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Bij de Kortrijkse tentoonstelling: 

In het spoor van de Spion. 

 

Eerst en vooral moeten we stellen dat een bezoek aan deze tentoonstelling in het 

Stadsmuseum 1302 een absolute aanrader is, zowel inhoudelijk als vormelijk. Het verhaal 

van verzetsman en spion EVARIST DE GEYTER wordt als rode draad gebruikt doorheen een 

compacte en toch didactisch goed uitgewerkte exhibitie.  

We hebben wel kritische bedenkingen bij de begeleidende website KortrijkBezet14-18 die 

gepubliceerd werd als werving voor deze tentoonstelling. De webpagina Educatief Dossier 

brengt enkele Kortrijkse tijdgenoten van de Grooten Oorlog tot leven: 

http://www.kortrijkbezet14-18.be/educatief-dossier. Het verbasterd Nederlands dat men 

de personages op de gespeelde videogetuigenissen laat spreken, is zeker geen gelukkige 

vondst. Ergerlijk is het videofragment bij de figuur van de Kortrijkse activist DEPLA maar 

dan om inhoudelijke redenen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een minderheid, die actief (activisten) met de 

Duitsers meewerkte, een breuk in de toenmalige Vlaamse beweging door te stellen dat 

door die collaboratie een aantal Vlaamse eisen, zoals de vernederlandsing van de Gentse 

Rijksuniversiteit, direct konden doorgevoerd worden.1 Daarmee trapten ze in een Duitse 

val: de Flamenpolitik. Deze had de uiteindelijke bedoeling de vroegere Nederlanden aan te 

hechten bij een Groot Duitse Rijk.2 Het resultaat van het optreden der activisten was 

uiteindelijk contraproductief. De samenwerking van sommige flaminganten met de 

bezetter en hun aanzetten tot desertie aan het Belgische front bezorgden na de oorlog aan 

franskiljonse politici de nodige munitie om de noodzakelijke hervormingen op taalvlak 

tegen te werken en elke eis tot meer respect voor onze taal af te wijzen. 3 

Al te dikwijls worden de donkere momenten uit de geschiedenis van een bepaalde 

Vlaamse beweging toegedekt met het zogenaamde martelarenschap en de vervolging van 

DE Vlaamsgezinden. Op het videofragment dat verschijnt op de website laat men DEPLA 

verklaren dat hij na de oorlog 14-18 OMWILLE van zijn Vlaamsgezindheid moest vluchten. 

De activist DEPLA stelt zichzelf virtueel voor: “Ik Alfons Depla werd in 1920, (…) ter dood 

veroordeeld omwille van mijn Vlaams engagement tijdens de Grooten Oorlog van 14-18. Het vonnis 

werd niet uitgevoerd want ik bevind me in Nederland, op neutraal grondgebied.” 
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We willen hier en nu een belangrijke historische nuancering aanbrengen. ER IS GEEN 

ENKELE BURGER VERVOLGD4 EN NIEMAND TER DOOD VEROORDEELD OMWILLE VAN ZIJN 

VLAAMSGEZINDHEID. Laat het bovendien duidelijk zijn dat in België na WOI GEEN ENKELE 

ter doodveroordeling wegens activisme (landverraad) werd uitgevoerd. Laat ons gewoon 

vaststellen dat DEPLA niet om Vlaamsgezindheid maar om zijn collaboratie met het 

bezettende Duitse leger is veroordeeld.  

Na de oorlog startte de Belgische overheid een onderzoek naar de activiteiten van de 

activisten en daagde een groot aantal voor de rechtbank.5 In totaal werden drieëndertig 

doodvonnissen geveld (dit niet enkel wegens politieke collaboratie) waarvan (nogmaals) 

GEEN ENKELE is uitgevoerd. Uit de geciteerde website blijkt dat DEPLA een diep gelovige 

katholieke conservatieve man was, wat mede leidde tot zijn afwijzing van het 

republikeinse ideeëngoed van de bondgenoot Frankrijk en zijn keuze voor Duitsland. Hij 

was ook sociaal voelend en behulpzaam voor zijn omgeving.6 Dit sluit niet uit dat hij en 

zijn medestanders morele verantwoording hebben af te leggen tegenover dat volk dat ze 

zogezegd gediend hebben.  

In Kortrijk werd aan de talrijke (niet collaborerende) Vlaamsgezinden door het Belgische 

gerecht geen stro in de weg gelegd.7 Op zijn blog ‘Kortrijk links bekeken’ schrijft MARC 

LEMAITRE: “Als zeer Vlaamsgezind intellectueel is dr. Emiel Lauwers zijn compagnon Alfons 

Depla niet gevolgd in de collaboratie met de Duitse keizerlijke bezetters in de Eerste Wereldoorlog.8 

Depla engageerde zich in de collaborerende Raad van Vlaanderen. Lauwers zag de bezetting met lede 

ogen aan. Bij de begrafenis van dr. Augustin-Leopold Peel, die andere legendarische geneesheer van 

Kortrijk, in 1919 loofde Lauwers hem om zijn onverschrokken moed tegen de Duitse bezetter. “9 

DEPLA vreesde omwille van zijn collaboratie strafvordering en vluchtte naar Nederland om 

aan de greep van het Belgische gerecht te ontsnappen.10 Hij was trouwens niet de enige die 

aan een rechtszaak ontsnapte door te vluchten. Dit in tegenstelling met die andere activist 

AUGUST BORMS die op 8 februari 1919 werd gearresteerd. Hij had de kans gehad om naar 

Nederland te vluchten maar deed dit niet om principiële redenen. Op 6 september 1919 

veroordeelde het Brusselse assisenhof BORMS tot de doodstraf. Iets meer dan een maand 

later, op 23 januari 1920, kreeg BORMS bezoek van een gezant van de procureur-generaal 

die meldde dat zijn doodstraf werd omgezet in levenslange dwangarbeid. Mits een belofte 

zich te onthouden van verdere politieke activiteit kreeg hij zelfs de vrijheid aangeboden.11  

Onmiddellijk na de oorlog bleef de Vlaamse beweging verweesd achter, niet enkel 

verscheurd maar ook besmeurd door alle wandaden die de bezetter had gepleegd vanaf de 

eerste dag dat de Teutoonse horden het land binnenvielen. Tijdens de invasie lieten de 

Duitse troepen moedwillig alles vernielend een bloedig spoor achter. Steden en dorpen 

werden leeggestolen en platgebrand. Duizenden weerloze burgers werden op de meest 

brutale wijze vermoord. Wie heeft ze geteld: de vermorzelde lichamen uit de ruines van 

onze steden, burgers aan een bajonet gespietst of de schedel gekloven met geweerkolf of 

bijl? Het juiste aantal zal wel nooit meer gereconstrueerd worden want de Duitse 

lynchpartijen zijn ook nu nog niet allemaal gedocumenteerd.  

Hoe konden sommigen in naam van Vlaanderen ingaan op de verlokkingen van de Duitse 

Flamenpolitik terwijl de bezetter het land uithongerde en meer dan honderdduizend 

dwangarbeiders afvoerde naar Duitsland of moordende slavenarbeid liet verrichten aan de 

frontlijn.12 Was de stap naar collaboratie werkelijk een daad van liefde voor taal en volk zoals 
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DEPLA het ons voorhoudt op het videofragment van Kortrijk Bezet? DEPLA en zijn 

generatiegenoten waren veeleer tragische figuren dan martelaren voor de Vlaamse zaak.13 

Ze leverden de munitie waarmee de Vlaamse conservatieve franskiljonse milieus de 

vernederlandsing van de Gentse universiteit nog jaren na de Eerste Wereldoorlog konden 

tegenhouden.  

Het getal Vlaamsgezinden dat de collaboratie afwees was groter dan dat der activisten. 

Velen zijn gesolliciteerd maar weigerden radicaal ook maar één gunst van de bezetter te 

aanvaarden.14 In 1915 publiceerde een groep democratische flaminganten onder leiding 

van AUGUST VERMEYLEN, ALFRED HEGENSCHEIDT, LOUIS FRANCK, CAMILLE HUYSMANS en 

KAREL VAN DE WOESTIJNE een pamflet waarin ze Duitse gunsten weigerden en het activisme 

niet erkenden, terwijl ze de bevolking opriepen om alle taalgeschillen te laten rusten tot na 

de oorlog. Het waren de zogenaamde ‘Drie Kraaiende Hanen’ (de socialist CAMILLE 

HUYSMANS, de katholiek FRANS VAN CAUWELAERT en de liberaal LOUIS FRANCK) die voor 

en na de eerste oorlog campagne voerden voor de vernederlandsing van de Gentse 

universiteit. Bij de uiteindelijke realisatie van de integrale vernederlandsing in 1930 was de 

aanstelling van AUGUST VERMEYLEN tot rector de erkenning van zijn verdiensten als 

pleitbezorger van de Vlaamse belangen. En daarmee zette een ‘passivist’ recht wat de 

‘activisten verbroddeld’ hadden.15  

Om te besluiten parafraseer ik de monoloog van DEPLA op de website Kortrijk Bezet 14-18: 

“Ik ben Vlaamsgezind, al heel mijn leven en vooral sinds mijn studententijd in Brussel. Ik ben trots 

op mijn moedertaal en mijn Nederlandse cultuur. Liefde voor taal en volk mag evenwel niet gebruikt 

worden als excuus voor de herhaalde collaboratie van de Vlaamse nationalisten en de sympathie van 

dezen voor extreem rechtse dictaturen.” 

 

ARMAND SERMON  (22 SEPTEMBER 2014) 

Voorzitter August Vermeylenkring Kortrijk 
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