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:tenschap en werc
rfdeling Ëinnen het
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: Congressen. In
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$ng.
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rn Vlaamsche Navas spreker op de
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e dan ook in r9z4
Vlaamsch Natioiouwd worden als
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rwvoet, als VlaanI Secretariaat waSelgischeen revorg ook mee aan de
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n i929 een kartel
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:e bekomen. Pil
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ud-Hoogstuden: werd hij lid van
m Vlaand,eren.Blj
teraadsverkiezin'v concentratie
in
; betrokken bij de
estur,rrslid, vanaf
. (voorzitter,rgz3(lid van raad van
lomité voor Am:n het Scharpéit een legaat van

\A/ever, Greep naar de macht. Vlaamstationalisme en Nieuwe
Oràe. Het vNv 1933-1945,
tgg+; - J. Rossie, Het Vlaants-nationalisnreilr het arrondisset'nent
lelter vanaf ry8 tot en met de Tweeàe
Wereldoorlog,RrJG, onr-ritgegeven licentiaatsverhancleling,
r993.
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PIL, Mari a, z. Mariavan

Gastel.

PIL, Miel (eigenlijk Emiel), kloosternaarn: Albertus (Mortsel g mei rgz4- Venrne 3o augustus 1992).
Zoonvan Berten Pil en Maria van Gastel.
Trad na zijn klassielcehurnaniora aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen in de benedictijnenabdij
te Steenbrugge in en werd er 4 jaar later tot priestei
gewijd. In r95r promoveerde Pil aan de l(atholielce
Universiteit Leuven tot licentiaat in clegeschiedenis
met een verhandeling over de l<artuizeri van Scheut.
Hij. werd abdijbibliothecaris te Steenbrr,rggeen
godsdienstleraar,onder rleer aan het Sint-LiTcaste
Schaarbeek.
Sterk beinvloed door het gedachtegoed van zijn
ouders vervulde Pil al snel eén actievè rol in de V.-B.
Samen met zijn moeder en meclebroeders ondersteunde hij zowel rnaterieel als moreel hen clie in
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Pil', in Vlaand.eren
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pseLldoniern van Aloïs Bn_rwier.
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West-Vlaamse herderlijke verkiezingsbrief van
Mgr. Emiel de Smedt, waarin stemrnen voor de

cleeluit te maken van de bestuursorganen van het
vos was hij een ijverige rnedewerkeiaan zijn blad,
De vos, tot onenigheid binnen de redactie hern begin.r99r deed terugtreden. Daar de redactievergaderingen in haltje Brlrsselplaatsvonden en zijn ónderwijsopdracht te Schaarbeelc was, weid pil
geco-nfronteerd rnet de Vlaamse problematielc in de
hoofdstad. Hij sloot zich aan bg de Bn-rsselseafdeling van Davidsfonds.

dacht van de Vlaamse gerneenschaphiervoor te stimnleren" als het Archief en Documentatiecen-

Vlaancleren in clie trld. In de jaren tgzo was hij medestichter van het ziekenfonds West-Flandíia te
Roese-lare.In ry7o nam hij succesvolmet een eigen
lijst deel aan de gerneenteraadsverkiezingeri in
Hooglede. Vanaf 1989 is hif er burgemeesteÍ. Oolc
in de jaren r97o werd Pillaer:tactief ín de Volhsunie
als arrondissementeel voorzitte r h9:3-rg8r) en ondervoorzitter (r9Br-r985) van Roeselare-Tielt. Hii
was hij lid van het nationaal partijbestuur (r98rl
r9B5),werd in r985 verlcozentot I(amerlid (tot r99r)
en was in clieperiode oolc lid van de Vlaamse Raad.
Banr oe'Wevrn
PILLECYN, Filip de (Hamme 25maart r8gr - Gent
7 augr-rstustg6à.
Volgde les aan de gerneenteschool en het Institut
Saint-Joseph in Sint-Niklaas. Zljn humaniorastr-rdies voltooide De Pillecvn aan hei lCein Seminarie

