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Hoe het verzet in Aalst
een kwalijke naam kreeg
VAN ONZE REDACTEUR

MARC REYNEBEAU

Muzikant Jan De
Wilde maakte er in 1970 nog een
liedje over: ‘En toen het eindelijk
vrede was, werd iedereen haast
gek, hij kreeg al gauw als feestca
deau een kogel in z’n nek’. Hij, dat
was de Aalsterse onderwijzer Her
man De Vos, die in de vroege och
tend van 14 september 1944, drie
kwarteeuw geleden, door het ver
zet werd geëxecuteerd.
Toen stond De Vos bekend als
Vlaamsnationalist en collabora
teur. Hij was stichter en leider van
Vlaamse Kinderzegen, de Vlaams
nationalistische tegenhanger van
de ‘Belgische’ Bond der Kroostrij
ke Gezinnen (nu: de Gezinsbond).
De vereniging zocht tijdens de
oorlog in de schaduw van de fas
cistische partij VNV bij de Duitse
bezetter een voorkeursbehande
ling. Dat zou Herman De Vos bij
de bevrijding zuur opbreken.
Nadat op 3 september 1944 de
geallieerden Aalst waren binnen
getrokken, begon de vervolging
van de collaboratie. Ook De Vos
werd opgepakt, maar op 13 sep
tember liet het gerecht hem en
nog zes andere gearresteerde col
laborateurs weer vrij. Tot groot
onbegrip bij het in Aalst vrij actie
ve verzet. Even tevoren was nog
een verzetsman gesneuveld in een
gevecht met een Duitse achter
hoede en in het ook pas bevrijde
kamp van Breendonk had het ver
zet voor het eerst volop inzicht ge
kregen in de gruwelen van de na
zirepressie.
BRUSSEL I

Reconstructie in 1949 van de moord op Herman De Vos: alle daders (uiterst rechts: ‘kapitein’ De Wilde) waren geïdentificeerd.

Jozef Van Overstraeten: gered door toeval.
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Jozef Van Overstraeten had
met de VTBVAB een naam
die in de Vlaamse Beweging
klonk als een klok. Maar in
1944 ontsnapte hij slechts
nipt aan de dood. Historisch
onderzoek werpt nieuw licht
op een bevrijdingsmoord in
Aalst van 75 jaar geleden.
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‘Een daad’ stellen
Om het gerecht onder druk te
zetten, wou het verzet ‘een daad’
stellen: eigenmachtig zo’n colla
borateur liquideren. De keuze viel
op de prominentste van de zeven
die net waren vrijgelatenen: Jozef
Van Overstraeten (18961986). Hij
leidde de Vlaamse toeristen en
automobilistenbond (VTBVAB),
gesticht als concurrent van het
unitaire Touring. Via het VNV
wou hij in de collaboratie een koe
pelorganisatie voor Vlaamse cul
tuur opzetten. Toen al klonk zijn
naam in het flamingantisme als
een klok, ook na de oorlog. Onder
zijn leiding bleef de VTBVAB nog
decennialang een Vlaamsnatio
nale strijdvereniging.

In de late avond van 13 septem
ber ontsnapte Van Overstraeten –
die uiteindelijk niet vervolgd zou
worden als collaborateur – slechts
nipt aan de dood. Per toeval: toen
verzetslui hem kwamen ophalen,
was hij niet thuis. Dat schrijft de
jonge historicus Robbe Meerpoel
in het volgende nummer van het
tijdschrift Wetenschappelijke Tij
dingen. De verzetsmannen zoch
ten en vonden een alternatief in
Herman De Vos, die even later in
buurgemeente Haaltert stierf on
der de kogels. Hij of Van Overstra
eten, het maakte niet uit, ‘als de
daad maar gesteld was’.
In Aalst bleef de liquidatie tot
de verbeelding spreken, zoals in
dat liedje van Jan De Wilde. In
2017 eerde het door de NVA gelei
de stadsbestuur De Vos door een
straat naar hem te noemen, welis
waar een doodlopende zijweg van
de Geraardbergsestraat. De herin
nering ziet deze moord als een cri
minele uitwas van het communis
tische verzet. Maar die perceptie
klopt niet, toont het onderzoek
van Meerpoel aan.
De liquidatie was het werk van
de Vliegende Brigade, die werkte
in opdracht van een bij de bevrij
ding opgerichte onderzoekscom
missie. In die commissie zetelden
leden van de vele lokale verzets
groepen, zoals het Onafhankelijk
heidsfront (OF), en van het stads
bestuur van Aalst. Het OF had een
stevig palmares in het verzet en
was politiek pluriform; het was
wel opgericht vanuit de commu
nistische partij, maar zij was daar
in snel in de minderheid.

In Aalst vonden het
verzet en de politiek
dat het gerecht
te laks optrad tegen
de collaboratie

Om in de stad
macht en invloed te
verwerven, maakte
Leon Bocken van de
Vliegende Brigade
zijn privémilitie

Nog een tweede moord
De Vliegende Brigade was zo
wat de gewapende arm van de on
derzoekscommissie. Maar ze trad
almaar gewelddadiger en eigenge
reider op en wekte bij de overheid,
ook buiten Aalst, snel argwaan.
Onder impuls van haar feitelijke
leider Leon Bocken, een commu
nist die als gezant van de nationa
le leiding van het OF in Aalst veel
ontzag afdwong, onttrok de Briga
de zich steeds meer aan elke con
trole. Ze bleef gewapende acties
uitvoeren en schrok er niet voor
terug om magistraten te intimide
ren. Haar ‘kapitein’ Louis De Wil
de werd zelfs gearresteerd, maar
hij ontsnapte naar Frankrijk en
verzeilde in de onderwereld van
Marseille. De Franse politie kon
hem arresteren en leverde hem
aan België uit.
Wisten velen in Aalst wel wie
Herman De Vos had vermoord,
het onderzoek ernaar schoot niet
op. En dat was vast zo gebleven als
er geen volgende moord was ge
volgd, op 15 mei 1945, op de libera
le oorlogsschepen Pierre Cornelis.
Het onderzoek leidde snel naar de
Vliegende Brigade en haar nieuwe
rijzende ster, Dominique Walraef.
En naar het motief: Cornelis zou
het zwijgen opgelegd zijn omdat
hij wist dat Walraef in de oorlog
verzetslui bij de Duitsers had ver
Het Onafhankelijkheidsfront op
patrouille: diskrediet. © advn

De Vos: toevallig slachtoffer. © advn

De moorden brachten het OF
en zeker de communistische par
tij in opspraak. Het gerecht en de
kranten – en, aldus Meerpoel, via
die weg ook de historiografie – za
gen het geweld van de Vliegende
Brigade slechts als communisti
sche terreur. Maar in de zaakDe
Vos handelde de Brigade niet op
eigen initiatief. Op 13 september
1944, bij de vrijlating van de zeven
collaborateurs, was het de onder
zoekscommissie die het gerecht
met ‘een signaal’ tot de orde wou
roepen en haar Vliegende Brigade
inschakelde. Die kon zich dus ‘ge
dekt’ voelen door de commissie
toen ze de bekendste van de zeven,
Jozef Van Overstraeten, ging neer
schieten – met De Vos als geïm
proviseerd alternatief.
Daarna weekte de Brigade zich
wel degelijk los van de Aalsterse
onderzoekscommissie. Al snel on
derhield ze geen structurele ban
den meer met het georganiseerde
verzet of de communistische par
tij. Onvrede over haar acties leid
de zelfs tot een breuk in het OF in
Aalst. Leon Bocken bleek vooral
mentaal manipuleerbare, sociaal
eerder marginale figuren in ‘zijn’
Vliegende Brigade te verzamelen,
waarbij het communisme, aldus
Meerpoel, ‘vooral als dekmantel’
diende. Bocken was uit op per
soonlijke macht en invloed in de
stad en zette de Brigade in als zijn
privémilitie. Toen hij en de zijnen
voor de rechter kwamen, kregen
ze dan ook nooit steun van de
communistische partij of van ver
zetsorganisaties. Die wisten maar
al te goed hoezeer de Vliegende
Brigade hen in diskrediet bracht
en zo bijdroeg tot een mythe die
het verzet ook nu nog ten onrech
te alleen associeert met criminali
teit of communistische agitatie.
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klikt. Bekentenissen over deze
moord lokten ook verklaringen in
de zaakDe Vos uit, en zo beland
den beide liquidaties in 1948 en
1950 bij het assisenhof.
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De terreur van de Vliegende Brigade in Aalst in 1944: van verzet naar criminele privémilitie
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