevolgd, maar de verschillen uitvergroot worden. Dit 

is te danken aan het feit dat West-Vlaanderen in het interbellum nooit bevolkingscijfers boven 

de 1 000 000 kon voorleggen, in tegenstelling tot Antwerpen en Oost-Vlaanderen.90 Dat lagere 

bevolkingsaantal zorgt ervoor dat het aantal ingezonden berichten per inwoner stijgt. Vooral voor 

de Westhoek is dit duidelijk, waar de bevolking gedurende het interbellum rond de 200 000 

schommelde.91 Dit maakt dat de verschillen met de andere provincies, en zelfs de rest van West-

Vlaanderen navenant zijn. In 1939 heeft de regio zestig meer dan een derde meer ingezonden 

berichten dan West-Vlaanderen, en de verschillen met de andere provincies zijn nog groter. 

Duidelijk is dan ook dat, op basis van de ingezonden berichten in de rubriek “Ons Bondsleven”, 

dat het VOS het meest aanwezig was in de Westhoek, in vergelijking met de rest van Vlaanderen. 

De NSB heeft het daarentegen veel moeilijker om voet aan de grond te krijgen in de Westhoek, 

 
89 De berekening van het aantal ingezonden berichten per 100 000 inwoners is tot stand gekomen aan de hand 

van de bevolkingsstatistieken die terug te vinden in jaarlijkse statistiekenboeken van België (en Congo). Annuaire 

statistique de la Belgique et du Congo belge (1924-1925, 1929, 1937, 1941).  

 
90 Tegenover West-Vlaanderen, dat in 1939 970 695 inwoners telde, waren de bevolkingscijfers van Oost-

Vlaanderen en vooral Antwerpen significant hoger met respectievelijk 1 196 209 en 1 260 504 inwoners. L’Office 

Central de Statistique, Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo, 1941 (Brussel: Ministerie van 

Economische Zaken, 1941), 8. 

 
91 De inwoners van de Westhoek werden berekend aan de hand van de bevolkingsaantallen van drie 

administratieve arrondissementen: Ieper, Veurne en Diksmuide. Ze komen grotendeels overeen met het 

onderzochte gebied, afgezien van enkele gemeenten, waaronder Staden. Dit verlies wordt echter rechtgezet door 

de bevolkingscijfers van een gemeente als Wervik, die wel deel uitmaakt van het arrondissement Ieper, maar niet 

van het onderzochte gebied. 
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zoals ook het aantal ingezonden uit Het SB en de V.O.S./De Vl. OS duidelijk maken. Relatief 

gezien ligt het percentage van het aantal annonces drie keer zo hoog in het bondsblad van het 

VOS als in die van de NSB (9,4% tegenover 3,2%, tabel 4). In absolute cijfers is het verschil nog 

merkbaarder, waarbij de oud-strijders in de Westhoek bijna acht keer meer berichten over 

activiteiten inzonden naar de V.O.S./De Vl. OS dan naar Het SB.   

Het valt dus op dat het aantal ingezonden vooral begint toe te nemen eind de jaren twintig, en 

de jaren dertig, wanneer ideologische strijdpunten meer op het programma van het VOS komen 

te staan. Vooral in de Westhoek is die trend zeer duidelijk. Die evolutie moet evenwel enigszins 

worden genuanceerd aangezien in 1924 (en zelfs in 1929) nog niet alle Vossenafdelingen waren 

gesticht. Toch is de trend frappant en in het kwalitatieve luik wordt hierop teruggegrepen, 

wanneer het ideologische programma omtrent antimilitarisme en pacifisme bij het VOS meer op 

de voorgrond komt te staan in de tweede helft van het interbellum. Daarnaast kan echter nog 

een tweede vaststelling worden gemaakt, namelijk dat hoe verder van het front verwijderd, hoe 

minder inzendingen worden ingestuurd. Die wordt voornamelijk bevestigd voor Limburg dat in 

die vier jaar slechts 5% van de inzendingen representeerde. Ondanks het feit dat de provincie 

niet dichtbevolkt is (420 817 inwoners in 1939), is zelfs de participatiegraad per inwoner vrij 

laag in vergelijking met de andere provincies.92 

Het belang van de oud-strijdersverenigingen lijkt hoe langer hoe belangrijker te komen, 

aangezien alle provincies een groter aantal ingezonden berichten kan voorleggen naar het einde 

van het interbellum toe. Opnieuw is Limburg daarbij opnieuw de achterblijver, want waar ze in 

1934 een hoogtepunt behaald met 74 ingezonden berichten, zal dat in 1939 opnieuw verlagen 

tot 65. De redenen voor het verschil met de andere provincies is niet duidelijk. De afstand met 

het front en het lage bevolkingscijfer zouden hiermee kunnen te maken hebben. Er wordt hier 

echter niet verder op Limburg ingegaan. De andere provincies kennen net in de jaren dertig een 

toename, waarbij vooral deze tussen 1934 en 1939 opvallend is. Daarbij verdubbelt het aantal 

annonces voor de Westhoek zelfs, maar de algemene aantallen voor West-Vlaanderen, 

Antwerpen en Oost-Vlaanderen spreken eveneens boekdelen. De reden voor die verhoging van 

de activiteit naar het einde van het interbellum toe moet enigszins toegeschreven worden aan 

het feit dat in 1939 alle Vossenafdelingen reeds gesticht zijn, wat nog niet het geval was in 1934. 

Zo waren de bonden van onder andere Lombardsijde, Nieuwkapelle en Bulskamp nog niet 

gesticht in de regio Westhoek.93 De NSB zal in 1934 reeds volledig uitgebouwd zijn in de 

Westhoek, met uitzondering van NSB Geluveld dat in 1935 zal worden gesticht. 

 
92 Annuaire Statistique ,1941, 8.   

 
93 VOS Lombardsijde werd pas gesticht in december 1935, terwijl VOS Nieuwkapelle en Bulskamp pas in januari 

1936 tot de oud-strijdersbond toetraden. V.O.S. 1.12.1935. V.O.S., 2.2.1936. 
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Daarnaast hebben ook de komende oorlog en vooral de reactie daarop ervoor gezorgd dat er in 

1939 veel berichten werden ingezonden door de verschillende Vossenafdelingen. Eind de jaren 

twintig, maar vooral in de jaren dertig treedt bij de verschillende oud-strijdersverenigingen meer 

en meer hun ideologische programma op de voorgrond, waarbij het pacifisme en antimilitarisme 

dan ook stevig in zal gaan tegen de nakende oorlog. Dit verklaart dan ook grotendeels de 

vertienvoudiging van het aantal berichten in de Westhoek in 1939 in vergelijking met vijftien jaar 

terug. 

Bij de NSB, die niet werd weergegeven in tabel 6, krijgen we een compleet ander patroon dan 

bij het VOS, waar vooral in de eerste jaren de meeste berichten werden ingezonden, terwijl ze 

naarmate het einde van het interbellum nadert, zullen gaan afnemen. Dat is zo voor alle 

provincies, enkel Oost-Vlaanderen kent een vrij constante inzending, waarbij ze in 1934 met 341 

inzendingen haar hoogtepunt zal kennen. De reden hiervoor is niet meteen duidelijk, maar kan 

mogelijks geweten worden aan de kwaliteit van Het SB dat niet constant zal blijven tijdens het 

interbellum. Terwijl in 1924 het bondsblad van de NSB nog acht bladzijden zal publiceren, valt 

dit in 1939 terug tot slechts vier bladzijden. Een vergelijking met het Journal des Combattants 

van de FNC dringt zich hier op, maar dit is stof voor een ander onderzoek. 

5.1.3 Analyse van de annonces 

Naast de analyse van het aantal annonces, is het interessant om te gaan kijken naar de hetgeen 

een lokale oud-strijdersbeweging bezighoudt. In hoofdstuk drie werd al verklaard waarom oud-

strijders zich gingen verenigen na de oorlog en daarbij speelde ook het nostalgische gevoel van 

kameraadschap een grote rol. Die wilden ze dan ook voor een deel herbeleven in die 

verenigingen, wat maakt dat die lokale afdelingen voor een hele reeks aan activiteiten samen 

kwamen. De annonces in het Vossenblad bewijzen dan ook hoe rijk dat verenigingsleven dan 

wel is. Om enige structuur in die berichten te steken, werden alle annonces gebundeld in een 

vijftiental categorieën, waarbij grafiek 1 de tien voornaamste toont. De categorieën moeten niet 

strikt gescheiden worden, omdat ze vaak in elkaar overliepen.94  

Wat meteen opvalt aan de grafiek, is de grote piek in november in de categorie 

‘herdenking/stoet’. Die piek verwijst dan ook naar de herdenking van het einde van de oorlog op 

Wapenstilstand, 11 november. Het bondsblad van het VOS wordt in november dan ook 

overheerst door berichten die op de één of andere manier naar deze feestdag verwijzen. Zij het 

een feest om die herdenking te vieren, zij het een misviering of het bezoeken van de 

oorlogskerkhoven. Tijdens zo’n momenten werd dan ook vaak verbroederd met andere oud-

strijdersverenigingen als de NSB of de NVI, waarbij ze dan ook voor even de onderlinge 

conflicten tussen elkaar naast zich neer legden. Dit had enigszins te maken met het feit dat ze 

 
94 Een bericht kon soms onder meerdere categorieën vallen, maar werd dan telkens bij de meest prominent 

aanwezige categorie ingedeeld. 
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als oud-strijdersbeweging samen zich door vier jaar ellende hadden moeten worstelen, maar 

ook dat ze de officiële datum van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog had moeten 

afdwingen. Onder druk van de oud-strijders werd de datum door de Kamer van 

Volksvertegenwoordiging veranderd van 4 augustus – vastgelegd door de regering op 19 juli 

1919 – naar 11 november, en verwees ze dus niet naar het begin van de oorlog.95 Dit zal ook 

haar impact hebben op de viering van die dag, zoals het voorbeeld van Aalst bewijst. 

"Wat een ommekeer in de viering van 4 Augustus. Hij was niet meer een feest, maar een 

dag van rouw, van innige deelneming in de droefheid der zoo diep getroffene familiën. 

En zoo moet 't zijn ook. (…) de losbranding van de akeligste en ijselijkste wereldramp 

zal voortaan geen feest meer wezen."96 

Een tweede, veel kleinere piek, in juli verwijst naar de berichten ingezonden rond de viering van 

de officiële Vlaamse feestdag, 11 juli. Anders dan op Wapenstilstand waar de rouw en 

ingetogenheid centraal stonden, zou dit feest elk jaar door het VOS uitbundig gevierd worden 

aangezien ze de Vlaamse belangen tijdens het interbellum stevig zullen verdedigen. In het 

Vossenblad werd deze gebeurtenis dan ook vaak op het voorblad aangekondigd met onder 

andere “V.O.S.-sen, gedenkt de Guldensporenfeesten!”97 

De categorie bedevaart is gedurende het jaar amper op te merken onder de annonces. Afgezien 

van enkele oud-strijdersverenigingen die tijdens het jaar een pelgrimage naar de velden van 

Verdun of het Belgische front maken, blijft de categorie ondervertegenwoordigd.98 Enkel in 

augustus zien we een enorme stijging van het aantal berichten dat wordt ingezonden omtrent 

bedevaart, wat natuurlijk alles te maken heeft met de jaarlijkse Bedevaart naar de IJzer, waarbij 

de doden aan het IJzerfront worden herdacht. De ingezonden berichten hierover hengelen vaak 

naar vrijwilligers, geven verslag over het programma en de afloop van de bedevaart en 

informeren de lezer vaak naar de kostprijs en het al dan niet regelen van een bus. Dat 

weerspiegelt zich dan ook in het aantal berichten. Vanaf de inrichting ervan in 1920 zal elk jaar 

het aantal annonces stijgen in overeenstemming met het groeiende aantal pelgrims die naar de 

velden bij Diksmuide trekken. Waar ze op de 7de Bedevaart in 1926 zo’n 60 à 70 000 man mocht 

ontvangen, steeg dit aantal tien jaar later naar zo’n 150 000 bedevaarders.99 Bij die herdenking 

 
95 “11den november. Nationale Feestdag, Feestdag van den Vrede!,” Het SB, 24.11.1921. 

 
96 L. Haems, "De Nationale Feestdag van 4 Oogst," De Volksstem, 4.8.1921. 

 
97 De Vl. OS, 31.5.1925. 

 
98 “Aartrijke,” V.O.S., 20.8.1939.  

 
99 "De XVIIe IJzerbedevaart te Diksmuide. Een ontzaglijke volkstoeloop," De Poperinghenaar, 30.8.1936. 
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zou de NSB echter niet worden toegelaten, waardoor ze zelf een initiatief zouden moeten 

opstarten om de gesneuvelden aan het IJzerfront te herdenken.100  

Andere categorieën zoals de begrafenissen, de uithalen naar de NSB-FNC en de bijhorende 

polemiek, vlaginhuldigingen of propaganda maken voor een lokale oud-strijdersafdeling omdat 

deze “in slaap dreigt te vallen”, blijven tijdens het jaar vrij constant en maken deel uit van de 

dagelijkse, gewone activiteiten van oud-strijders. Bij de betogingen en protesten is wel te merken 

dat deze vooral in de zomermaanden plaatsvonden en dan vaak in de hoofdstad, Brussel, waar 

het VOS vaak te maken kreeg met ‘Vlamingenhater’ en burgemeester Adolphe Max.101 

Plaatselijke betogingen kwamen veel minder voor, behalve in de grotere steden, zoals voor 

West-Vlaanderen: Ieper, Brugge, Kortrijk, Tielt, … Daarentegen zijn de laatste drie categorieën, 

‘algemene vergadering’, ‘overige’ en ‘toneel/feest’ wel goed vertegenwoordigd en behoorlijk 

gespreid over het jaar, met uitzondering voor die laatste categorie. Alle drie tonen ze wel aan 

dat de oud-strijdersverenigingen, of althans de verschillende Vossenafdelingen, zich vooral 

bezighielden met dagdagelijkse, normale activiteiten die eigen zijn aan elke vereniging.  

De berichten aangaande het toneel en de feest(avonden) werden vooral in de wintermaanden 

doorgezonden, terwijl van april tot oktober die categorie meer op de achtergrond verdwijnt om 

plaats te maken voor betogingen, herdenkingen (vaak gepaard met feest of toneel) en de 

Bedevaart in augustus. Toneel- en feestavonden werden vaak gedeeld met andere 

Vossenafdelingen, wat enigszins de grote van de categorie onder de annonces verklaard. De 

berichten over toneel en nieuw opgerichte toneelgezelschappen binnen de oud-

strijdersvereniging zelf zijn in de koudere maanden populair, waarbij vooral december en januari 

in het oog springen. De meeste annonces verwijzen daarbij naar het Kerstfeest voor de kinderen 

van de leden van die bepaalde Vossenafdeling. Dit feest ging dan vaak ook gepaard met een 

geldophaling voor oorlogswezen. In De Volksstem werden de Aalsterse oud-strijders dan ook 

aangemoedigd om te doneren: “Wij rekenen op den goeden wil van rijk en arm, om dit edel werk 

te willen steunen. De geringste gift zal met de meeste dankbaarheid aanvaard worden.”102 De 

annonces hierover in januari berichtten vaak over de opbrengsten van de geldomhaling en het 

succes van het Kerstfeest zelf. 

De grootste categorie is echter gereserveerd voor ‘algemene vergadering’ waarin alle 

vergaderingen over de werking van de Vossenafdeling, de richtlijnen van het hoofdbestuur en 

dergelijke werden opgenomen. Het gaat om meer dan 2000 ingezonden berichten over vier jaar, 

 
100 In De Vl. OS van 23 augustus 1931 verschijnt het volgende: "De IJzerbedevaart is vooreerst 't werk van 't 

verbond V.O.S. en van alle weldenkende Vlamingen en een N.S.B.er is daar niet in begrepen. (…) 't Verbond 

V.O.S. zegt aan N.S.B. ; Handen af van ONZE IJzerbedevaarten. Bezoedelt ze niet!" "N.S.B. en de Yzerbedevaart," 

De. Vl OS, 23.8.1931. 

 
101 Voor Amnestie! Brussel verboden grond voor de Vlamingen," De Poperinghenaar, 9.5.1937. 

 
102 "Aan de bevolking van Aalst en omliggende," De Volksstem, 9.12.1920. 
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waardoor het wellicht de belangrijkste activiteit is. Het grote aantal moet verklaard worden door 

het feit dat aan quasi alle activiteiten, van feesten, over betogingen tot herdenkingen een 

vergadering vooraf ging. De eigenlijke algemene vergadering werd vaak maar om maand (of 

enkele maanden) belegd en was meestal verplicht voor alle leden, terwijl de andere 

vergaderingen eerder vrijwillig waren. Hierin werden ook vaak jaarverslagen en wensen voor het 

nieuwe jaar meegedeeld wat leidt tot de hoge concentratie aan ingezonden berichten in de 

maanden januari tot maart.  

De categorie 'overige' komt na de algemene vergadering het meest voor, maar moet evenwel 

verduidelijkt worden. De categorie bevat al de berichten die niet in één of andere categorie 

pasten, omdat ze ofwel zeer sporadisch voorkwamen of ze een uniek feit bevatten, zoals de 

rapportering van bandietenstreken, poëtische inzendingen van een Vossenlid die geen inzicht 

biedt op de Vossenafdeling van desbetreffend lid, tombola’s, uitleg over spoorkaarten of het 

invullen van schadeformulieren, …103  Als laatste bevat de categorie ingezonden berichten die 

moeilijk thuis te plaatsen waren één van de andere categorieën. Dat maakt dat de categorie 

‘overige’ een vrij grote stek inneemt in de analyse van de annonces. 

De verschillende categorieën bewijzen dat het verenigingsleven van de oud-strijders vrij 

gevarieerd was, waarbij zoveel mogelijk momenten werden gereserveerd om samen te komen 

en zo het kameraadschap uit de Eerste Wereldoorlog hoog te houden. Ze engageerden zich 

zowel voor maatschappelijke doeleinden als de (betogingen) als voor herdenkingsmomenten 

(begrafenissen, inhuldigingen en bedevaarten), maar vooral ook culturele gebeurtenissen 

(toneel- en feestavonden, kermissen, tombola’s en vlaggenfeesten). De Vlaamse Oud-

Strijdersbond had met haar activiteiten dus tot doel “de vriendschapsbanden te onderhouden, 

tijdens den oorlog aangeknoopt, onderlingen bijstand in te richten [en] onze rechten en belangen 

te verdedigen als oud-strijder.”104 

Hieronder wordt nog even ingegaan op de concurrentiestrijd tussen het VOS en de NSB, waarbij 

de focus ligt op de Westhoek. De annonces halen namelijk vaak uit naar de één of de andere 

vereniging, gecategoriseerd onder de groep ‘NSB-FNC’. Ze houdt ook sterk verband met het 

sociaal-kapitaal dat in de literatuurstudie werd aangehaald. Daardoor kan ze onmogelijk niet 

worden besproken in deze thesis.

 
 
104 “Oudstrijdersbond te Poperinghe,” De Poperinghenaar, 27.6.1919.  
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Grafiek 1 Annonces in V.O.S./De Vl. OS (1924, 1929, 1934, 1939) 
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5.1.4 Afdelingen in de Westhoek 

Uit de algemene analyse is gebleken dat de oud-strijders in de Westhoek relatief gezien de 

hoogste graad van activiteit vertoonde in het interbellum, althans wat de Vlaamse Oud-

Strijdersbond betreft. Op basis van de informatie die verkregen zijn over de NSB, kan momenteel 

niet worden besloten dat deze trend zich ook voor alle oud-strijdersverenigingen voordoet in de 

Westhoek. Voor het kwalitatieve luik is het echter belangrijk om alle actieve NSB- en 

Vossenafdelingen in het onderzochte gebied in kaart te brengen. Daarvoor werden de 

ingezonden berichten in alle jaargangen van zowel Het SB als V.O.S./De Vl. OS geanalyseerd 

voor de periode van het interbellum. Dat resulteert in 83 Vossenafdelingen tegenover slecht 33 

afdelingen van de NSB. 

5.1.5 Concurrentiestrijd tussen de NSB en het VOS 

Zowel in de Westhoek als in de rest van Vlaanderen heerste er op lokaal vlak een precair 

evenwicht tussen de Vossenafdelingen en die van de NSB. Waar een VOS bestond, moest een 

NSB komen en omgekeerd, met als doel de leden van de ene vereniging over te halen naar de 

andere om zo dé oud-strijdersvereniging van de stad te worden. In Oostduinkerke werd op 8 

mei 1930 een NSB-afdeling gesticht in de hoop een tegengewicht te kunnen bieden tegen de 

sterke afdeling van de Vlaamse Oud-Strijders.105 De 1001ste afdeling, gesticht op aangeven van 

de bond van Nieuwpoort zal echter een omgekeerd effect hebben. 

“De blauwtjes [NSB] beseffen nog niet – en zullen het ook nooit – dat ze de beste 

propagandisten zijn van de Vlaamsche zaak, hier gelijk elders. Ze hadden niet voorzien dat 

het stichten eener N.S.B. afdeling alhier, koren op onzen molen was, en dat de praktische 

uitslag was, dat het Vlaamsch bewustzijn onzer oud-strijders, na een dutje van enkele jaren, 

doelzekerder dan ooit, voor immer wakker geschud is.”106 

De stichting van een NSB-afdeling zorgde er juist voor dat steeds meer oud-strijders zich 

aansloten bij het VOS Oostduinkerke. Dit fenomeen deed zich echter niet alleen voor in de 

kuststad, maar ook in Kemmel leidde de oprichting van een NSB-bond in 1930 er eveneens voor 

dat het VOS haar ledenaantal zag stijgen. Echter, voor de Westhoek zijn er evenwel enkele 

voorbeelden waar het stichten van een nieuwe (NSB) afdeling wel een succesverhaal zal worden, 

waar Ieper allicht het bekendste voorbeeld van is.  

Dit onstabiele evenwicht wordt ook duidelijk gemaakt in de opvattingen rond politiek van de oud-

strijdersverenigingen.  Zowel de NSB-FNC als het VOS verkondigden in hun programma geen 

affiliaties te hebben met eender welke politieke partij en stelden zich dan ook zeer kritisch op 

tegenover de partijpolitiek, althans in hun bondsbladen.107 Het SB vermeld dit dan ook duidelijk 

 
105 “Oostduinkerke,” Het SB, 25.5.1930. 

 
106 “Oostduinkerke,” De Vl. OS, 17.8.1930. 

 
107 Vrints en Schoups, De overlevenden, 21. 
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in haar eerste nummer: “Uit de Standregelen: ART. 1. – De Nationale Strijdersbond staat buiten 

allen politieken, godsdienst of taalstrijd.”108 Daarnaast zouden bestuursleden van de 

verschillende NSB- en Vossenafdelingen afgeraden worden gelijk welke politieke post te 

bekleden, zowel nationaal als lokaal. Enkel de Socialistische Oudstrijders associeerden zich 

duidelijk met de linkerkant, waarbij ook hun vlaggen telkens de ideologisch rode kleur droegen. 

Er waren meerdere redenen om die apolitieke houding aan te nemen, onder andere om zo 

onafhankelijk tegen het Belgische beleid te kunnen op treden, maar ook om de interne rust 

binnen de oud-strijdersvereniging te kunnen bewaren. Aangezien de NSB-FNC nagenoeg iedere 

oud-strijder in haar rangen toeliet en ook het VOS alle Vlaamse oud-strijders verwelkomde, zou 

het aannemen van partijpolitieke standpunten kunnen leiden tot verdeeldheid en een eventuele 

breuk in de vereniging. Aangezien beide verenigingen een breed scala aan oud-strijders 

aantrokken, zou onenigheid binnen de ene vereniging hoogstwaarschijnlijk leiden tot een 

toename van het aantal leden in de andere en omgekeerd. In de praktijk zullen zowel NSB als 

VOS elkaar voortdurend beschuldigen van politieke banden, maar daar wordt in het kwalitatieve 

luik verder op ingegaan. 

5.1.5.1 Het sociaal kapitaal aangetast door de concurrentiestrijd 

Dit wantrouwen zal telkenmale in de bondsbladen en door publieke sprekers van de beide oud-

strijdersverenigingen gecultiveerd worden. Nagenoeg elke week werd in “Ons Bondsleven” een 

bericht ingezonden door Joris De Keyser, dé publieke spreker van het VOS in West-Vlaanderen, 

waarbij hij keer op keer de NSB verwijt van militarisme, partijpolitieke banden en de sterk 

Franstalige inslag.109 Voor de NSB was dit vaak Maurice De Praetere die in de lokale afdelingen 

langsging, niet alleen om de eigen leden toe te spreken over de werking van de NSB en de 

fouten van het VOS, maar ook om de Vossen te overtuigen zich aan te sluiten bij de NSB. Het 

wederzijds wantrouwen tussen beide partijen zal – zoals al aangehaald werd in hoofdstuk vier – 

het veralgemeend vertrouwen in de oud-strijdersbeweging niet ten goede komen. Naar de 

analogie van Putnam zijn werk, zou dit tot resultaat hebben dat het potentieel van het sociaal 

kapitaal en dus de druk die de oud-strijdersbeweging op allerlei beleidsorganen uitoefenden niet 

maximaal kon benut worden.110 Op lokaal vlak zal dit zich vertalen in het afblokken van toelatingen 

en toelagen, uitgekeerd door de stad, aan één van beide partijen (afhankelijk of het stadsbestuur 

het VOS of de NSB meer genegen was). Zo keurde het stadsbestuur van De Panne in 1934 een 

 
 
108 Het SB, 11.1.1920. 

 
109 Zo schrijft hij in De Vl. OS van 26 maart 1933 dat “in de N.S.B.erspers reklaam gemaakt wordt voor de 

Fraternellesfeesten. (Fraternelles en N.S.B. koekoek één zang). De VOS had dan ook zelf slechte banden met de 

Fraternellen (leden van de UFAC). De neerbuigende toon van Joris Dekeyser is echter niet mis te verstaan. 

“Oostende,” De Vl. OS, 26.3.1933. 

 
110 Stolle, “Onderzoek naar sociaal kapitaal,” 35. 
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toelage goed van 5000 frank voor de bekostiging van de optocht van de NSB, waarbij volgens 

VOS De Panne de oud-strijders amper vertegenwoordigd waren.  

“De afdeeling F.N.C. De Panne was nog goed vertegenwoordigd, 20 man, leden en niet-

leden op de 150 zoogezegde leden, waren de andere 130 dan beschaamd om in hun 

eigen stoet te gaan?”111 

Het stadsbestuur zal daarentegen de 250 fr. aangevraagd voor het IJzermonument niet 

aannemen, terwijl het VOS in De Panne toch ook goed vertegenwoordigd was.112 Niet alleen het 

VOS werd vaak een stok in de wielen gestoken, want ook de katholieke fanfare van Poperinge 

werd haar toelage voor concerten ingetrokken door het schepencollege. Die reactie zou er 

komen nadat ze geweigerd hadden om mee te lopen in het vaandelfeest van de Poperingse 

NSB.113 

Dit precaire evenwicht tussen het VOS en de NSB zal het hele interbellum aanwezig zijn in de 

Westhoek, waar de wil van de burgemeester, een gemeentelid of de plaatselijke kasteelheer 

genoeg was om een Vossenafdeling of een NSB-vereniging op te richten.114 De hulp van het 

gemeentebestuur zal in veel gevallen – echter niet voor onder andere Poperinge – de dominantie 

van ofwel de NSB ofwel het VOS in een gemeente bepalen. Waar de beide oud-

strijdersverenigingen wel telkens in hun bondsblad vermeldden ‘buiten en boven alle politiek’ te 

staan, zou die wel degelijk een hand hebben in de totstandkoming en/of de handhaving van 

dergelijke oud-strijdersorganisatie. 

5.1.6 Tussenbesluit kwantitatief luik 

De eerste hypothese, dat oud-strijders een hogere graad van activiteit en participatie vertonen 

in de Westhoek door de gevolgen van de oorlog daar, kan niet volledig bevestigd worden door 

de kwantitatieve analyse in het luik hierboven. Waar West-Vlaanderen het grootste aandeel had 

in de ingezonden berichten in het Vossenblad voor die vier jaar, moet de Westhoek gezien 

worden als de regio waar het VOS de grootste activiteit vertoonde. Dit geldt echter niet voor de 

NSB, enerzijds door het feit dat de resultaten tegenvielen door de kwalitatieve achterstand van 

Het Strijdersblad in vergelijking met V.O.S. en De Vlaamsche Oudstrijder. Anderzijds zorgde de 

dominantie van het VOS ervoor dat de NSB in veel gemeenten maar moeilijk ingang kon vinden, 

waardoor de participatiegraad er lager lag dan elders in Vlaanderen. Haar activiteit is bijna 

 
111 “De Panne,” De Vl. OS, 15.7.1934. 

 
112 De Panne,” De Vl. OS, 15.7.1934. 

 
113 “Poperinge,” De Vl. OS, 28.5.1933. 

 
114 In Vlamertinge werd onder druk van de kasteelheer daar een NSB opgericht die uiteindelijk het overwicht zal 

halen op de reeds bestaande VOS. 
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tweemaal groter in de rest van West-Vlaanderen, wat nogmaals aantoont dat het VOS in de 

Westhoek veel sterker stond dan de NSB. 

5.2 Kwalitatieve luik 

Die dominantie komt er echter niet vanzelf, waardoor in dit kwalitatieve luik wordt ingegaan op 

de redenen die deze dominantie kunnen verklaren. Daarbij wordt dit luik opgedeeld in drie delen, 

waarbij eerst en vooral ingegaan wordt op de verzuiling van de Westhoek (naar het voorbeeld 

van Ann D’Haese in Lede). De invloed van het Vlaams-nationalisme was ongetwijfeld groot op 

de populariteit van het VOS in de Westhoek, maar ook het grootste obstakel was voor de NSB 

om te aarden in die landelijke regio. Vervolgens wordt het antimilitarisme en pacifisme van het 

VOS toegepast op de onderzochte regio en als laatste wordt de rurale mentaliteit met de 

stedelijke vergeleken, om te kijken welk effect deze heeft op de populariteit van het VOS in 

respectievelijk de landelijke gemeenten en de steden. In het laatste argument wordt daarnaast 

een lokale vergelijking gemaakt tussen Ieper en Poperinge, beiden de grootste steden van de 

regio. De reden waarom beide steden in deze thesis aandacht krijgen is dat ondanks het feit dat 

beide steden veel gelijkenissen vertonen, hun keuze van oud-strijdersvereniging wel verschilt. 

In Ieper zal de NSB groot worden terwijl in Poperinge het VOS werd geprefereerd. Daarmee 

gaan ze in tegen enkele argumenten die in dit kwalitatieve luik worden gemaakt, waardoor het 

interessant is om ze even van dicht te gaan bekijken.  

5.2.1 De verzuiling in de Westhoek: het Vlaams-nationalisme en het VOS 

In Tussen bescherming en verovering komt Ann D’haese tot het besluit dat in Lede, een 

gemeente in Oost-Vlaanderen, naast de drie traditionele zuilen, het katholicisme, socialisme en 

liberalisme, zich een vierde zuil zal manifesteren. Het Vlaams-nationalisme zal er zich na de 

Eerste Wereldoorlog stevig installeren, onder andere onder invloed van het daensisme en de 

christendemocraten van Aalst. Dit Vlaams-nationalisme zal zich op sociaal vlak gaan uiten in een 

mutualiteit, toneelkringen, turn- en muziekgroep, jeugdorganisaties, … overkoepeld door het 

‘Vlaams Huis’.115 Die verzuiling zal zich ook voordoen in de naoorlogse Westhoek, waardoor ze 

een beïnvloedende factor zal zijn voor de vestiging en uiteindelijk dominantie van 

Vossenafdelingen in die regio. 

In het interbellum werden, onder invloed van de koning en haar regering, de Vlaamse eisen niet 

zozeer onderdrukt als wel genegeerd. Lode Wils zag daarvan de consequenties in die hij als 

volgt verwoordt: “Anders dan het socialisme werd de Vlaamse beweging wel afgestoten, en 

anders dan het communisme kreeg daardoor het Vlaams-Nationalisme wel een zweepslag.”116 

Naast die nonchalante houding van de Belgische overheid, speelde ook Vlaams-Waalse 

 
115 D’Haese, “Zuilvorming in Lede,” 229-54. 

 
116 Lode Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel 2: Geschiedenis van het Davidsfonds 1914-1936 (Leuven: 

Davidsfonds, 1985), 72. 
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tegenstelling tijdens de oorlog een factor in het opkomen van die Vlaams-nationalistische zuil. 

Dit feit werd door veel academici bestempeld als het Vlaamse vraagstuk. 

Uitgelicht: Het Vlaamse vraagstuk 

Het 'Vlaamse vraagstuk' zorgde voor veel controverse, aangezien ze stelt dat de verhouding Vlamingen 

tegenover Walen in het IJzerleger vier op één bedroeg. Die mythe – want ze kan wel degelijk een mythe worden 

genoemd – zorgde er voor dat de Frontbeweging in de loopgraven werd opgericht en ze als waarheid overal 

door die beweging werd gepropageerd. De cijfers werden gedurende lange tijd niet weerlegd en enkele officiële 

instanties hebben ze zelfs onderschreven, al dan niet indirect. In een interview met de eerste minister De 

Broqueville dat op 19 mei verscheen in Le Courrier de l'Armée/De Legerbode, betwiste hij de cijfers niet. Hij 

vermeld hierbij dat er voor het aantal Vlamingen in het leger geen statistieken zijn, maar dat het aandeel Vlaamse 

soldaten wel groter is dan de 67% van voor de oorlog.118 Armand De Ceuninck, minister van Oorlog, zal op de 

ministerraad van 1 februari 1918 dit cijfer beamen: Tachtig procent Vlamingen in de infanterie tegenover 

"tachtig procent van de Walen in de administratie."119 

Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het leger aan de IJzer voor tachtig procent uit Vlamingen zou hebben 

bestaan en in de jaren zeventig wordt een eerste aanzet gegeven door F.E. Stevens. Op basis van de 

geboortestreek vergeleek hij het aantal Vlamingen, Walen en Brusselaars in het IJzerleger en kwam tot de 

constatatie dat het mythische cijfer van 80% moest herleid worden tot 55% Vlamingen, 35% Walen en 10% 

Brusselaars. Hierop kwam echter de gefundeerde kritiek dat een vergelijking tussen Nederlandstaligen en 

Franstaligen niet kon besloten worden wanneer tien procent (het aandeel Brusselaars) ongedefinieerd bleef. L. 

Schepens weerlegde het onderzoek van Stevens en aan de hand van een eigen onderzoek op basis van 

graftellingen in West-Vlaanderen besloot hij op 68% Nederlandstaligen tegenover 32% Franstaligen. Het 

onderzoek van Schepens leidde tot een polemiek waar nodig duidelijkheid moest worden geschapen.120 

Professor Bruno De Wever wijst de mythe van tachtig procent ook af in zijn Greep naar de macht en vermeldt 

hierbij het onderzoek van Hans Keymeulen en Luc De Vos als antwoord op Schepens en Stevens.121 Beiden 

zijn verbonden aan de KMS en in hun werk komen ze tot de conclusie dat de grove opdeling tussen het aandeel 

Frans- en Nederlandstaligen respectievelijk 31 tegenover 69 procent bedroeg en ze daarmee het aantal 

Vlamingen in de loopgraven wel degelijk hoger inschatten dan zowel Stevens als Schepens.122 Henri Bernard, 

ook verbonden aan het KMS, houdt daarentegen nog andere cijfers op. Hij redeneert dat er in augustus 1914 

een verhouding van 53/47 was tussen respectievelijk Vlamingen en Franstaligen, maar dat dit tijdens de oorlog 

echter zal stijgen. Hij besluit met het bevrijdingsoffensief van 28 september 1918 waarbij volgens het de 

verhouding was gestegen in het voordeel van de Vlamingen. Volgens hem vormden de Vlamingen meer dan 

drie vijfden van het bevrijdingsleger, namelijk 63% van het leger tegenover 37% Franstalige soldaten. Sophie 

De Schaepdrijver houdt het in haar werk over de oorlog op 65% voor de Vlaamse soldaten aan de frontlinie 

terwijl de Vlamingen zich volgens een 55/45 verhielden ten opzichte van de Waalse mannen.123 

Tot een definitief besluit zal het waarschijnlijk nooit komen aangezien de statistieken tijdens de oorlog 

ontbreken, zoals De Broqueville in zijn interview duidelijk maakte, en men dus aangewezen is op afgeleiden om 

tot een 'juiste' verhouding te komen. Afgaande op het cijfermateriaal, lijkt De Schaepdrijver een gulden 

middenweg te hebben gekozen met haar 65%, terwijl met quasi zekerheid kan gezegd worden dat de mythe 

van de tachtig procent Vlamingen aan het IJzerfront ook effectief is wat het is, een mythe. De Vlamingen waren 

wel degelijk in een numeriek voordeel, alhoewel voordeel misschien niet het meest geschikte woord is. 

Waarover wel meer eenduidigheid heerst, zijn de redenen voor dat overgewicht aan Vlaamse soldaten. De 

Franstalige ongevoeligheid voor het lot van de Vlaamse soldaten, zoals in volgend citaat wordt geïllustreerd, 

had hier dan ook bitter weinig mee te maken. 
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Na de Eerste Wereldoorlog zal die mythe echter ook populair worden in de Westhoek.117Op 2 

november 1919 verschijnt in De Poperinghenaar een118artikel119van een120oud-soldaat121dat 

tijdens122de oorlog123er zich 41 000 Vlamingen lieten rekruteren voor het leger,124tegenover 26 

000 Walen wat een verhouding van 60/40 oplevert, ten voordele van de Vlamingen. Hij vervolgt 

zijn relaas door te vermelden dat tachtig tot negentig procent van de gesneuvelden Vlamingen 

waren en baseert zich hiervoor op de vierde officiële Belgische verlieslijst die aangeeft dat voor 

de klas van 1914 op 166 gesneuvelden, 147 daarvan Vlamingen waren.125 Daarnaast gaf ze de 

Frontbeweging – en daaruit de Frontpartij – een bestaansreden, waarbij ze in de Westhoek veel 

aanhang zal krijgen en er een echte Vlaams-nationalistische zuil zal worden uitgebouwd, met de 

Vossenafdelingen als één van de uithangborden ervan.  

 
117 "De Taalkwestie in België. Een Gesprek met Baron de Broqueville over de Duitsche kuiperijen," De Legerbode, 

19.5.1917. 

 
118 De Vos, "De Belgische mobilisatie van 1914," 37. 

 
119 De Vos, "De Belgische mobilisatie van 1914," 37-9. 

 
120 Bruno De Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945 (Gent, 

Tielt: Lannoo Perspectief, 994), 28. 

 
121 Hans Keymeulen en Luc De Vos, Een definitieve afrekening met de 80%-mythe?" in BTMG 27, nr. 8 (1988) 

589-612.; Hans Keymeulen en Luc De Vos, "Een definitieve afrekening met de 80% mythe? Het Belgisch Leger 

(1914-1918) en de sociale en numerieke taalverhoudingen onder de gesneuvelden van lagere rang," in BTMG 28, 

nr. 1 (1989) 1-38, nr. 2, 81-104. 

 
122 De Schaepdrijver, De Groote Oorlog, 202. 

 
123 Citaat van Fernand Neuray, een Belgische, invloedrijke journalist, met banden in de hoogste kringen van het 

land. "Uit den Oorlog," De Poperinghenaar, 2.11.1919. 

 
124 De Pillecyn aan Van Cauwelaert, 28 januari 1916, geciteerd in Lode Wils, Onverfranst, Onverduitst? 

Flamenpolitik, activisme, Frontbeweging (Kalmthout: Pelckmans, 2014), 171. 

 
125 "Uit den Oorlog," De Poperinghenaar, 2.11.1919. 

 

"Il faut que l'offensive belge ait comme but principal de faire massacrer le plus de Flamands possible. 

Il importe de rétablir l'équilibre quantitif entre les deux races et ensuite d'éliminer tous ces éléments 

de perturbation pour après la guerre."124 

 De redenen voor die verhouding waren eerder praktisch, zoals in hoofdstuk twee werd aangetoond. Naast het 

verschil tussen Vlaamse en Waalse soldaten, zal ook het officierenaantal grote verschillen vertonen. De Pillecyn 

verwoordt die ongelijkheid in zijn brief aan Van Cauwelaert tijdens de oorlog: 

“Wat hier in ’t oog valt is dat bijna al de onderofficieren Vlamingen zijn, maar hogerop, bij de ouderen 

uit ’t soldatenleven, die in vredestijd hun strepen hebben verkregen, is het Waalse element aan de 

bovenhand.”125 
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De populariteit van het Vlaams-nationalisme in de regio na de Eerste Wereldoorlog zou er echter 

niet zomaar komen. Reeds voor de oorlog zou ze vatbaar zijn voor de Vlaamse Beweging, onder 

andere door haar geografische ligging. Het sterk katholieke en agrarische karakter van de 

Westhoek zou er voor zorgen dat industrie en bijkomend het socialisme maar moeilijk zijn ingang 

zal vinden, ook na de oorlog.126 In de parlementsverkiezingen van1900 zal dan ook minder dan 

5% van de stemmen naar de BWP gaan.127 De Vlaams-nationalisten zullen die sociale politiek 

zich aldaar toe-eigenen, wat vooral in het arrondissement Ieper opvallend zal zijn na de Eerste 

Wereldoorlog. Daarnaast zal de regio, net als de hele provincie, het Vlaams-nationalisme stevig 

linken aan het katholicisme, ondanks dat de Frontpartij de godsvrede vooropstelde.128 Dit moet 

niet vertaald worden in samenwerking op politiek vlak tussen de Frontpartij en de Katholieke 

Partij in het interbellum, maar wel een inherent samengaan van beide dat zijn wortels vooral 

heeft bij de negentiende-eeuwse West-Vlaamse schrijvers. 

Figuren als Guido Gezelle en zijn leerling Hugo Verriest zullen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw de link tussen de Vlaamse identiteit en het katholicisme leggen. Beide zullen 

de West-Vlaamse taal en haar inwoners gaan bestempelen als ‘het katholieke Vlaamse volk’ die 

de ziel van de Belgische natie uitmaakte. Verriest zal daarbij als redenaar het idee verspreidden 

van een nationale Vlaamse heropstanding en in zijn retoriek verder gaan dan bijvoorbeeld 

Gezelle, die niet altijd gediend was met die ‘kaping’ van zijn teksten door de Vlaamse Beweging. 

Seculiere clerici zullen dit ideaal gaan aanleren in haar onderwijsinstellingen.129 Het katholicisme 

zal in West-Vlaanderen – en dus de Westhoek – dan ook sterk verbonden worden met de 

Vlaamse identiteit. Aangezien de macht van de katholieken groot was in de provincie (tussen de 

60 en 70 procent van de stemmen in de parlementsverkiezingen van 1900), zal het Vlaams-

nationalisme er gemakkelijker zijn ingang vinden na de oorlog. 

5.2.1.1 Het Vlaams-nationalisme in de politiek 

De sociaal-vooruitstrevende rol van de Vlaams-nationalisten voor de oorlog, zal door de 

Frontpartij dankbaar worden aangenomen in het interbellum en daarmee de bestendiging van 

de Vlaams-nationalistische zuil en dus ook het VOS in die periode vastleggen. Onderstaande 

tabel toont de parlementsverkiezingen voor de drie arrondissementen die de onderzochte regio 

omvatten. 

 
Socialisten Liberalen Katholiekena Vlaams-nationalisten 

 
126 Koen Rotsaert, Het daensisme in West-Vlaanderen (Brugge: Genootschap voor Geschiedenis "Société 

d'Emulation, 1989), 146. 

 
127 Pierre, Marissal et al., Atlas van België. Deel 1 – Politieke geografie (Gent: Academia Press, 2007), 26. 

 
128 Het Vlaams-nationalisme werd in het interbellum voorgetrokken door de Frontpartij, maar de godsvrede zal vrij 

snel door de West-Vlaamse vertegenwoordigers worden verworpen. 

 
129 Lode Wils, Van de Belgische naar de Vlaamse natie. Een geschiedenis van de Vlaamse Beweging (Leuven: 

Acco, 2009), 302. 
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Arr. Ieper 
    

1919 14,67 14,3 66,35 / 

1921 15,48 13,04 48,8 22,68 

1925 21,94 9,07 39,99 29 

1929 16,31 9,09 41,86 30,52 

Arr. VDOb 
    

1919 15,41 28,41 46,65 9,53 

1921 13,53 28,28 50,6 7,59 

1925 21,67 21,14 46,39 10,8 

1929 17,66 27,92 39,21 15,21 
a Zowel de Katholieke Partij als dissidente katholieke partijen 
b Arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende 

Tabel 7 Uitslagen parlementsverkiezingen arrondissementen Ieper en VDO (1919-1929)  

Bron: Roger E De Smet, René Evalenko, William Fraeys, eds. Atlas des élections belges: 1919-1954 (Brussel: 

Institut de sociologie Solvay, 1958). 

Allereerst moet een opmerking gemaakt worden bij de tabel, waar volgens de Atlas des élections 

belges er geen Vlaams-nationalistische lijst werd ingediend in 1919 voor het arrondissement 

Ieper aangezien ze samen met de dissidente katholieken opkwam. Joris Rossie bewijst echter 

in zijn masterscriptie dat die lijst van de Frontpartij en dissidente katholieken (18,49%) – in de 

tabel opgenomen bij de katholieken – wel degelijk als volwaardige Fronterslijst moet worden 

gezien. Albert ‘Berten’ Pil – één van de twee kandidaten op de lijst – haalde het merendeel van 

de stemmen binnen en was als oud-strijders onmiskenbaar door de Fronters als kandidaat 

aangesteld.130 Daarnaast werd in De Poperinghenaar, een katholiek, Vlaams blad over het 

regionale nieuws, reeds propaganda gemaakt om te stemmen voor Albert Pil, waarbij ze zich 

vooral naar de oud-strijders richtte.131 Het arrondissement Ieper zou dus ook al in 1919 een 

Frontlijst hebben gehad met 18,49% van de stemmen. 

Twee dingen vallen vooral op bij tabel 7. De Vlaams-nationalisten zullen in de jaren twintig 

gestaag aan populariteit winnen, zowel in het arrondissement Ieper als in Veurne-Diksmuide-

Oostende. Die trend zal zich in de jaren dertig verderzetten waarbij beide arrondissementen in 

1939 respectievelijk 28,49% en 19,15% van hun stemmen aan het Vlaams-Nationalistisch 

Verbond (VNV) zullen geven.132 De stemmen voor de Frontpartij (en later (K)VNV) werden daarbij 

vooral geronseld in de Katholieke Partij dat in Ieper een groot deel van zijn kiezer in 1925 zag 

overlopen naar de Vlaams-nationalisten. 

 
130 Joris Rossie, “Het Vlaams-Nationalisme in het Arrondissement Ieper vanaf 1918 tot en met de Tweede 

Wereldoorlog” (licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1993), 25-6.  

 
131 “Oud-Soldaten ! » De Poperinghenaar, 19.10.1919. 

 
132 Roger E. De Smet, René Evalenko en William Fraeys, eds. Atlas des élections belges, 1919-1954 (Brussel : 

Institut de sociologie Solvay, 1958), 81, 103. 
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Ten tweede is te zien dat de populariteit van de Vlaams-nationalisten een stuk groter was in het 

arrondissement Ieper, in vergelijking met het arrondissement VDO. Dit hoge stemmenaantal zal 

ook vrij uniek zijn in de rest van Vlaanderen, waarbij enkel in het arrondissement Aalst gelijkende 

scores werden behaald door het daensisme en de christendemocraten.133 In Ieper moet de 

populariteit echter vooral worden toegeschreven aan de figuur van Emiel Butaye uit Watou. Deze 

oud-strijder zou gedurende het interbellum incontournable blijven en de stemmen voor de 

Frontpartij/VNV binnenrijven. Zijn populariteit blijkt ook zeer duidelijk uit de uitslagen van de 

parlementsverkiezingen van het kanton Rousbrugge-Haringe, waar Watou deel van uitmaakte. 

In 1921 en 1925 zou de Frontpartij waar Butaye lijsttrekker van was, respectievelijk 49,37% en 

53,41% scoren.134 Butaye zal dan ook perfect de rol vervullen die onder andere Willemsen de 

Vlaams-nationalisten toedichtte, namelijk het feit dat ze in de plattelandsgemeenten een sociaal-

vooruitstrevende functie had.135 In het Ieperse arrondissement was die hypothese zeker van tel: 

“Deze plattelandsgebieden waren voor de oorlog nauwelijks beroerd door de opkomende 

sociale bewegingen, het socialisme en de christendemocratie. Het politieke en 

maatschappelijke leven werd er beheerst door een kleine bovenlaag van dorpspotentaten 

zoals de plaatselijke ‘kasteelheer’ en de notaris, die vaak werden gesteund door de 

pastoor. In het Ieperse bleven mensen als Thibault de Boesinghe, Graaf Mouchet 

Battefort de Laubespin (…) ook na de oorlog het politieke toneel in hun gemeenten 

beheersen. Deze lieden waren op het platteland altijd de steunpilaren van het 

conservatieve franskiljonisme geweest.”136 

Butaye’s handig inspelen op de sociale noden, waarbij hij zich vooral dienstig maakt in de 

wederopbouw van het verwoeste arrondissement, zal dan ook zijn populariteit verklaren.  

Die populariteit van de Vlaams-nationalisten in Ieper staat echter enigszins in contrast met de 

uitslagen in het arrondissement VDO. In tegenstelling tot de uitzonderlijke stijging van het 

Vlaams-nationalisme in het arrondissement van Ieper, is deze veel minder uitgesproken in de 

rest van de Westhoek. Waar de uitslagen in Ieper echter vrij uitzonderlijk waren, zal ook de 

invloed van de kuststreek zich laten merken in de resultaten voor het arrondissement VDO. Het 

kanton Nieuwpoort zal in de eerste jaren na de oorlog amper Vlaams-nationale stemmen 

uitbrengen en het is pas vanaf 1929 dat ze enigszins boven het gemiddelde van het 

 
133 16de Internationaal Colloquium, ed. De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek 

(Brussel: Gemeentekrediet, 1994), 195-6. 

 
134 De Smet et al., eds. Atlas des élections belges, 108. 

 
135 A.W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme: de geschiedenis van de jaren 1914-1936 (Utrecht: Ambo, 1969), 

160-1. 

 
136 Rossie, “Het Vlaams-nationalisme in het arrondissement Ieper,” 39. 
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arrondissement zal uitsteken.137 Daarnaast valt vooral het succes van de liberale partij op in de 

kuststreek, onder andere in steden als Oostende en Nieuwpoort.138 Het enigszins wegblijven van 

het Vlaams-nationalisme uit de kuststreek moet toegeschreven worden aan het opkomende 

toerisme, die tijdelijk door de Eerste Wereldoorlog was weggebleven, maar ook de immigratie 

van welgestelde Franstaligen uit Brussel en Wallonië. Dat, in combinatie met de 

verkavelingspolitiek aldaar en het stedelijke karakter zullen de kuststreek een Frans cachet 

geven. Het succes van de liberalen is dan ook niet onlogisch aangezien conservatieve en vaak 

Fransgezinde associaties in de liberale partij domineerden. Dit heeft dan ook consequenties voor 

de oud-strijdersverenigingen daar, wat later nog wordt besproken. 

Bovenstaande resultaten maken dus wel degelijk duidelijk dat, alleszins op politiek vlak, zich 

naast de drie traditionele zuilen, zich een vierde van de Vlaams-nationalisten had gevestigd. 

Vooral in het arrondissement Ieper zal ze stevig uitgebouwd worden, alsook in Diksmuide waar 

de IJzerbedevaart een grote impact had op de zuilvorming. Hoe dichter bij de kust, hoe moeilijker 

de Vlaams-nationalisten het zullen hebben om er zich te installeren. Dit moet voornamelijk 

worden toegeschreven aan de Franse en Waalse invloeden, maar ook in de grensgemeenten als 

Wervik, Komen (die beiden voor het onderzoek geen deel uitmaken van de Westhoek) en Mesen 

zal haar invloed miniem zijn.139  

5.2.1.2 Het Vlaams-nationalisme als nieuwe zuil 

Echter, die Vlaams-nationalistische zuilvorming had niet alleen zijn invloed op de politiek in de 

Westhoek. De regio zal in het interbellum een groei van sociaalpolitieke en -culturele organisaties 

kennen. Centraal daarbij stonden de Vlaamse Huizen die naast het feit dat ze een trefcentrum 

waren voor Vlaams-nationalistische ideeën ook verenigingen als het VOS herbergde en 

activiteiten ontwikkelde. De Vlaamse Huizen moesten “haarden van Vlaamsche strijd [zijn], en 

dat het noodzakelijk is, dat nog vele zulke haarden worden opgebouwd, opdat uit dezer 

samenvoeging eindelijk het heerlijke huis van de volledige zelfstandigheid van het Vlaamsche 

volk zou worden opgetrokken”.140 Veel van de verenigingen die in de Vlaamse Huizen 

vergaderden, werden daarbij opgericht door of geassocieerd met de Vossenafdelingen in de 

lokale gemeenten. Reeds eerder werd opgemerkt dat het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders 

verantwoordelijk was voor de oprichting van allerlei zusterverenigingen als de VVOS, de BVOS 

 
137  De Smet et al., eds. Atlas des élections belges, 84. 

 
138 Marissal et al., Atlas van België. Deel 1 – Politieke geografie, 56.  

 
139 Het kanton Mesen, maar vooral het kanton van Wervik zal sterk onder het gemiddelde van het arrondissement 

Ieper scoren wat betreft de Vlaams-nationalistische partijen. Dat laatste kanton zal in 1929 met haar beste score 

van 14,79% nog liefst 16% onder het gemiddelde in het Ieperse arrondissement scoren. 
140 “Vlaams Huis Roeselare. Inhuldigingsfeesten op Zondag 1 Juli,” De Ypersche bode, 10.6.1928. 
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en zelfs een Vlaamse Invalidenbond (VIB).141 In de kwantitatieve analyse bleek ook dat veel van 

de annonces berichtten over toneel- en muziekavonden, waarbij de toneelkringen en 

muziekgroepen vaak intern werden opgericht en bijdroegen tot het uitbouwen van de Vlaams-

nationalistische zuil in onder andere de Westhoek. In Diksmuide werd zo een Vlaamse Fanfare 

V.O.S. opgericht en elke Vossenafdeling zal trachten haar eigen muziek- en toneelgroep op te 

richten.142 

Het VOS zal dus een centrale rol opnemen in de bestendiging van de Vlaams-nationalistische 

zuil in de Westhoek. Zowel het politieke, sociale als culturele leven zal worden beïnvloed door 

de Vlaamse oud-strijders. De Wever haalt haar belang voor de Frontpartij aan:  

“Hoewel VOS, zeker in het begin, niet uitgesproken de Frontpartij steunde, is de oud-

strijdersvereniging (…) een niet te onderschatten aantrekkingspool geweest voor het 

Vlaams-nationalisme.”143 

Die invloed op de Frontpartij zal ze later doortrekken naar het VNV, weliswaar met een gematigde 

visie op een onafhankelijk Vlaanderen. Echter, het omgekeerde zal ook gebeuren. Door de 

aanwezigheid van een Vlaams-nationalistische zuil zal ook de populariteit van het VOS toenemen, 

waardoor een wisselwerking gaat ontstaan. Zo zou onder leiding van Emiel Butaye de 

Vossenafdeling van Watou uitgroeien tot een vaste waarde in de regio en tevens haar invloed 

uitoefenen op de afdelingen in de regio. Dat Watou een sterke Vossenbond had, wordt bewezen 

in Het SB van 11 augustus 1929 waarin ze de gemeente omschrijft als “het zoet land, meer nog, 

het gruwelijke oord dat Watou heet, de oninneembare burcht van VOS”.144 Daarnaast zou de 

aanwezigheid van een Vlaams-nationalistische (en enigszins katholieke) zuil in de regio stabiliteit 

geven aan de Vossenafdelingen van de lokale gemeenten. Waar in Vlaanderen van alle oud-

strijdersverenigingen de NSB vaak als eerste gesticht werd op lokaal vlak, zullen nagenoeg alle 

gemeenten in de Westhoek eerder een Vossenafdeling stichten dan een NSB-vereniging.145 Dit 

is onder andere ook het geval in de steden als Nieuwpoort, Ieper, Poperinge en Veurne.146 Enkel 

aan de kuststreek zien we dat de NSB over de jaren heen stelselmatig terrein zal winnen 

 
141 De VOS richtte de VIB in in 1929 nadat ze meermaals hun onvrede hadden geuit over de verhouding Walen-

Vlamingen die recht hadden op een invalidenvergoeding. Provoost, De Vossen, 71. 

  
142 “Diksmuide,” De Vl. OS, 29.4.1928. 

 
143 De Wever, Greep naar de macht, 36. 

 
144 “N.S.B. Watou,” Het SB, 11.8.1928. 

 
145 De Praetere, Waarom in NSB, 173. 

 
146 Gebaseerd op de annonces van Het SB en de V.O.S./De Vl. OS betreffende de Westhoek voor de periode 

1919-1939.  
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(Middelkerke, De Panne, Nieuwpoort, Westende), terwijl in de rest van de Westhoek dit eerder 

geïsoleerde evoluties zijn (Staden, Ieper en Diksmuide).  

5.2.1.3 De kuststreek als Frans bastion voor de NSB 

Het succes van de NSB in de kuststreek moet ongetwijfeld voor een groot deel worden 

toegeschreven aan de Frans(talig)e invloed, waarbij de oprichting van de NSB in Westende een 

perfecte illustratie van is (“Om het geheel wel te doen, hebben zij een Waal tot voorzitter en een 

Franschman tot eerevoorzitter!”).147 Ook in Oostduinkerke, waar een tamelijk sterke Vossenbond 

aanwezig was, werd veel gewag gemaakt de verfransing van de gemeente en de kuststreek.148 

In de annonces in V.O.S./De Vl. OS ingezonden uit de Westhoek wordt meestal FNC gebruikt, de 

Waalse tak van de NSB, en ook de grensgemeenten die niet in het onderzochte gebied werden 

opgenomen, zoals Komen en Wervik kennen sterke NSB-afdelingen.149 Daarnaast hield ze er ook 

een meer elitaire houding op na dan de Vossenbonden in de plattelandsgemeenten. Zo zou in 

De Panne niemand minder dan prins Leopold de erevoorzitter worden van de NSB-afdeling in 

de kustgemeente.150 Vlaams-nationalistische inmengingen zouden er dan ook zoveel mogelijk 

worden geweerd. In De Panne stond de Vlaamse feestdag zelfs niet op het feestprogramma van 

het stadsbestuur.151 

Die opdeling in de regio wordt nogmaals geïllustreerd in tabel 8. Ze toont namelijk de tien 

gemeenten in de Westhoek met de meeste ingezonden berichten in Het SB en V.O.S./De Vl. OS.  

V.O.S./De Vl. OS Het SB 

Nieuwpoort 75 Nieuwpoort 15 

Poperinge 62 Ieper 13 

Westrozebeke 51 Veurne 11 

Ieper 37 De Panne 8 

Diksmuide 31 Westende 6 

Veurne 31 Poperinge 6 

Westende 25 Diksmuide 6 

Zandvoorde 25 Watou 5 

Houthulst 21 Staden 2 

Langemark 18 Roesbrugge-Haringe 2 

 
147 “Uit Westende,” Het SB, 28.1.1934. 

 
148 De Vl. OS, 22.8.1930.; De Vl. OS, 12.9.1930. 

 
149 Volgens Het Strijdersblad telde de NSB in Wervik op het einde van 1920 meer dan 500 leden. “N.S.B. 

Wervick,” Het SB, 19.12.1920. 

 
150 “N.S.B. Nieuwpoort,” Het SB, 14.1.1923. 

 
151 «De Panne, » V.O.S., 24.7.1922.  
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Tabel 8 Top 10 van gemeentes met de meeste ingezonden berichten in V.O.S./De Vl.OS en Het SB 

(Westhoek) 

Uit de tabel wordt duidelijk dat vooral de kustgemeenten (in het blauw uitgelicht) primeerden 

onder de ingezonden berichten in Het SB. Ook Veurne telt relatief gezien een hoge activiteit 

(Ieper wordt later besproken). Ze was dan ook één van de eerste gemeenten in de Westhoek 

waar een NSB werd gesticht, in 1920, en die oud-strijdersvereniging zal het daar dan ook goed 

doen (310 leden in 1929, 420 in 1930).152 Vreemd genoeg zal ook VOS er blijvend zijn ingang 

vinden, waardoor Veurne als één van de enige gemeentes in de Westhoek zowel een sterke NSB 

als VOS zal kennen. In de vier jaargangen die werden geanalyseerd zal de Vossenbond van 

Veurne namelijk 31 berichten inzenden.  

Daarentegen blijkt uit de tabel nogmaals dat de kuststreek veel minder sterk is vertegenwoordigd 

in de berichten ingezonden naar het bondsblad van het VOS, met uitzondering van Nieuwpoort. 

Hierbij moet evenwel een kanttekening worden gemaakt, aangezien de Vossenbond er in 1937 

nog slecht 90 leden op nahield.153 De NSB was ook daar sterker uitgebouwd, met tussen de 155 

en de 200 leden in 1939, wat het aantal berichten in Het SB verklaart. De inzendingen van de 

Vossen van Nieuwpoort zijn dan ook vaak klaagzangen over de franskiljonse toestand in 

Nieuwpoort, waar het stadsbestuur de werking van VOS onmogelijk maakt.154 Naast die grote 

vertegenwoordiging van de kuststreek in het bondsblad van de NSB valt ook die van het 

arrondissement Ieper – met Zandvoorde, Ieper en Poperinge – in de top tien op, waarbij ze bijna 

40% van de ingezonden berichten representeert. 

Door de nabijheid van de Franse grens en het inherente karakter van de kuststreek zal de 

Nationale Strijdersbond vooral successen boeken daar, terwijl in de rest van de Westhoek het 

VOS zal domineren, vooral in het arrondissement Ieper. De wisselwerking tussen Frontpartij 

(later VNV), VOS en de talkrijke Vlaamse verenigingen zullen ervoor zorgen dat die dominantie 

zich gedurende het hele interbellum in de regio zal handhaven. Echter, niet alleen haar Vlaamse 

standpunt zal het VOS helpen om een hoge participatiegraad in de Westhoek te bekomen. Ook 

haar ideologisch standpunten – pacifisme en antimilitarisme – zullen floreren aldaar. 

 
152 “N.S.B. Veurne,” Het SB, 5.5.1929.; “Veurne, » De Vl. OS, 30.11.1930. 

 
153 V.O.S., 9.5.1937. 

 
154 Zo mochten ze op 11 juli 1926 van het stadsbestuur niet op straat komen om de Vlaamse feestdag te vieren 

(dit gold ook dikwijls in andere kustgemeenten) en in december datzelfde jaar werd het hun verboden om 

bloemen te leggen bij het gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog. “Nieuwpoort,” De Vl. OS, 22.8.1926.; 

“Nieuwpoort,” De Vl. OS, 26.12.1926. 
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5.2.2 Het voormalige front als speerpunt voor het Vlaamse antimilitarisme en pacifisme 

Deze paragraaf gaat in op de rol van het pacifisme in het oud-strijdersdiscours. Die staat haaks 

op de ‘brutaliseringsthese’ die door veel academici als een kenmerk van de oud-

strijdersbeweging in het interbellum wordt geopperd. 

In het ideologische discours van de internationale oud-strijdersbeweging – en dus ook in België 

–155stonden dus niet de brutalisering en de bestendiging van de oorlogsmentaliteit centraal, maar 

wel het antimilitarisme en pacifisme.156Terwijl het pacifisme in België maar157naar het einde van 

de jaren twintig op de voorgrond zal treden, zal dit antimilitarisme zich al van meet af aan gaan 

concretiseren.158Na de oorlog kende dit antimilitarisme,159dat grotendeels was terug te brengen 

op de handhaving van het leger en de bewapening ervan, internationaal twee stromingen, niet 

onlogisch gevormd door de twee ‘groten’ uit de Eerste Wereldoorlog, Groot-Brittannië. De 

Angelsaksische landen maakten de redenering dat bewapening leidde tot vrees en wantrouwen, 

wat oorzaken waren van de oorlog, waardoor geopteerd moest worden voor ontwapening. Als 

alle landen dit zouden interpreteren, dan zou dit logischerwijs leiden tot internationale veiligheid, 

 
155 George Lachmann Mosse, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars (Oxford: Oxford 

University Press, 1991). 

 
156 Deneckere, "Oudstrijders op de vuist in Brussel,” 312. 

 
157 Marc Reynebeau, Een geschiedenis van België (Amsterdam: Lannoo Meulenhoff, 2009), 164. 

 
158 Benoît Majerus en Antoon Vrints, "De brutalisering voorbij? De Eerste Wereldoorlog en politiek geweld in 

Europa," in Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 16, eds. Madelon de Keizer en Ton 

Zwaan (Zutphen: WalburgPers, 2005): 63. 

 
159 Benjamin Ziemann, War Experiences in Rural Germany 1914-1923 (Oxford: Berg, 2007), 240. 

Uitgelicht: de brutaliseringsthese 

De brutaliseringsthese werd voor het eerst toegepast op de Eerste Wereldoorlog door de Duitser George Mosse 

in Fallen Soldiers.155 Daarin stelt hij dat de ervaring in de loopgraven ervoor gezorgd heeft dat de samenleving 

sterk verhardde in de twintigste eeuw en waarbij er steeds meer geweld er zijn intrede gaat doen. De oud-

strijders zouden volgens Mosse dus vrij gewelddadig van de oorlog terugkeren. In België wordt door onder 

ander Gita Deneckere een vrij kwalijke reputatie toegeschreven aan hen, waarbij ze aanhaalt dat oud-

strijdersverenigingen “zeer ontvankelijk [waren] voor fascistische tendensen, met name de fraternellen en de 

Vuurkruisen.”156 Marc Reynebeau zal eveneens de oud-strijders een zekere vorm van geweld toeschrijven.157 

Veel academici hebben die these echter verworpen aangezien er in het interbellum te weinig bewijzen zullen 

zijn om ze te bevestigen. Landen als Groot-Brittannië en Frankrijk zullen, ondanks de miljoenen oud-strijders, 

geen spiraal van geweld kennen. Meer nog, ondanks de hoge sterftegraad en invaliditeit bij de Franse soldaten 

– 71% - zal de oud-strijdersbeweging er juist een obstakel vormen tegen de verleidingen van het fascisme.158 

Anderen zullen tot dezelfde conclusie komen. “The wartime experiences of the veterans set limits to paramilitary 

mobilisation rather than underpinning it” concludeert Benjamin Zieman.159 De oorlogservaring zal niet als een 

katalysator, maar als een rem werken bij de meeste oud-strijders, zo ook bij het VOS en de NSB-FNC in België. 

Toch zouden zowel politici als de maatschappij zich zorgen maken over de re-integratie van de oud-strijders 

aangezien men niet wist wat van hen te verwachten. 
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althans in Europa.160 Deze redenering zal belangrijk zijn in het discours van het VOS omtrent 

pacifisme in de jaren dertig. Frankrijk zal daarentegen, enerzijds door de nabijheid van Duitsland 

en anderzijds door de grote verliezen in de Eerste Wereldoorlog, een ontwapening verkiezen 

nadat er internationale veiligheidsgaranties kwamen.161 Dit wantrouwen van de Fransen 

tegenover de Duitsers zal weerspiegeld worden in de bezetting van het Ruhrgebied in 1923, in 

samenwerking met de Belgische troepen. Pas in 1925, na de garanties van het Locarno-pact, 

zullen de Franse troepen zich terugtrekken. 

Die kwestie rond bewapening en het militarisme zal ook in België hevig woeden tussen de oud-

strijdersverenigingen en de Belgische overheid. Oud-strijdersorganisaties zouden hun ervaring 

als oorlogsslachtoffers en oud-strijders gebruiken om te streven voor ontwapening, hetgeen ze 

wel verschuldigd waren aan de gesneuvelden. Vooral het VOS zal daarbij sterk ageren tegen 

alles wat met de oorlog te maken heeft. Het eerste wapenfeit van het VOS in haar protest tegen 

het antimilitarisme, was haar weigering om deel te nemen aan de inhuldiging van de Onbekende 

Soldaat in Brussel, op 11 november 1922. Het militaire karakter van de ceremonie gaf de 

doorslag, naast het feit dat alle oud-strijdersvlaggen werden geweerd en de oud-strijders 

achteraan de stoet werden geplaatst.162 Naast het VOS zou ook de SOS niet meestappen in de 

stoet, in tegenstelling tot de NSB, alhoewel ook zij protest aantekenden.163 Dit antimilitarisme zal 

echter ook groeien doordat de budgetten voor bewapening druk legden op de uitbetalingen aan 

de oud-strijders. In 1932 was het militair budget verhoogd van 600 miljoen in 1928 naar 1,2 

miljard, een verdubbeling dus en dat terwijl het aantal soldaten quasi hetzelfde was gebleven. 

“Elke persoon in België – van den jongste tot den oudste – betaalt gemiddeld bijna 150 fr. Per 

jaar voor het in stand houden van het militarisme.”164 Niet alleen heerste er dus morele 

verontwaardiging over het militarisme in het naoorlogse België, maar de bewapening en de 

internationale wapenwedloop zal daarnaast de economie in België treffen. Daarbij zagen oud-

strijders een deel van hun uitbetaling voor hun neus weggenomen worden, voor een mogelijkse 

oorlog die ze juist probeerden te vermijden. “Geen enkele redelijke ekonomische politiek, geen 

ekonomische samenwerking zal mogelijk zijn in vredestijd, zoolang de wereld leeft alsof de 

oorlog moest uitbreken.”165 

 
160 Thomas Richard Davis, “International Veteran’s Organizations and the Promotion of Disarmament Between the 

Two World Wars,” in The Great War and Veterans’ Internationalism, eds. Julia Eichenberg en John Paul Newman 

(Londen, New York: Palgrave Macmillan, 2013), 188. 

 
161 Davis, “International Veteran’s Organizations,” 188. 

 
162 Provoost, De Vossen, 49. 

 
163 Vrints en Schoups, De overlevenden, 174. 

 
164 “Hever,” De Vl. OS, 13.5.1934. 

 
165 “Invloed der bewapening op de ekonomie,” Het Ypersche, 6.5.1939. 



62 

 

Naast morele en economische redenen, moet ook de taalkwestie in het leger worden gezien als 

een aansporing voor antimilitarisme bij de oud-strijdersverenigingen, en dan vooral voor de 

Vlaamse afdelingen. Het Vlaamse vraagstuk werd reeds aangehaald in de paragraaf over de 

verzuiling in de Westhoek. Die ongelijke relaties tussen de overwegend Franstalige officieren en 

de Vlaamse ‘piotten’ zal leiden tot een ressentiment ten opzichte van alles wat met de militaire 

discipline te maken zal hebben.166 Die onevenwichtige behandeling van Vlamingen en Walen, 

ook na de oorlog, zal in het interbellum nog veel naar boven komen en ook resulteren in dit 

antimilitarisme. Dit antimilitarisme zal zich hoe langer hoe meer gaan intensiveren, waar ze 

samen met het pacifisme in de jaren dertig naar een hoogtepunt zal stijgen. Op het Landelijk 

Congres van 12 april 1931 van het VOS zal worden besloten dat naast het flamingantisme en 

het eis tot zelfbestuur, antimilitarisme op gelijke voet komt te staan in haar programma.167 Waar 

het antimilitarisme min of meer door de meeste oud-strijdersverenigingen zal worden gepredikt 

(met uitzondering van militante verenigingen als de UFAC of de Vuurkruisers), zal de invulling 

van het begrip ‘pacifisme’ een wig drijven tussen enerzijds het VOS en anderzijds de NSB-FNC. 

Het pacifisme zal dan ook sterk resoneren in de Westhoek. 

Net als bij de bewapening, zullen in het interbellum internationaal ook twee stromingen ontstaan 

rond het pacifisme, waarbij Norman Ingram pacifisme ‘ancien style’ en ‘nouveau style’ 

onderscheidt.168 In Frankrijk zal de ADP (Association de la paix par le droit) de grootste uitdrager 

zijn van die stijl, waarbij ze de vredesboodschap uitdroegen, maar dit op een juridische correcte 

manier deden met respect voor de nationale defensie.169 Anders dan de boodschap uit de 

Angelsaksische landen, zal ze niet ijveren voor demilitarisering en ontwapening, maar juist 

ervoor zorgen dat haar nationale defensie stevig staat om, geruggensteund door die 

veiligheidsgarantie, vrede te bewerkstelligen. Anders dan het extreme pacifisme in de jaren 

dertig zal de ADP niet alleen vrede prediken, maar deze ook proberen te organiseren door middel 

van een internationaal rechtssysteem.170 De meeste oud-strijders, internationaal, zullen dichter 

aanleunen bij dit gematigde pacifisme, ‘ancien style’, waarbij ze tegen de oorlog waren, maar 

 
 
166 De verhouding tussen Vlaamse en Waalse onderofficieren in de Eerste Wereldoorlog werd vastgesteld door 

Hans Keymeulen en Luc de Vos, waarbij ze aan een wanverhouding van 20% Vlamingen kwamen. Dit percentage 

zou nog zakken naarmate de oorlog vorderde. Hans Keymeulen en Luc De Vos, “Een definitieve afrekening met 

de 80 %-mythe? Het Belgisch leger (1914-1918) en de sociale en numerieke taalverhoudingen onder de 

gesneuvelden van lagere rang,” BTMG 28, nr. 2 (1989): 99.  

 
167 Provoost, De Vossen, 75. 

 
168 Norman Ingram, “Pacifisme ancien style, ou le pacifisme de l’Association de la paix par le droit,” Matériaux 

pour l’histoire de notre temps, nr. 30, 1993: 2. 

 
169 Ingram, “Pacifisme ancien style,” 2. 

 
170 Ingram, “Pacifisme ancien style,” 2. 
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het extreem pacifisme afwijzen als onpraktisch en nutteloos.171 Het bewijs dat die 

vredesboodschap door de meerderheid van de oud-strijders werd uitgedragen, wordt geleverd 

door Alain Colignon die besluit dat alle oud-strijders in België de noodzaak van een definitieve 

vrede in hun programma schreven.172  

Dit internationale rechtssysteem waar de ADP in Frankrijk van sprak, zal zich enigszins 

vertegenwoordigen in de Fédération Interalliée des Ancien Combattants (FIDAC). Opgericht in 

1920 verwoordt ze dit gematigde pacifisme in een resolutie die er doorkwam in hun jaarlijkse 

conferentie in 1931:  

“FIDAC is of the opinion that this reduction and limitation [of land, naval and aerial 

armaments] can, and ought to, be brought about without diminishing national safety.”173 

De organisatie, met haar 8 000 000 leden, zal dan ook veel weerklank krijgen internationaal, 

waarbij oud-strijders uit landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, maar 

ook België toetraden. De NSB-FNC in België was een groot voorstander van deze internationale 

oud-strijdersorganisatie, aangezien ook zij niet wilden dat de wens voor vrede ten koste mocht 

gaan van de nationale defensie. Net als de FIDAC zal de Nationale Strijdersbond zelfs de uitkomst 

van de oorlog consolideren, om van daaruit de vrede te bevorderen.174 Op het einde van 1921 

zal ze dan ook aansluiten bij de internationale oud-strijdersvereniging en dus de noodzaak van 

een federaal organisme dat over alle staten heen deze pacificatie stuurt, erkent.175 

Deze ‘culture of victory’ – zoals John Horne het verwoordt – van de NSB-FNC in België, werd in 

het interbellum gecontesteerd door het VOS, die naar het einde van de jaren twintig en steeds 

meer in de jaren dertig predikant zal worden van het extreem pacifisme of het pacifisme 

‘nouveau style’. In tegenstelling tot het gematigde pacifisme zal dit absolute pacifisme een 

andere weg inslaan:  

“Seulement, il est clair qu’il y a, dans le pacifisme actuel, une tendance à l’absolutimse, 

à l’idéologie, aux déclarations péremtoires et définitives qui règlent tout dans l’abstrait, 

mais n’amorcent rien dans l’ordre des réalités présentes (…) Il faut, non pas seulement 

décréter, mais “organiser” la paix.”176 

 
171 Henry C. Wolfe, “War Veterans Who Work for Peace,” World Affairs vol. 98, nr. 3, 1935: 172. 

 
172 Alain Colignon, Les anciens combattants en Belgique francophone 1918-1940 (Luik: Grommen, 1984), 99-100. 

 
173 Davis, “International Veteran’s Organizations,” 191. 

 
174 Horne, “Beyond Cultures of Victory and Cultures of Defeat,” 215. 

 
175 De Praetere, NSB. Voor alles! Voor allen, 51. 

 
176 Edmond Vermeil, geciteerd in Ingram, “Pacifisme ancien style,” 2. 
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De Vlaams Oud-Strijders en andere aanhangers van dit extreme pacifisme werden dan ook vaak 

verweten geen systemen aan te geven om hun universele boodschap van “Nooit meer Oorlog” 

te realiseren. Daarnaast zou het ook in haar opvatting over hoe die vrede zich moet handhaven 

sterk verschillen met het gematigde pacifisme. In tegenstelling tot de interpretaties van de FIDAC 

en de NSB, zal het VOS streven naar neutraliteit, antimilitarisme en naar het einde van het 

interbellum – wanneer een nieuwe wereldoorlog zich zal opdringen – zelfs ijveren voor éénzijdige 

ontwapening. Dit idee domineerde in pacifistische bewegingen als de Nederlandse ‘Nooit meer 

oorlog’ – federatie, opgericht in 1924.177 Naar het voorbeeld van deze en andere bewegingen als 

de Britse ‘No More War’-movement, de Franse ‘Plus jamais de guerre’ en de ‘Nie wieder Krieg’-

betogingen in Duitsland, zal VOS tijdens de twaalfde IJzerbedevaart, op 23 augustus 1931, haar 

eigen Vlaamse Nooit-Meer-Oorlog-Federatie oprichten.178 Die ‘nooit meer oorlog’ gedachte zal 

echter door het extreem pacifisme vrij letterlijk genomen worden, in dat geen enkele oorlog, 

zelfs niet tegen nazi-Duitsland, legitiem is.179 Die houding zal de Vlaamse Oud-Strijdersbond dan 

ook de das omdoen in de Tweede Oorlog. 

Niettemin zal het VOS door dat gedachtegoed de houding van oud-strijdersverenigingen als de 

UFAC en de NSB aan de kaak stellen vanwege het militaire karakter van hun organisaties of de 

gematigde houding betreffende het pacifisme. Het VOS van Aalst zal in een polemiek met de 

NSB over een manifest, de FIDAC een elitair karakter verwijten, door de oververtegenwoordiging 

van hoge officieren in de FIDAC en hun intenties: “Hoe wilt gij dat deze heeren, doordrongen als 

zij zijn van het “schone” het “roemvolle”, het “edele”, in hun beroep, ooit dit beroep zouden 

helpen vernietigen.”180 Daarnaast werd ook het feit aangeklaagd dat enkel oud-geallieerden in de 

organisatie zetelden, in tegenstelling tot Duitsland.181 In tegenstelling tot het VOS zal FIDAC 

minder ver gaan in haar vredesidealen, wat van hen echter geen tegenstanders van het pacifisme 

maakt. De aanpak van de FIDAC, en bij uitbreiding deze van de NSB-FNC, zal een realistische 

visie voor de dag leggen, waarbij ze zich geen illusies maakten over de moeilijke weg richting 

vrede: 

 
177 Etienne Van Neygen, Wegbereiders. Portretten van Vlaamse pacifisten (Brussel: Forum voor Vredesaktie, 

1990), 13. 

 
178 “Vlaamse Nooit-Meer-Oorlog-Federatie,” De Vl. OS, 30.8.1931. 

 
179 Nicolas Offenstadt, “Le pacifisme extrême à la conquête des masses: la Ligue Internationale des Combattants 

de la Paix (1931-1939) et la propagande,” Matériaux pour l’histoire de notre temps, nr. 30, 1993: 35. 

 
180 Renaat Vandaele, “Briefwisseling,” De Volksstem, 3.12.1930. 

 
181a FIDAC zou wel jaarlijks contacten aangaan met de oud-strijdersverenigingen uit de voormalig vijandige landen, 

maar het contact met Duitsland bleef moeilijk door de opkomst van Hitler. De andere grote internationale oud-

strijdersorganisatie, CIAMAC (Conférence Internationale des Associations de Mutilés et Anciens Combattants) zal 

daarentegen wel Duitsland als lidstaat opnemen. Wolfe, “War Veterans Who Work for Peace,” 173. b Renaat 

Vandaele, “Briefwisseling,” De Volksstem, 21.11.1930. 
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“(…) the ex-servicemen’s organizations’ approach to the issue was pacifist, in that ‘like 

pacifists, …[they] criticize defencists for exaggerating the extent to which peace and 

security are produced by military as distinct from political or diplomatic factors’ but 

‘unlike pacifists, they accept that it will take time to phase the military component out 

altogether’.”182 

België kende in het interbellum dus een tweespalt, zowel in de invulling van het begrip ‘pacifisme’ 

als het daarmee gepaard gaande antimilitarisme. Naar het voorbeeld van Frankrijk leunde het 

VOS aan bij de ‘nouveau style’ dat vooral populair wordt in de jaren dertig, terwijl de NSB en 

haar lidmaatschap in de FIDAC het pacifisme ‘ancien style’ in België vertegenwoordigde. 

Ondanks de verschillen tussen beide groeperingen, weerleggen ze door hun gematigd of 

extreem pacifisme wel het stereotype beeld van de oud-strijders na de Eerste Wereldoorlog, 

waarbij ze werden beticht gewelddadig te zijn geweest in het interbellum. Integendeel, de oud-

strijders en hun verenigingen zagen een vrede met uiteindelijk ontwapening als de enige 

uitkomst, met uitzondering van de fascistische groeperingen die echter in de minderheid waren 

in de periode tussen de twee wereldoorlogen.183  

In De overlevenden maken Vrints en Schoups de opmerking dat de Belgische oud-strijders als 

geheel zeer terughoudend waren in de contacten met de voormalige vijand, Duitsland. Dit wijten 

ze aan het feit dat de Belgische bevolking direct in aanraking was gekomen met de vijand, 

waardoor het wantrouwen tegenover hen nog groeide. Daarnaast lag het militaire dodental lager 

dan in de rest van Europa, waar die vredesdrang dan ook groter was dan in België.184 In de 

Westhoek gaat deze redenering echter niet op. Waar de rest van België tijdens de Eerste 

Wereldoorlog zal worden bezet door Duitse troepen, wat het wantrouwen tegenover de vijand 

inderdaad nog zou vergroten, blijft het grootste deel van de Westhoek onbezet gebied. Veel 

inwoners daar zullen dan ook niet in contact komen met hen, waardoor dit wantrouwen altijd 

gebaseerd zou blijven op verhalen, krantenartikelen en dergelijke. Daarentegen zouden de West-

Vlaamse inwoners wel te maken krijgen met de misdragingen van de geallieerde troepen. Ten 

tweede moet ook dit militaire dodental voor de Westhoek worden genuanceerd. Ondanks het 

vrij lage dodental in vergelijking met de andere Europese landen, zal de impact van de Eerste 

Wereldoorlog op de Westhoek wel groot zijn, zoals geïllustreerd in hoofdstuk twee. Het is dan 

ook in haar belang dat elke oorlog moet worden vermeden, “het in oorlog treden van België zou 

 
182 Martin Ceadel, Thinking about Peace and War (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 101. 

 
183 In België zal de Légion Nationale zich gaan uiten als een fascistische oud-strijdersvereniging, aldus Payne. 

Stanley G. Payne, Fascism. Comparison and Definition (Madison: Wisconsin University Press, 1980), 16. 

 
184 Vrints en Schoups, De overlevenden, 220. 
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geen anderen tastbaren uitslag hebben dan de verwoesting en de slachting verder uit te breiden 

en van zijn grondgebied andermaal het slagveld van Europa te maken.”185 

De populariteit en de dominantie van het VOS in de Westhoek moet daarom enigszins worden 

toegeschreven aan haar ideologisch programma waarbij ze gedurende het interbellum vasthield 

aan het extreem pacifisme. Daarmee speelde ze in de kaart van de inwoners en oud-strijders 

van de Westhoek, die door de dagdagelijkse confrontatie met de oorlog, een afkeer hiervan 

ontwikkelden. Dit weerspiegelt zich ook in het aantal ingezonden annonces in het Vossenblad in 

tabel 6. Waar de toename in de jaren dertig significant is voor zowel Antwerpen als Oost- en 

West-Vlaanderen, is vooral het aantal ingezonden berichten van de Westhoek navenant, met een 

verdubbeling van het aantal tussen 1934 en 1939. Ondanks de crisis in de tweede helft van de 

jaren twintig, zal het ideologisch programma van het VOS haar er terug bovenop helpen. Daarom 

ook is die toename in de Westhoek zo interessant, aangezien ze evenredig met de roep om 

éénzijdige ontwapening en het absoluut vermijden van de oorlog in aantal stijgt. In 1939 zullen 

veel van die ingezonden berichten dan ook blijven oproepen tot neutraliteit en ontwapening, 

ondanks de onvermijdbare komst van de Tweede Wereldoorlog. 

De ingezonden berichten in Het SB tonen een ander beeld, wat de sterke resonantie van het 

pacifisme van het VOS in de Westhoek bevestigt (zie tabel 9). Afgezien van Oost-Vlaanderen –  

Tabel 9 Aantal annonces in Het SB (1924, 1929, 1934, 1939) 

waarvan de inzendingen vrij constant blijven – zijn de NSB-afdelingen in de andere provincies 

vooral actief in de jaren twintig en begint deze in de jaren dertig af te nemen. Limburg vormt de 

uitzondering met 32 ingezonden berichten in 1934. In West-Vlaanderen en Antwerpen is het 

verschil tussen 1929 en 1934 echter zeer merkbaar en die trend zet zich in 1939 alleen maar 

door. Dit doet vermoeden dat, in tegenstelling tot het ideologisch programma dat het VOS deed 

heropleven in de jaren dertig, de NSB vooral teert op de uitbetaling van de oud-strijders. 

Aangezien steeds meer oud-strijders in het interbellum hun geld in de vorm van 

 
185 Kardinaal Van Roey, V.O.S., 13.11.1939. 

 Annonces Het SB 

 1924 1929 1934 1939 

Antwerpen 251 208 146 111 

Limburg 14 12 32 8 

Oost-Vlaanderen 162 256 341 276 

West-Vlaanderen 136 151 121 98 

Westhoek 24 21 22 16 

Totaal: 563 627 620 493 
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frontstreeprente, spaarboekjes en dergelijke zullen krijgen, wordt die eis voor uitbetaling 

zwakker. De NSB had dan ook minder in te brengen tegen het programma van het VOS, wat de 

graad van activiteit ook in de Westhoek zal doen dalen. Weinig nieuws kwam er eveneens van 

de FIDAC waardoor berichten daarover in de rubriek “Onze Afdelingen” in Het SB dan ook 

nagenoeg onbestaande waren.186 

De aandacht van het VOS voor het absoluut pacifisme waarbij een volledige, internationale 

ontwapening werd geëist en een afkeer van het militarisme werd gepredikt, zal in goede aarde 

vallen in de Westhoek. De vrees om opnieuw het slagveld van Europa te worden na de Eerste 

Wereldoorlog, waar ze nog steeds de littekens van droegen, zal ervoor zorgen dat de oud-

strijders voor die ontwapening te vinden waren. De invloed van de IJzerbedevaart op dit 

pacifisme in de regio mag daarnaast ook niet onderschat worden. De IJzertoren die op 24 

augustus 1930 werd ingehuldigd, op de 11de IJzerbedevaart, zou het symbool van de “Nooit 

meer oorlog” boodschap worden.187  

5.2.3 De rurale VOS tegenover de stedelijke NSB 

Tot nu toe werden al de invloed van de Vlaams-nationalisten en het antimilitarisme/pacifisme op 

de populariteit van het VOS in de Westhoek besproken. In de analyse van de annonces in beide 

bondsbladen viel, naast de dominantie van het VOS nog een ander fenomeen op, namelijk de 

vertegenwoordiging van de NSB in de steden en de stedelijke gebieden. Dit punt werd al eerder 

kort aangehaald in de kwantitatieve analyse, waar vooral in de regio in en rond Kortrijk de NSB 

sterk stond, maar ook Brugge (42 inzendingen), Roeselare en Nieuwpoort (15 inzendingen) en 

Ieper (13 inzendingen) vallen op, waarbij allen gemiddelde tot grote steden waren. Een mogelijke 

reden voor de sterke NSB-afdelingen in Kortrijk is de industrialisering die in het laatste kwart 

van de 19de eeuw op gang kwam in de Leiestreek.188 Die industrialisering en het bijkomende 

socialisme zou het Vlaams-nationalisme er moeilijker maken aangezien ze minder haar sociale 

politiek zou kunnen doordrijven, waardoor ook het VOS er aan belang zou inboeten, ten voordele 

van de NSB.  

In de Westhoek is eveneens op te merken hoe de NSB zich vooral gaat manifesteren in de kleine 

en middelgrote steden als Nieuwpoort, Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne (tabel 8), terwijl het 

VOS grotendeels overheerst in de plattelandsgemeenten. Eerder werd al aangehaald dat het 

belang van Franstaligen en het ontbreken van een sterke Vlaams-nationalistische zuil, zoals in 

 
186 Ondanks enkele successen zal er weinig nieuws komen uit FIDAC om de vaak delicate interne 

onderhandelingen tussen de internationale oud-strijdersverenigingen niet te verstoren. Wolfe, “War Veterans Who 

Work for Peace,” 173. 

 
187 “Rond de Bedevaart naar den IJzertoren op heden Zondag 24 Oogst,” De Poperinghenaar, 23.8.1930. 

 
188 Brecht Demasure, Rapport sociaal-economische streekstudie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1840-1970). 

Een kritische analyse aan de hand van overheidsinstellingen (Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 2011), 

115-130. 
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veel kustgemeenten, een invloed had op welk type oud-strijdersvereniging er werd opgericht. 

Echter, de invloed van de liberalen en de conservatieve katholieken van de Katholieke Partij mag 

eveneens niet worden onderschat. In Nieuwpoort berichtten de Vossen in De Vl. OS over de 

“liberaaltjes van Nieuwport en Diksmuide”, terwijl de Vossenbond van Veurne verder gaat met 

volgende stelling: “FNC is de voorpost van het liberalisme te Oostduinkerke zoowel als te 

Veurne!”189 In Beveren-aan-IJzer, waar het VOS vrij sterk stond, noemen ze de FNC er “zwak, 

liberaal en het dorp is hen vijandig gezind.”190 Ondanks het feit dat alle oud-strijdersverenigingen 

– buiten de Socialistische Oud-Strijdersbond – enige band met politieke partijen ontkennen, 

lijken, net zoals de banden tussen het VOS en de Vlaams-nationalistische partijen als de 

Frontpartij en later het (katholieke) VNV, ook de NSB-afdelingen goed te gedijen in een liberale 

omgeving.  

Door hun antiklerikale houding zullen de liberalen dan ook eerder in steden opkomen dan in 

plattelandsgemeenten, waar de Westhoek er veel van kende. Dit kan dus enigszins de 

populariteit van de NSB in steden verklaren. Net zoals het VOS dominant was door toedoen van 

een Vlaams-nationalistische zuil, zullen NSB-afdelingen zich eerder nestelen daar waar een 

liberale en/of stedelijke omgeving zich voordoet. Uitzondering hiervoor is echter de dominante 

Vossenbond van Poperinge, de op één na grootste stad in de Westhoek in het interbellum, die 

ondanks haar stedelijk karakter en een grotendeels liberaal schepencollege voluit de kaart van 

het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders zal kiezen. In haar kielzog zal in Ieper echter één van de 

grootste NSB-afdelingen van de streek worden opgericht, waarbij ze wel beantwoord aan de 

elementen die eerder in dit hoofdstuk werden uitgelicht: Fransgezinde en liberale geesten en 

een stedelijk karakter. Beide steden worden hieronder met elkaar vergeleken. 

5.2.4 De Vossenbond in Poperinge in scherp contrast met NSB Ieper 

Ieper en Poperinge kenden tijdens de Eerste Wereldoorlog een compleet ander verloop, ondanks 

de kleine afstand tussen beide steden. Aangezien Ieper midden in de frontlinie lag die door de 

Britten werd verdedigd, zou de stad tot op de grond worden vernield. Van de 4000 woningen in 

1914 stonden er slechts een tiental nog recht aan het einde van de oorlog.191 Na de oorlog 

opperden de Britten zelfs de stad ongemoeid te laten om zo als oorlogsmonument en 

symbolische begraafplaats te dienen: 

"No more fitting or nobler cemetery could there be on earth for those dead youths who 

now lie out in the mud and mist of the Flanders fields What a fitting setting would be 

these shattered churches and convent walls-enclosing smooth English green sward! (…) 

 
189 “Storm te Nieuwpoort,” De Vl. OS, 16.8.1928.; “Veurne,” De Vl. OS, 7.9.30. 

 
190 “Beveren-aan-IJzer,” De Vl. OS, 1.5.1932. 

 
191 Colebrants, "De rechtbank van oorlogsschade te Ieper in de beginfase,” 14. 
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The cemeteries of the first Seven Divisions would range along the streets by the eastern 

Menin Gate whose cobblestones are worn by the tramp during those four years of our 

infantry and the restless wheels of our guns."192 

Die vernieling zal in scherp contrast staan met Poperinge, die als enige stad, naast Veurne, 

onbezet bleef in de Eerste Wereldoorlog. De garnizoensstad achter het front zal voornamelijk 

door Britse soldaten worden overspoeld, die de stad kortweg ‘Pop’ of ‘Pops’ noemden. Achter 

het front heerste een heel andere sfeer, aangezien een opluchting de soldaten overspoelde. 

Edmund Blunden vond Poperinge “een geweldige stad – een van de zeven wereldwonderen”, 

waardoor het verschil met Ieper dan ook immens was.193 

Dat contrast weerspiegelt zich ook in de bevolkingscijfers. Waar in 1910 Ieper en Poperinge qua 

omvang en populatie de twee grootste steden van de Westhoek waren, met respectievelijk 17 

409 en 11 307 inwoners, zal Ieper sterk lijden onder de oorlog. In het tweede hoofdstuk werd 

dit al aangehaald, maar terwijl Poperinge in 1920 haar bevolking zag toenemen tot 12 813, zag 

Ieper haar bevolking maar aangroeien tot een kleine 7000 inwoners in 1920, die allen waren 

gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zelfs in 1930 zal de Ieperse bevolking nog 10% onder 

haar vooroorlogse aantal zitten, terwijl Poperinge rond de 12 000 zou blijven schommelen.194 

Aangezien Ieper na de oorlog geconfronteerd werd met die bevolkingsdaling en de immense 

oorlogsschade, zal het dagelijkse leven er maar heel gestaag op gang komen. Door het 

ontbreken van enige bestuurlijke en administratieve instellingen, zal dit ook zijn effect hebben 

op het vormen van oud-strijdersverenigingen. Waar aanvankelijk in beide steden Vossenbonden 

werden opgericht, zal in Ieper in de jaren twintig vooral de NSB er gaan domineren. 

In Poperinge zal op 3 augustus 1919 een Vossenbond worden opgericht die zal uitgroeien tot 

één van de sterkste van heel Vlaanderen.195 Dat Poperinge veel potentieel had om een grote 

oud-strijdervereniging op te richten, blijkt uit het aantal soldaten dat ze kon rekruteren voor de 

Eerste Wereldoorlog: 

“Nergens in België, is er zeker eene stad die betrekkelijk meer soldaten aan het land 

heeft gegeven dan Poperinghe. Ruim vijftien honderd man zijn opgetrokken voor God, 

Koning en Vaderland.”196 

 
192 Henry Beckles Wilson, Ypres: The Holy Ground of British Arms (Brugge: Chas. Beyaert, 1920), xiii. 

 
193 Edmund Blunden, geciteerd in Johan Meire, De stilte van de Salient. De herinnering aan de Eerste 

Wereldoorlog rond Ieper (Tielt: Lannoo, 2003), 76. 

 
194 Vrielinck, De territoriale indeling van België, vol. 3. 

 
195 “Oudstrijdersbond Te Poperinghe,” De Poperinghenaar, 27.7.19. 

 
196 "Soldatenbond. Voor God, Koning en Vaderland!," De Poperinghenaar, 15.6.1919. 
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Aangezien Poperinge in onbezet gebied lag, kon ze – zoals vermeld in hoofdstuk twee – nieuwe 

soldaten rekruteren waardoor het gemiddelde aantal in de streek en dus ook in Poperinge hoger 

lag dan in de rest van België. Dit zou voor Poperinge resulteren in een sterke Vossenbond, 

misschien wel de sterkste van West-Vlaanderen.197 In 1920 telde de bond 1215 leden, waarvan 

er 1071 effectief oud-strijder waren geweest in de Eerste Wereldoorlog.198 De NSB zou het 

daarentegen veel moeilijker hebben om een afdeling in Poperinge op te richten, iets dat pas zal 

lukken in juli 1923. Deze zal er echter nooit volledig van de grond komen, ondanks de steun die 

ze kreeg van De Gazet van Poperinghe, een liberaal weekblad en het feit dat het stadsbestuur 

gedurende het hele interbellum een uitsluitend liberaal schepencollege kende, onder de naam 

‘Gemeentebelangen’. Alleen in 1938 zullen de Katholieken er meer stemmen halen, maar wel 

evenveel zetels als de liberalen, namelijk zes.199 Dikwijls zal het VOS de NSB verwijten banden 

met de liberalen te hebben: “Onze N.S.B. is een officieel neutrale bond, practisch varend in de 

geul der liberalen, daarbij een franskiljonsche boel, die in Vlaanderen niet thuishoort.”200 

Ieper zal ook eerst een VOS kennen alvorens de NSB er op 28 augustus 1921 zal worden 

gesticht.201 In tegenstelling tot het VOS zal de NSB-afdeling er vrij snel de bovenhand nemen op 

VOS. Net als voor veel NSB-afdelingen in de Westhoek, is het ook in Ieper juister om te spreken 

van een FNC, aangezien het Franstalig aspect vaak overheerste in die oud-strijdersvereniging. 

Het stedelijke karakter in Ieper en de toestroming van ‘vreemdelingen’ zorgde ervoor dat na de 

oorlog de stad gaat verfransen en er een “Franschgezinde-conservatief-liberale kliek de plak 

heeft gezwaaid.”202 De Katholieke Partij zal in Ieper, onder leiding van burgemeester Colaert, het 

hele interbellum in het stadsbestuur zitten, waarbij ook de liberalen telkens enkele zetels kon 

binnenrijven.203 Dit zorgde er enigszins voor dat de NSB – en daarnaast de NVI – een stevige 

oud-strijdersvereniging konden uitbouwen in Ieper, waarbij de Vossen zoveel als mogelijk 

tegengewerkt werden. Dit favoritisme wordt het best geïllustreerd door het incident van 27 juni 

1926, bekend geworden onder de naam “De Ieperse Furie”. 

 
197 “Poperinghe,” V.O.S., 9.4.1922. 

 
198 De rest bestond uit 20 Leopoldisten, oud-soldaten en 124 ouders en weduwen van de gesneuvelde soldaten. 

Léon Van den Eede, "Oud-Strijdersbond Poperinghe," De Poperinghenaar, 27.6.1920. 

 
199 Chantal Kesteloot, Ann Mares, Claudine Marissal, eds. Gemeenteraadsverkiezingen 1890-1970. Databestand 

(Brussel: Gemeentekrediet, 1996), 176-80. 

 
200 "Kort antwoord op het lasterbriefje der N.S.Bers van Poperinge," De Poperinghenaar, 2.7.1933. 

 
201 “N.S.B. Ieper,” Het SB, 4.9.1921. 

 
202 “Ieper,” De Vl. OS, 7.11.1926. 
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De Ieperse Furie was een gebeurtenis die nogal wat ophef veroorzaakte in de Westhoek en de 

(Vlaamse) pers. Bij dit incident, waarbij de Ieperse gendarmen tot tweemaal toe chargeerden op 

de verschillende Vossenbonden uit de streek, geraakten ook meerder onschuldigen gewond. 

Aanleiding voor de commotie was een inhuldiging van het monument voor de 155 Ieperse 

gesneuvelden, waarbij de Vossenbonden door burgemeester Colaert expliciet werden geweerd. 

Wanneer de Vossen zelf hun respect gaan betuigen aan het monument zal de gendarme op de 

menigte in chargeren en daarmee de Ieperse Furie starten. De inhuldiging zelf was een 

internationale aangelegenheid waarbij enkele Franse en Britse generaals aanwezig waren, alsook 

de NSB- en NVI-afdelingen uit de streek en verschillende Amitiés Françaises.204 Alleen de 

inhuldiging zelf toont dus eigenlijk al het Franse karakter van de stad aan, maar de houding van 

de Ieperse burgerij komt nogmaals naar voren bij de charge van de gendarmen op de Vossen: 

"De bereden rijkswacht aangevoerd door den luitenant, kwam van de Markt aangerend 

en stormde in wilde vaart in de opeengepakte volksmassa. (…) naarmate de bedrogene 

Vlamingen weggeleid werden, jubelden de dametjes en jonkers van de noblesse Yproise 

et autres mercantis van uit de vensters, van op de terrassen der prachtcafés en hoonden 

de Vlamingen die zij scholden voor "crapules", "traîtres", "boches". En ze wakkerden de 

gendarmen aan en riepen hen toe "Tapez dessus"."205 

In de pers zal de reactie van de Ieperse gendarmerie dan ook fel aangevochten worden, waarbij 

onder andere Het Laatste Nieuws, De Standaard als De Tijd een artikel hieraan zullen wenden. 

Vooral die laatste legt daarbij de nadruk op de houding van de Franstalige pers: 

"Het valt wel op dat de Franschschrijvende pers thans haren bek in haar pluimen houdt 

en dat er nog geen enkel Vlaamsch hatende krant uit Brussel het heeft aangedurfd de te 

Yperen uiteengesabelde Vlaamsche menschen als activisten en separatisten voor te 

stellen. Ligt in dat voorzichtig doodzwijgen van die schandalige incidenten niet reeds een 

openlijke bekentenis van de ongehoorde vandalenstreek te Yperen uitgehaald?”206 

Uit de gebeurtenissen van die dag, blijkt wel duidelijk het Franse karakter van de stad en de 

aanhang voor de NSB van het stadsbestuur, wat het het VOS er natuurlijk niet gemakkelijker op 

maakte. In de jaren dertig zal de Vossenafdeling er dan ook nog weinig voorstellen. 

Ondanks de vele gelijkenissen tussen beide steden, zullen beide steden een andere oud-

strijdersvereniging zien groot worden: het VOS in Poperinge en de NSB in Ieper. Ondanks het 

feit dat in stedelijke, liberale en Fransgezinde gebieden de NSB vrij sterk stond, zal in Poperinge 

 
204 J. Claerebout, De Ieperse Furie 27 juni 1926 (1975).  

 
205 "De slag van Ieper," De Poperinghenaar, 4.7.1926. 

 
206 Claerebout, De Ieperse Furie, 23. 
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een sterke VOS optreden. Volgens mijn redenering is die afwijking te verklaren door de 

aanwezigheid van andere grote Vossenbonden en een vrij sterke Vlaams-nationalistische zuil. In 

het begin van dit hoofdstuk werd al reeds het belang van Emiel Butaye voor de streek 

aangetoond. Zijn Vossenbond in Watou was dan ook een zeer invloedrijke, met in 1920 al reeds 

518 leden.207 Ook andere Vossenafdelingen uit de regio kenden een vrij groot ledenaantal zoals 

in Vlamertinge, Boezinge, Proven, Krombeke en Kemmel. Doordat veel plattelandsgemeenten 

rond Poperinge een vrij stabiele VOS hadden, zou in combinatie met de aanwezigheid van een 

Vlaams-nationalistische zuil de Vossenbond in Poperinge uitgroeien tot één van de sterkste van 

West-Vlaanderen. Het grote aantal oud-strijders in de stad zullen dit mogelijk maken. 

De sterke NSB-afdeling in Ieper kan dan worden beschouwd als de vreemde eend in de bijt, 

aangezien het arrondissement Ieper het Vlaams-nationalisme sterk zag opkomen tijdens het 

interbellum en er veel Vossenbonden aanwezig waren rondom de stad. De oud-

strijdersvereniging merkt dit zelf ook op in Het SB: “Dat de Zusterafdeelingen zich wel gedenken 

dat wij hier in de verschansingen van V.O.S. zitten, en dat wij niettegenstaande dat, goed werk 

verrichten."208 De internationaliteit van Ieper zou er echter voor zorgen dat veel ‘vreemdelingen’ 

zich in de stad kwamen vestigen. De verfransing van de stad werd in De Vl. OS bevestigd en 

ook het conservatieve, katholieke stadsbestuur en de Ieperse bourgeoisie was de NSB daar 

genegen, waardoor deze, gesteund door de NVI, er gemakkelijk zijn ingang vond en er het VOS 

domineerde. 

5.2.5 Tussenbesluit kwalitatief luik 

Ondanks dat de lijst aan factoren in dit luik zeker niet exhaustief is, hebben de hierboven 

geanalyseerde factoren wel een grote invloed gehad op de dominante rol van het VOS in de 

Westhoek en de hoge graad van activiteit in de Vossenafdelingen in de regio. Het feit dat in bijna 

alle gemeenten als eerste een VOS werd opgericht, is al veelzeggend. Het uitzonderlijke karakter 

van het Vlaams-nationalisme in het arrondissement van Ieper en omstreken en de pacifistische 

houding die sterk aanwezig was in de streek zouden ervoor zorgen dat veel oud-strijders hun 

weg vonden naar het VOS. Het sterk rurale karakter van de Westhoek (minder aan de kust) zou 

de populariteit van het VOS nog meer aanwakkeren, wat resulteerde in sterke Vossenbonden 

zoals Poperinge en Watou. Ieper zal eerder een uitzondering op deze factoren vormen door het 

sterk conservatief katholieke en Fransgezinde karakter van de streek, wat dan ook zou resulteren 

in een sterke NSB. 

6 Conclusie 
De centrale onderzoeksdoelstelling van deze thesis was om de activiteit van de oud-strijders in 

de Westhoek in kaart te brengen. Deze werd onderzocht aan de hand van twee 
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onderzoekshypotheses, waarbij de ene uit de andere voortvloeit. Beide stellingen baseerden zich 

op het potentieel van de Westhoek om na de Eerste Wereldoorlog een grote oud-

strijdersactiviteit te vertonen. De streek telde daarbij relatief gezien meer oud-strijders dan de 

rest van Vlaanderen door de rekrutering tijdens de oorlog, waarbij meer mannen uit de Westhoek 

in het leger werden opgenomen vanwege het feit dat de streek niet bezet was. Daarenboven 

mag de impact van die oorlog niet onderschat worden op het onderzochte gebied. Het feit dat 

de streek onbezet bleef, zou een cultuur van overlevenden opleveren, maar vooral de gevolgen 

die de oorlog meebracht zouden die oud-strijdersactiviteit beïnvloeden. Ten eerste had ze een 

grote bevolkingsvlucht met zich meegebracht, waardoor het bevolkingscijfer van de Westhoek 

zelfs in de jaren dertig niet op haar vooroorlogse niveau zat. Ten tweede was de streek 

grotendeels vernield, wat de nood voor financiële vergoedingen voor oud-strijders er des te 

groter op zou maken. Aangezien de oud-strijdersverenigingen zich hier sterk op gingen 

toeleggen, is de assumptie van een hoge graad van oud-strijdersactiviteit dan ook niet onlogisch.  

Ondanks dit potentieel kan op de eerste hypothese, namelijk dat de oud-strijdersactiviteit groter 

zou zijn in de Westhoek in het interbellum dan in de rest van Vlaanderen, geen sluitend antwoord 

gegeven worden op basis van de resultaten. De twee onderzochte oud-strijdersverenigingen, 

het VOS en de NSB, geven enigszins tegenstrijdige informatie. Waar het VOS de meeste 

bedrijvigheid kent in de Westhoek en in uitbreiding West-Vlaanderen in vergelijking met de rest 

van Vlaanderen, geldt dit niet voor de NSB. Daar zien we dat West-Vlaanderen en zeker de 

Westhoek een kleinere activiteit gereserveerd is voor de NSB wanneer we deze resultaten 

plaatsen tegenover Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Enige nuance is hier wel nodig aangezien 

de Westhoek nog steeds hoger scoort dan Limburg, Brussel en – rekening houden met de 

bevolkingscijfers – ook niet moet onder doen voor Vlaams-Brabant. Aangezien de NSB als 

grootste en meest diverse oud-strijdersvereniging kan worden beschouwd, is haar 

vertegenwoordiging in de Westhoek te klein om die eerste onderzoekshypothese te bevestigen. 

Vooralsnog kan er niet uitgegaan worden van die eerste onderzoekshypothese al moeten de 

resultaten van de analyse genuanceerd worden voor de NSB. Het grote verschil tussen NSB kan 

enigszins verklaard worden door het gebruik van de bondsbladen van beide oud-

strijdersverenigingen. Daarbij staan ze niet op gelijke voet qua kwaliteit. De vergelijking tussen 

V.O.S./De Vlaamsche Oudstrijder en Het Strijdersblad gaat moeilijk op omdat die laatste vaak in 

kwaliteit moet inboeten. De rubriek “Onze Afdelingen” die in deze thesis centraal staat door het 

gebruik van de annonces, is vaak zeer bondig in vergelijking met de rubriek “Ons Bondsleven” 

van het VOS dat dikwijls meerdere bladzijden in beslag neemt. Alhoewel het dus interessant en 

zeker van toepassing is om te gaan kijken naar de annonces om de graad van activiteit van oud-

strijdersverenigingen te meten, zijn we hier beperkt in de resultaten door de ongelijkheid in 

kwaliteit van beide bondsbladen. Toch moeten we besluiten dat de resultaten uit het 

kwantitatieve luik voor de NSB geen vertekend beeld geven. In het kwalitatieve luik wordt 
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namelijk onomstreden aangetoond dat de NSB veel minder actief was dan het VOS in de 

Westhoek tijdens het interbellum. Het verschil in afdelingen – 83 voor het VOS, 33 voor de NSB 

– staaft deze redenering des te meer. 

De tweede onderzoekshypothese die de dominantie van het VOS in de Westhoek stelt, kan 

echter wel duidelijk worden aangetoond. In het kwantitatieve luik is de voorsprong voor West-

Vlaanderen nog vrij miniem wanneer gekeken worden naar het absolute aantal ingezonden 

berichten. Op het eerste zicht springt de Westhoek er dan ook niet uit. Als echter de 

bevolkingscijfers mee in de vergelijking worden opgenomen, dan zien we dat het VOS in de 

Westhoek zeer aanwezig is in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Het relatief kleine 

bevolkingscijfer van de Westhoek vertaalt zich niet in een kleine Vossenactiviteit, integendeel. 

Zeker in de jaren dertig zal de regio daarbij afstand nemen tot de andere regio’s in Vlaanderen. 

Waar de eerste onderzoekshypothese vooralsnog niet kan bevestigd worden, is het duidelijk dat 

de tweede onderzoekshypothese mag aangenomen worden. 

De redenen voor die dominantie van het VOS moeten gezocht worden in de contextfactoren die 

aanwezig waren in Vlaanderen – en ook in de Westhoek – en de intrinsieke waarden van het 

Verbond der Vlaamse Oud-Strijders. Het potentieel voor en de aanleiding tot het oprichten van 

oud-strijdersverenigingen, waaronder het VOS, werden respectievelijk in hoofdstuk drie en vier 

behandeld. In het kwalitatieve luik werden drie factoren geanalyseerd die de dominantie van het 

VOS in de Westhoek moeten verklaren. De verzuiling van de Belgische maatschappij is zeer 

belangrijk gebleken voor de bestendiging van het VOS. Enkele regio’s, waaronder in sterke mate 

(een deel van) de Westhoek, vertoonden in het interbellum naast de drie traditionele zuilen – de 

katholieken, liberalen en socialisten – nog een vierde, Vlaams-nationalistische zuil. De sterke 

resonantie van het Vlaams-nationalisme in West-Vlaanderen en zeker de Westhoek moeten 

toegeschreven worden aan de landelijke, traditionele maatschappijstructuur in de regio, de 

sterke persoonlijkheid van Emiel Butaye voor het arrondissement Ieper en de sociaal-

vooruitstrevende rol die het Vlaams-nationalisme innam. De Vossenafdelingen in de Westhoek 

konden zowel profiteren van de aanwezigheid van die zuil, maar maakten ook deel uit ervan en 

hielpen ze in stand houden. Dit Vlaams-nationalistische klimaat zal er dan ook voor zorgen dat 

de NSB moeilijker ingang kon vinden in de regio, behalve in de Fransgezinde regio van de kust 

en in enkele losstaande gevallen als Ieper.  

Twee andere factoren zullen ook belangrijk zijn om de oververtegenwoordiging van het VOS in 

de Westhoek te verklaren. De ideologie van het VOS omtrent pacifisme zullen sterk resoneren 

in die regio, wat de stijging van het aantal annonces in de jaren dertig moet verklaren. De vrees 

van de bevolking van die regio, waarbij ze niet opnieuw het slagveld van Europa wilden worden 

net als in de Eerste Wereldoorlog, zal de aanhang voor het extreem pacifisme en éénzijdige 

ontwapening daar vergroten. Daarnaast zal ook de weinige verstedelijking in de Westhoek ervoor 

zorgen dat het VOS er meer aanwezig zal zijn in het interbellum dan de NSB. De analyse van de 
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resultaten toont namelijk aan dat de NSB het vooral goed deed in stedelijke gebieden (Ieper, 

kuststreek), terwijl het VOS beter gedijde in de rurale gebieden. Een uitzondering daarbij, die in 

het laatste hoofdstuk werd besproken, is de stad Poperinge, die resoluut het VOS gaat verkiezen 

boven de NSB, ondanks het feit dat ze de tweede grootste stad van de Westhoek was. Uit de 

analyse is gebleken dat onder andere door de aanwezigheid van de sterke Vossenbonden in de 

omgeving, zoals die van Watou, en de invloed van de Vlaams-nationalistische zuil met Emiel 

Butaye als voortrekker, definitief de keuze voor de Vlaamse oud-strijdersvereniging heeft 

gestuurd. Ieper zal door de macht van de conservatieve katholieken en de Franse invloedssfeer, 

in tegenstelling tot Poperinge, de NSB verkiezen als grootste oud-strijdersvereniging van de 

stad. 

6.1 Nieuw onderzoek 

Het bestaande onderzoek naar de oud-strijdersbeweging in België lijkt te veronderstellen dat de 

passage van de oud-strijders in het interbellum weinig stof deed opwaaien en enigszins is die 

assumptie te verantwoorden. In de thesis werd het begrip van sociaal kapitaal aangehaald en 

toegepast op de Belgische oud-strijdersbeweging. De analyse van de concurrentiestrijd tussen 

de NSB en het VOS hebben aangetoond dat er veel wantrouwen heerste tussen de oud-

strijdersverenigingen, wat nefast was voor hun sociaal kapitaal en bijgevolg hun invloed op het 

sociaalpolitieke beleid van België. Toch wil deze thesis enigszins bewijzen dat haar invloed toch 

niet zo marginaal was en dat de oud-strijdersbeweging wel degelijk een zekere hoofdrol heeft 

opgenomen in het interbellum. Waar Vrints en Schoups dit aantoonden op nationaal niveau, met 

de vele betogingen van oud-strijders, maakt deze thesis duidelijk dat ook op lokaal en regionaal 

niveau, zeker in de Westhoek, de oud-strijders een gegeven waren.  

Echter, dit onderzoek heeft zich beperkt naar de activiteit van oud-strijders in de Westhoek aan 

de hand van de annonces in de bondsbladen van het VOS en de NSB. Voor de NSB werd 

aangetoond dat die annonces niet de beste resultaten opleverden en het voor een volgend 

onderzoek interessant kan zijn om de ledenlijsten van de beide oud-strijdersverenigingen te gaan 

bekijken en vergelijken. Tabel 5 die het aantal NSB-afdelingen in Vlaanderen toont, kan daarbij 

een eerste aanzet geven. Met de vooralsnog niet bevestigde eerste onderzoekshypothese op 

het oog, is onderzoek in die richting zeker nog mogelijk en zelfs aanbevolen. Daarnaast werd de 

invloed of aanwezigheid van andere oud-strijdersverenigingen dan de NSB en het VOS in de 

Westhoek niet aangekaart, waardoor ook hier een onderzoek zich opdringt. Als laatste is ook 

onderzoek naar de politieke banden tussen oud-strijdersverenigingen en politieke partijen 

aangewezen. Ondanks de veelvuldige aankondigingen in zowel hun bondsbladen als in de 

regionale krant De Poperinghenaar dat de oud-strijdersbewegingen buiten en boven alle politiek 

stonden, zijn de beschuldigingen naar elkaar wel vaak politiek van aard. De banden met de 

politiek zijn dan ook al kort in deze verhandeling besproken maar een meer algemeen onderzoek 

dringt zich hier op. 
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In vergelijking met het onderzoek in het buitenland naar oud-strijders, heeft België nog wel wat 

in te halen. 
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