
   

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 

desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be 

Met steun van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wapenbroeders:  
Firmin en Cyriel Deprez 

 
 
Het aantal Torhoutenaars met een eigen 
pagina in de digitale encyclopedie Wikipedia 
is beperkt. En wie er één heeft, is voor de 
huidige Torhoutenaars dan vaak nog 
onbekend. Firmin Deprez is één van hen. 
Honderd jaar geleden stierf hij in de 
IJzervlakte. Waarom achterom kijken naar 
deze figuur? Waarom blijven achterom kijken 
naar hem? Hoe belangrijk was hij vroeger 
binnen de Vlaamse strijd, en hoe belangrijk is 
hij nu nog? Hij was voordien al een 
opgemerkte studentenleider, maar pas na zijn 
dood verwierf hij echt bekendheid. Hij werd 
een van de symbolen van de Vlaamse 
beweging, wat zich onder meer uitte in het 
bijzetten van zijn stoffelijke resten (samen met 
die van negen andere frontsoldaten) in de 
crypte van de IJzertoren. 

 
 

Maar de figuur van Firmin Deprez kan je niet begrijpen zonder zijn achtergrond te kennen. 
Zonder te kijken naar zijn banden met Torhout en zijn familie, kan je zijn verhaal niet 
begrijpen. Welke rol speelde zijn broer Cyriel in zijn leven? Waar vind je nog sporen van 
hen? Door het verhaal van de twee broers kan je beter begrijpen hoe hun wereld ineenstak. 
 
Jan Van der Fraenen is wetenschappelijk medewerker van het Legermuseum in Brussel. Hij 
werkte aan meerdere boeken en artikels betreffende de Eerste Wereldoorlog en de Koude 
Oorlog. Langs de familiebanden van zijn vrouw heeft hij een bijzondere relatie met de familie 
Deprez. 
 
Waar:   Cultureel Centrum de Brouckere, zaal Club de B 
Wanneer:  maandag 15 februari 2016 om 20 uur 
Prijs:   Leden gratis   (Ieder lid van het gezin wordt beschouwd als lid.) 

niet-leden betalen € 3,00  
 
Tot dan! 
 
 
Volgende activiteiten: 
15 maart: Ontdek Bekegem: meer dan een deeltje Ichtegem 
16 april: Heemdag West-Vlaanderen in Torhout  
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