
De Nieuwe Amsterdammer Lithographie de Jan Sluijters pour le journal de Nieuwe Amsterdammer du 21 dé-
cembre 1918. Jan Sluijters a réalisé des lithographies entre 1915 et 1920 Illustration : L’Europe, symbolisée par 
une femme en toge romaine, tient dans les bras un bébé marqué sur le front du mot « HAAT » (haine) et sur le 
ventre du mot « IMPERIALISME ». La guerre, symbolisée par un soldat romain se penche sur eux avec un sou-
rire malveillant. Europa : « Hoe had ik mij den…. Gedacht!” De Oorlog: “Waarom? Im ….” (L’affiche est déchirée à 
l’endroit du dialogue)

1914 : Début de la Première Guerre Mondiale
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Sans auteur. 

1918 : Fin de la Première Guerre Mondiale



VERBOND VOS Ter gelegenheid van 11 November richt het Verbond VOS van t jaar groote international Vre-
desmeetingen in, waarop Franschmans, Duitschers, Engelschen, Nederlanders, broederlijk op onze grond 
vereenigd het problema van oorlog en vrede in zijn diepere gronden zullen uiteenzetten en het programma 
zullen opbouwen voor den internationalen strijd, dien alle weidenkende lieden te voeren hebben tegen de in-
ternational booswichten die op oorlog aansturen. Al wie tegen den oorlog en voor den vrede is, komt luisteren 
en vat nadien manmoedig den strijd aan tegen alles wat naar oorlog voert. Die international Vredesmeetingen 
wordent gehouden: Op 8 November, om 8 uur’s avonds Te Leuven in de zaal Marrant, dietschestraat, 249 Op 9 
November om 10 uur’s morgens Te Antwerpen in het Luna Theater, Carnotstraat, 22 Op 9 November, om 6 uur’s 
avonds Te Hasselt in “Het Haasken” Lombaaedstraat, 3 Op 10 November, om 8 uur’s avonds Te Brussel in het 
“Huis der Tramwaymen” Priemstraat 17, nabij de Groote Markt Op 11 November om 10 uur’s morgens Te Ghistel 
in de Feestzaal Vlaamsch Huis Op 11 November, om8 uu’s avonds Te Gent in Uilenspeigen, Kore Kruisstraat, 
3 11 November 1930 Allen Daarheen Namens het Verbond VOS Het dagelijksch Bestuur Vlaamsche Oud-Strij-
ders (VOS) Vlaamsche Invalidenbond (VIB) Bond van Vlaamsche Oud-Soldaten (BVOS) Bond van Vlaamsche 
Opgeeischten en Weggevoerden (VZAB) Middenkantoot, Lakenstraat 113, Brussel Drukk. Excelsior, Brugge

1921: Manifestation du fusil brisé à la Louvière



Algemeen Congres voor Dienstweigering op den grondslag van het manifest “Mobiliseeren” Utrecht op zater-
dagavond 18 april 7 ½ uur gebouw vanden protestantenbond boothstraat 7 Zondag 19 april groote zaal jaar-
beursgebouw Inlichtingen bij het uitvoerend comite Willemstr 15B Den Haag Illustration signee Aart van Dobben-
burgh (1899-1988) Mots-clés: Objection de conscience

1924: Mouvement International de la réconciliation (MIR)
Section belge de l’internationale des résistants de guerre (IRG)



La fundamentala veraji ed ABC dil civilizeso da Diro N.A. Nilsson, membro dil internaciona paco-konsilistaro en 
Génève OMNA CIVILIZESO esas fondita sur la frateso-doktrino, antique formulizita en Dakalogo – la dek imperi. 
Ol abutas a la sequanta 10 importanta fundamentala principi. 1. La skopo di tua vivo esos atingar la perfekteso, 
korpale, morale ed intelektale. 2. Tu devas esar tua propra mediko, tua propra sacerdoto estua propra rejo ! To 
esas : posedar kompleta personala libereso sur la tota tero. 3. Omna homi esas frati. Amez tua vicino quale tu 
ipsa ! To esas la tota frateso-doktrino, la klare lumanta suno e lo centrala di omna religii e di omna moralo. Prak-
tike alikita, ol mustas donar la sequanta frukti, ante ke la civilizeso esos perfekta. 4. Frateso, equitato e libereso 
ad omna individui, populi e rasi. 5. Obligata arbitro – to esas: bine organizita tribunal e konciliala institucuri – tam 
por omna individui kam por omna populi, rasi, nacioni e stati. 6. Interpopula parlamentarismo por vilaji, komoni, 
province, prefektii o kantoni, populi, rasi, nacioni e stati- to esas ed esos mondo-demokratio. 7. Neutreso respek-
tata – en kazo di milito – e “referendum” – plebicito – pri limito-fixigi. 8. Esez patrioti, ma anke internacionisto ed 
internacionigez la mondo intelektale, morale, kulturale e politikale! 9. Logikala, ciencala, praktikala, e perfekta 
IDO devas esar la skribata e parolata linguo di la supera civilizeso. 10. La civilizeso mustas subisar tri stadii por 
atingar la kulmino : 1) ta dil sovaji, 2) ta dil barbari (dil mi-civiliziti) e 3) ta dil civiliziti sen milito edc, ma kun kom-
pleta personala liberoso tam por la viro kam precipue por la muliero, lo maxim ata e valoroza di omna civilizeso 
e la perfekteso dil civilizeso

1926



1918 – 11 november – 1928   « Trouw tot in den dood » “Fidèle jusqu’à la mort” Tien jaar is het geleden dat de 
wapenstilstand een einde kwam stellen aan het vreeselijkste bloedbad dat de geschiedenis ooit gekend heeft. 
We moesten toen strijden, lijden en … dooden om recht en beschaving, maar ook om het Duitsche militarism 
uit te roeien. Het zou de laasteoorlog zijn!” beloofde men ons. Tien jaar zijn vervlogen, en bij de herdenking 
van deze 11den novemberdag vragen wij ons, -eilaas!- af: Welk nu is er geweest in het storten van uw bloed, 
o Broeders? Want, in plaats van affschaffing, stellen we’n verscherping vast van het militarism. Meer soldaten, 
meer kanonnen, meer geld en ook een langere diensttijd voor datzelfde vroeger bekampte en nu aangebeden 
militarism: dat is het bilan van de hedendaagsche officieele vredeaktie. En dan spreken we nog niet eens van de 
“verfijnde” manier waarop de gas- en chemische laatste oorlog zal gevoerd worden. Holle worden en ronkende 
zinnen dienen den vrede niet! Maar uw geweten, en uw wil, en vooral uwe liefde voor uwen haard, uw kroost en 
heel het menschdom, moeten de Phariseërs uit den vredestempel verjagen! Oud-strijders! Dat deze 10° verjaar-
dag van den wapenstilstand bij de herinnering aan uw lijden en aan het groote offer onzer gesneuvelden, -slach-
toffers van het militarism – voor u een spoorlag weze om in het broederschap van deze die het goed meenen, 
mee te ijveren voor een bestendigen wereldvrede! Vlaamsch Oud-Strijders – en Oud Soldatenbond De afgevaar-
digde-Beheerder: A. Jacobs  Het dagelijksche bestuur V.O.S., de algemeene voorzitter: J. Huyberechts De alge-
meene bestuurder: G. Van Nuffel Drukkerij: Volksverheffing, Aalst

1928: Pacte Briand-Kellogg



Affiche du VOS, années 30 Illustration non signée représentant un poing levé vers le ciel et les croix de tombes. 
Les mots DE wapens neer sont inscrits dans une croix. Ik vloek den oorlog De wapens Neer 11 November 
Ontwapening alleen kan vrede brengen! Oud-Strijders, De naoorlogsche êriode heft ons de werkelijkheid doen 
inzien en bewezen dat –waar of door wie de oorlog ook gevoerd wordt,- hij niets anders is dan geweld, moord, 
verkrachting en rooftocht en van den oorlog hebben we geerfd, de diktatuur van het fascisme, de macht van 
de financie, de overheersching van het militarisme. Ontwapening alleen kan mencheid van een nieuwe ramp 
bevrijden! Oud-Strijders, Op deze 11 Novemberdag stellen we de liefde tegenover het geweld. Liefde voor onze 
dooden, de schandelk bedrogenen eener schaamtelooze samenleving: liefde voor al de menchen, van wien we, 
spijts alles, toch de broeders zijn. En davere over bel de wereld, de kreet onzes harten: Vervloekt zij de oorlog, 
leve de wereldvrede! Vlaamsche Oud-Strijders & Oud-Soldatenbond Maatschappij zonder winstgevend doel Het 
dagelijksch bestuur De afgevaardigde-Beheerder A. Jacobs De Algemeen Voorzitter J. Huyberechts Drukkerij J. 
Lannoo, Meulebeeksche Steenweg , Thielt

                                       1930: Inauguration de la tour de l’Yser



Non signée - Voor den Vrede 1930, Illustration non signée qui montre une balance qui représente la diminution 
de l’armement entre 1914 et 1929. Un homme politique surveille cela, tout en écartant deux soldats (un français 
et un italien) qui portent chacun un navire de guerre. En arrière-plan des scènes de combats Voor den Vrede 
Na reeds de krijgstoerusting van Engeland verminderd te hebben, doet de socialistiche regeering nieuwe voors-
tellen tot beperking. De Burggerregeeringen, integendeel, nemen eene houding aan die ons onvermijdelijk naar 
een nieuwen oorlog leidt. Arbeiders, Demokraten! Betoogt op 1 Mei voor de Ontwapening, voor den Vrede. De 
Algemeene Raad van de Belgische Werkliedenpartij Drukk. J.-E. Goossens, Brussel 

                                       1930: Inauguration de la tour de l’Yser 1930: Début de la Seconde Guerre Mondiale



Lucien De Roeck (illustration) - Affiche publiée en 1945 à l’occasion de la première exposition après-guerre 
organisée par la Mission Militaire Belge, tenue au magasin Bon Marché à Bruxelles. L’exposition consistait en 
une série de présentation mettant l’accent sur les efforts du gouvernement au profit du citoyen et aussi sur les 
devoirs des citoyens envers leur pays. Image : dessin d’un arbre au tronc tricolore. Texte : Patrie Civisme Exposi-
tion organisée par le ministère de l’Information, Au Bon Marché –Bruxelles du 20 juillet au 1 septembre. Ouvert 
tous les jours y compris dimanches & fêtes. Entrée libre. Les imprimeries Ch. BULENS, S. A, 14 rue Kessels, 
Bruxelles 3. Exempt de timbre.  1 exemplaire, dimensions différentes (43,5x32cm)

1945 : Début de la Seconde Guerre Mondiale


