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1 Ten geleide…  

 

Tijdens mijn quasi dagelijkse wandeling van het station Brussel-Zuid naar mijn bureau op de tweede 

verdieping in het SOMA en terug, kruiste ik steeds de Place Bara, een plein in Anderlecht genoemd 

naar een beroemde en belangrijke, maar vandaag grotendeels vergeten negentiende-eeuwse jurist. Hij 

staat op dat naambord trouwens niet als jurist vermeld, maar als staatkundige. Bij deze oversteek trok 

vanuit de verte het statige Justitiepaleis telkens mijn aandacht. De voorbije jaren zag ik het imposante 

gebouw, eens gehuld in mysterieuze nevelslierten, daarna een beetje bleekjes in melkwit ochtendlicht. 

Ook tekende het veelal in steigers staande gebouw zich soms eens af als een onduidelijke zwarte plek 

tegen een snel verdonkerende avondhemel. Evengoed kon het even blikkerend blaken in de volle zon. 

Vaker echter verschuilde het zich vervagend in mistroostige Belgische regenbuien. 

Bijna elke dag zag het Justitiepaleis er een beetje anders uit. Elke dag kwam het anders op me over. 

Toch bleef het steeds hetzelfde gebouw. Dit was een waardevolle gedachte onder het schrijven van de 

hierna volgende tekst. Temeer, daar ik eens op een onbewaakt moment, bij een korte wandeling door 

la salle des pas perdus bedacht dat relatief weinig mensen dit Belgische gebouw bezoeken, terwijl het 

zeer interessant kan zijn om vanuit het Justitiepaleis de omliggende wereld te aanschouwen. 
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2 En met dank… 

 

In de eerste plaats bedank ik mijn promotor Karel Velle en copromotor Dirk Luyten. Dankzij hun 

deskundige leiding en bijsturing heb ik dit werk tot een goed einde kunnen brengen. In het bijzonder 

wil ik Dirk Luyten bedanken voor de vele stimulerende gesprekken over de Belgische Staat en de 

sanctionering van samenwerking met de vijand. 

In tweede instantie draag ik dank up aan Xavier Rousseaux, aangezien mijn onderzoek kadert in de 

door hem bezielde Interuniversitaire Attractiepool “Justice and Society: The Sociopolitical History of 

Justice Administration in Belgium (1795-2005)”. Ik kon hierdoor vijf aangename jaren doorbrengen 

op het SOMA, onder leiding van Rudi Van Doorslaer. Hem dank ik voor de mogelijkheid om deel uit 

te maken van het SOMA en mijzelf te kunnen ontplooien als geschiedkundig wetenschapper. 

Dit is een historisch en tevens een juridisch onderzoek. Ik kon de voorbije jaren op de deskundige hulp 

en raad rekenen van verschillende specialisten over het Belgisch recht. Hiervoor vermeld ik graag: 

Dirk Heirbaut, Georges Martyn, Paul Depuydt, Bruno Debaenst, Bram Vandael en Sebastiaan 

Vandenbogaerde. 

Mijn Brugse vriendenkring heeft de voorbije jaren nimmer opgehouden met vragen naar het einde van 

mijn doctoraat, allicht omwille van vooruitzicht op een doctoraatsverdediging met een hapje en een 

drankje. Met de presentatie van mijn eindwerk kan dit wachten eindelijk vaarwel worden gezegd. Dat 

jullie er ook mogen van genieten: Arne Depoorter en Mieke Haeck, Geert Gielen en Lynette Beuten, 

Christophe Snauwaert en An de Meulenaere, Kurt Vanpaemel en Mieke Daenekint, Wouter Bouchez 

en Julie Rodeyns en Bart De Laender en Ine Gregoor. We zullen alvast nog wat ballen voornamelijk 

naast het doel deponeren, maar bij Pret en Espe moeten we doen waar we goed in zijn. 

Ik wil tevens Peter Moorkens en Annemie Van Dyck van harte bedanken voor alle momenten van 

“opvang” in het Gentse, samen met Juno en Milo. De vele muzikale verpozingen – van opnames tot 

het bekijken van talloze optredens – zijn een traditie die we zeker moeten voortzetten. We zullen daar 

zeker zoals in de afgelopen tijd onder meer Frank Verwee en Mario Pollé tegen het lijf lopen. In de 

context van muzikale opnames en betrachtingen dank ik tevens Kostas Panagiotou, Kris Villez en 

Christian Moore-Wainwright voor de ondernomen samenwerkingen. 

Veel momenten van ontspanning bracht ik ook door in Spellenclub Hof Van Watervliet. Ik wil dan 

ook mijn speelpartners Koen Windels en Heidi Declercq, Soetkin Gardin, Piet De Coensel, Adriaan 

Kyndt en Sebastien Demoor bedanken voor de nodige verstrooiing aan het einde van vele werkweken.  

Het SOMA was een bijzonder aangename plaats om te werken. De steun en warme contacten met een 

hele resem mensen vormde een continue bron van arbeidsvreugde. Ik denk hierbij aan Mélanie Bost, 

Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe en ook Bruno Benvindo, Hans Boers, Soumaya Bounekoub, 

Alain Colignon, Emmanuel Debruyne, Gerd De Coster, Nel de Mûelenaere, Gert De Prins, Widukind 

De Ridder, Helen Grevers, David Hensley, Sarah Heynssens, Chantal Kesteloot, Steven Langenaken, 

Jan Laplasse, Moussa Lasouad, Lieve Maes, Mathieu Magherman, Fabrice Maerten, Dirk Martin, 

Nicole Meganck, Laurence Petrone, Mathieu Roeges, Lieven Saerens, Vincent Scheltiens, Karel 

Strobbe, Gerlinda Swillen, Sophie Soukias, Mathieu Vanhaelewijn, Carmen Van Praet, Sarah Van 

Ruyskensvelde, Rik Verwaest, Nico Wouters en de anderen.  
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Uit het IUAP-project wens ik ook nog mensen te bedanken voor het uitwisselen van gedachten, 

informatie en voor het samenwerken tijdens bepaalde gelegenheden: Natalie Fally, Veerle Massin, Luc 

Nguyen, Bart Quintelier, Kirsten Mareke Peters en François Welter. 

In het Rijksarchief ben ik steeds op uitmuntende wijze geholpen door het leeszaalpersoneel en door de 

aanwezige archivarissen. Ik bedank een aantal onder hen graag bij naam. Zonder hun hulp was dit 

onderzoek een heel stuk moeilijker geweest: Luis Angel Bernardo y Garcia, Guy Coppieters, Kathleen 

Devolder, Gustaaf Janssens, Lieve De Mecheleer, Paul Drossens, Daniel Moenaert, Filip Strubbe, 

Maurice Vandermaesen en Pierre-Alain Tallier. 

Daarnaast had ik verschillende stimulerende gesprekken over mijn onderzoek. Ik denk hierbij aan: 

Koen Aerts, Marc-Olivier Baruch, Carl Devos, Clive Emsley, Donald Fyson, José Gotovitch, Pieter 

Lagrou, Dimitri Roden, Peter Romijn, Derk Venema, Marcel Verburg, Etienne Verhoeyen en Marie-

Anne Weissers. 

Voorts heb ik de voorbije vier jaar van talloze mensen op een of andere wijze hulp of advies gekregen. 

Ik heb nog een alfabetisch lijstje over, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze lijst veel te 

kort is. Neem me het dus niet kwalijk, indien je hier of in een van de vorige vermeldingen ontbreekt: 

Lut Aerts, Hermione L’Amiral, Barbara Artoos, Rebekka Artoos, Sterling and Dalys Carrigan, 

Françoise Carton de Tournai, Eva Colina Petit, Lizclareth Navarro y todos en Venezuela, Pierre De 

Bisschop, Robert Devleeshouwer, Steven Limbourg, Eric Maes, Yvette Martin, Wim Mergaert, Lut 

Natens, Elke Poppe, Peter Soetaert, Karolien Steen, Eddy Van Paemel, Guido Verhaeghe, Isabelle 

Verheire, Dieter Viaene, Christophe Vilain… 

Mijn broer Pieter-Jan Van Haecke wordt graag bij naam vernoemd. Hij is uiteindelijk nog redelijk ver 

geraakt in mijn proefschrift. Ik bedank hem, zijn vriendin Jessica Degelaen en natuurlijk mijn ouders 

Johan Van Haecke en Greet Fossé voor hun steun en hun zorgen gedurende de tijd van onderzoek en 

de langer dan voorziene periode van het feitelijke schrijven en tevens hun blijvende interesse voor 

deze fase van mijn leven. 

En tot slot… dank ik vanzelfsprekend mijn vrouw en levenspartner Dalys Edith Acosta Álvarez. Het 

goede einde van dit geschiedkundig onderzoek heeft niet weinig te maken met jouw liefde, begrip en 

steun. 
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4 Inleiding: Brutale adelaars of kikkers met vergrootglas? 

 

“België is ziek van zijn jaren veertig”.
1 

Zo vat socioloog Luc Huyse in 1991 een moedige poging aan 

ter ontsmetting van een lang etterende wonde in de Belgische en Vlaamse geschiedenis. Onverwerkt 

Verleden was de eerste wetenschappelijke toelichting over de repressie van collaboratie na de Tweede 

Wereldoorlog gericht op een breed publiek. Dit werk is een mijlpaal voor de Belgische en de Vlaamse 

historiografie en meer in het bijzonder tevens voor de geschiedenis van het Belgisch gerecht en de 

Vlaamse beweging. Huyse en zijn onderzoeksteam ontkrachten ten eerste de mythe van de anti-

Vlaamse repressie op statistische grond. Tegelijkertijd ontbloten zij daarbij een aantal ontsporingen in 

het geheel van vonnissen en arresten van het militair gerecht. Daarnaast zijn er merkbare verschillen in 

strafmaat, afhankelijk van de plaats en het tijdstip van de bestraffing door het militair gerecht.  

Onverwerkt Verleden biedt een globaal overzicht over de repressie van collaboratie en de werking van 

het militair gerecht. Natuurlijk betekent dit geen eindpunt van de wetenschappelijke behandeling van 

dit onderwerp. Ondertussen zijn er tevens studies verschenen over de wijze waarop het Belgisch 

gerecht de economische collaboratie en de Jodenvervolging behandelt, de straatrepressie en 

interneringskampen voor verdachten tijdens de bevrijdingsperiode, maar tevens over het vrijlatings- en 

strafverminderingsbeleid in het ministerie van Justitie en de juridische re-integratie van incivieken op 

langere termijn.
2
 Dit is slechts een greep uit een groeiend aanbod van wetenschappelijke literatuur dat 

de kennis inzake de bestraffing van de samenwerking met de vijand na de Tweede Wereldoorlog 

verder aanvult en in sommige gevallen bijstelt en verder nuanceert.  

Wat ik in deze studie betracht, is een herinterpretatie van de repressie van collaboratie. Iedereen heeft 

minstens een algemeen idee waarop dit begrip “repressie van collaboratie” slaat. Er zijn evenwel een 

hele resem invalshoeken om dit globaal gebeuren te bekijken. Mijn ondertitel “De bescherming van de 

uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem tijdens de periode van de Belgische 

regimecrisis. (1932 – 1948)” verduidelijkt de richting van mijn onderzoek. Het begrip “repressie” kan 

verschillend uitgelegd worden. De handelingen die het militair gerecht na het Tweede Wereldoorlog 

als “collaboratie” of samenwerking met de vijand bestraft, behoren tot de groep misdrijven tegen de 

                                                      

1
 Luc HUYSE en Steven DHONDT, Onverwerkt Verleden. Collaboratie en repressie in België. 1942-1952, 

Kritak, Leuven, 1991, p.9. 
2
 Koen AERTS, “Repressie zonder maat of einde?”. De juridische reïntegratie van incivieken in de Belgische 

Staat na de Tweede Wereldoorlog, UGent, Gent, 2011, 631 p. (onuitgegeven doctoraatsverhandeling) Elisabeth 

BRUYNEEL, Dagboek achter tralies: de evolutie van het Belgisch gevangenisregime tussen 1944 en 1950, 

Gevangenismuseum, Merksplas, 2006, 192 p. Gilbrecht GHISTELINCK, Het interneringscentrum van Beverlo 

te Leopoldsburg 1945-1949: het penitentiair beleid t.a.v. politieke gedetineerden: breuk of evolutie?, VUB, 

Brussel, 2001, 4 dl. (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling) Helen GREVERS, Van landverraders tot goede 

vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950, Balans, Amsterdam, 399 p. 

Dirk LUYTEN, Burgers boven elke verdenking? Vervolging van economische collaboratie in België na de 

Tweede Wereldoorlog, VUBpress, Brussel, 1996, 270 p. Sis MATTHÉ, Het 'tweede deel' van de repressie. De 

vrijlatings- en strafverminderingspolitiek na de Tweede Wereldoorlog, UGent, Gent, 2002, 224 p. (onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling) Lieven SAERENS, De jodenjagers van de Vlaamse SS: gewone Vlamingen?, Lannoo, 

Tielt, 2007, 301 p. Lieven SAERENS, Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en 

zijn joodse bevolking (1880-1944), Lannoo, Tielt, 2000, p.847. Nico Wouters behandelt daarnaast de bestraffing 

van de Jodenvervolging door het Belgisch gerecht in: Rudi VAN DOORSLAER (red.), Gewillig België. 

Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Meulenhoff/Manteau, Antwerpen, 2007, p.801-

1027. Björn RZOSKA, Zij komen allen aan de beurt, de Zwarten. Het kamp van Lokeren, 1944-1947, 

Davidsfonds, Leuven, 1999, 135 p. Carolien VAN LOON, De roep van de straat: een gegenderde studie naar de 

volksrepressie na de tweede wereldoorlog; West-Vlaanderen en het Brugse onder de loep genomen, VUB, 

Brussel, 2004, 187 p. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling) 



 

 2  

uitwendige veiligheid van de Staat uit de strafwet. In de krijgsraden en in de kamers van het krijgshof 

staan de personen terecht wier handelingen tegen deze veiligheid ingaan. 

De bescherming van de veiligheid van de Staat wordt niet louter in Londen opgebouwd. Reeds tijdens 

de jaren dertig bestaat bij beleidsvoerders de vrees voor dergelijke inbreuken. Deze vrees verklaart de 

opbouw van de beveiliging van deze Staat in het decennium voor de oorlog. Een van de daartoe meest 

gebruikelijke methoden is de verstrenging van de strafwet. Ik bestudeer daarom de evolutie van de 

strafwet in de jaren dertig tot aan de Tweede Wereldoorlog. Deze ontwikkelingen vormen immers de 

context waarbinnen de regering Pierlot in ballingschap te Londen werkt aan de vormgeving van het 

gerechtelijke bestraffingsapparaat voor de bevrijding. Dit verklaart meteen de woordengroep “politiek-

juridisch probleem”. Dit zijn de twee door mij aangewende sporen in deze studie die uiteindelijk in de 

effectieve bestraffing van samenwerking met de vijand culmineert. Mijn onderzoek heeft daarnaast 

nog een bijkomend niveau van contextualisering door de opname van de democratische regimecrisis 

waarin België zich tijdens de jaren dertig en veertig bevindt. Er gebeurt een ideologische clash met de 

parlementaire democratie als bedreigde staatsvorm. Deze regimecrisis is in België nauw verbonden 

met de figuur van Leopold III. Ik schenk deze Belgische politieke realiteit daarom de nodige aandacht 

voor de verhouding tussen dit gegeven met de bescherming van de veiligheid van de Staat. Hiermee 

kan ik mogelijk een aanvullende visie bieden op de banden tussen de naoorlogse verhoudingen, de 

repressie en epuratie en de Koningskwestie.
3
  

Ik heb dus een andere uitgangspositie dan Onverwerkt Verleden. Huyse onderzoekt een symptoom van 

de “Belgische ziekte”: de ontsporing van de repressie. Hij leidt de lezer van de wortels tot de uitwassen 

van dit proces. Huyse heeft een negatieve houding ten aanzien van de repressie. In de bijkomende 

inleiding van het CRISP bij de integrale Franse vertaling van Onverwerkt Verleden staat niet toevallig 

een verwijzing naar wat zij benoemen als de “Vlaamse achtergrond” van het werk – zonder daarmee 

afbreuk te doen aan de wetenschappelijkheid van Huyse en zijn team. Ook maken de vertalers de lezer 

attent op het leed, de onrechtvaardigheid en het staatsterrorisme van de bezetting en dat collaborateurs 

dit feitelijk steunden. Huyse gaat aan die aspecten voorbij. Deze laatste vingerwijzing behoudt zijn 

nut, want de realiteit en de aard van de samenwerking met de vijand onder de bezetting komt in mijn 

onderzoek evenmin uitgebreid aan bod.
4
 De vraag blijft of dit moralistische aspect van Onverwerkt 

Verleden geen ontsporing veroorzaakt in het geschetste beeld van de werking van het militair gerecht.  

De negatieve visie in Onverwerkt Verleden is een zwakte, omdat de werkwijze van Huyse en zijn team 

hun niet toeliet om de rol en werking van het Belgische staatsapparaat in deze kwestie grondiger te 

bestuderen en te beoordelen. Hun focus ligt immers op de juridische resultaten van september 1944 tot 

in het jaar 1952 en niet op de achterliggende mechanismen die deze juridische resultaten meebepalen. 

Deze keuze is mede door de sociologische invalshoek ingegeven. In een interview beschrijft Huyse het 

onderscheid in werkwijze tussen historici en sociologen: “De historicus kijkt vanuit kikkerperspectief, 

naar elk grassprietje. De socioloog gebruikt zijn modellen op een veel brutalere wijze, van bovenaf zie 

                                                      

3
 Dit wordt bijvoorbeeld aangestipt in: Els WITTE, “Tussen restauratie en vernieuwing. Een introductie op de 

Belgische politieke evolutie tussen 1944 en 1950”, in: Els WITTE, Jean-Claude BURGELMAN, Patrick 

STOUTHUYSEN, Tussen restauratie en vernieuwing: aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (1944-

1950), VUBPress, Brussel, 1998, p.30-33. Luc BOSMAN, “De Vlaamse beweging na 1945: actualisering van de 

historische dualiteit”, in: Els WITTE, Jean-Claude BURGELMAN, Patrick STOUTHUYSEN, Tussen 

restauratie en vernieuwing: aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (1944-1950), VUBPress, Brussel, 

1998, p.233-236. Een pleidooi in die zin is te lezen in: Romain VANLANDSCHOOT, “Onverwerkt Verleden”, 

in: Wetenschappelijke Tijdingen, 1993, 2, p.118.  
4
 Luc HUYSE et Steven DHONDT, La répression des collaborations. 1942-1952. Un passé toujours présent, 

Crisp, Brussel, 1993, p.5-7. 
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je andere dingen”.
5
 Hij wendt in dit onderzoek vooral normatieve bronnen aan. Op de achterkant van 

zijn boek staan vermeld: vonnissen, arresten, parlementaire documenten, ministeriële rondzendbrieven 

en rapporten van het Auditoraat-generaal. Normatieve bronnen leveren evenwel slechts een eenzijdig 

beeld. Het is evenwel mogelijk dat de magistraten in de instellingen voor de repressie tot specifieke 

praktijken komen in het hun ter beschikking gestelde werkingskader. Dit kan bijkomende verklaringen 

schenken voor de behandeling van de samenwerking met de vijand door de gerechtelijke instanties. 

Tevens speelt voor de totstandkoming van Onverwerkt Verleden de gebrekkige beschikbaarheid van 

archiefmateriaal uit de periode van 1940–1950 een rol.
6
 Het duidelijkst is dit tekort in het bijzonder 

summiere hoofdstuk over de regering Pierlot tijdens de ballingschap in Londen. Huyse formuleert daar 

een nogal eigenaardige hypothese inzake de totstandkoming van de besluitwet van 17 december 1942 

op basis van beperkt bronnenmateriaal.
7
 Sinds Onverwerkt Verleden heeft het Algemeen Rijksarchief 

echter niet stilgezeten. Het stelt ondertussen zeer belangrijke archiefbestanden ter beschikking voor dit 

wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt het onder meer mogelijk om voor het eerst een grondige studie 

te doen naar de context en de besluitvorming van de regering Pierlot te Londen. Ook onderzocht ik de 

naoorlogse regeringen en had daarnaast toegang tot het in het SOMA bewaarde archief van het 

Auditoraat-generaal voor de periode 1944-1948 (genaamd: Instructions Générales). Op basis van deze 

archiefbestanden onderwerp ik de Belgische Staat en het militair parket aan een diepgaand onderzoek.  

Mijn eerder aangehaalde specifieke invalshoek voor dit onderzoek impliceert een studie naar de visie 

binnen de Staat op bepaalde maatschappelijke problemen. Ik focus in mijn onderzoek logischerwijs op 

de bestraffing van de samenwerking met de vijand en bekijk dit beleidsprobleem vanuit het perspectief 

van de Belgische Staat in zijn politieke en gerechtelijke structuren. Ik ga na met welke problemen de 

beleidsvoerders worden geconfronteerd en hoe zij deze problemen al dan niet oplossen. De bevrijding 

en het herstel van de liberale democratie vanaf 1944 passen in het studiegebied dat bekend staat onder 

de naam “transitional justice”. Volgend citaat betreffende het begrip “transitional justice” plaatst mijn 

studie centraal in dat veld: “states face a common dilemma – they are under significant pressure to 

punish or otherwise respond to past harms, but face significant obstacles in doing so”. Deze obstakels 

kunnen verschillende achtergronden hebben. Dit kan gaan van logistieke tot politieke oorzaken of op 

een bepaalde wijze verbonden aan veiligheidsproblemen.
8
 

Het herstel van de liberale democratie in 1944 en de toepassing van “transitional justice” passen 

tevens in de bijzondere historische context van de crisis van het democratisch parlementair regime in 

de periode van 1930 tot 1950. Van de jaren dertig tot aan de conclusie van de koningskwestie in 1950 

ondergaat België de opeenvolgende fasen van een ernstige regimecrisis. De groeiende ontevredenheid 

met de parlementaire democratie zet de Staat in de jaren dertig onder stevige druk. In deze crisis van 

het staatsbestel bekleedt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke fase. Door de Duitse bezetting 

wijzigen de vooroorlogse verhoudingen van de actoren in de politieke wereld. Aan de democratie 

komt een eind. Met de hulp van de bezetter grijpen vooral het VNV en Rex de politieke macht. De 

bevrijding in 1944 is een tweede fundamentele overgang. De machtsbalans slaat door in een andere 

                                                      

5
 Dirk LUYTEN en Joggli MEIHUIZEN, “Luc Huyse: interview met een multi-disciplinair grensbewoner”, in: 

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2004; 1-2, p. 279. 
6
 Dit gebrek wordt bijvoorbeeld vermeld in: Paul DEPUYDT, Repressie en epuratie in België na W.O. II, KUL, 

Leuven, 1984, 306 p. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling) In de context van het aanwenden van archieven is 

daarnaast het wantrouwen van Huyse ten aanzien van de volledigheid van historische archieven niet onbelangrijk 

als element. Dirk LUYTEN en Joggli MEIHUIZEN, “Luc Huyse”…, p.283. 
7
 Luc HUYSE en Steven DHONDT, Onverwerkt Verleden…, p.60-67. Ik bespreek dit in hoofdstuk 11.  

8
 Chandra Lekha SRIRAM, “Transitional Justice Comes of Age: Enduring Lessons and Challenges”, in: 

Berkeley Journal of International Law, 23, 2, 2005, p.102. 
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richting. De bestraffing van de samenwerking met de vijand is een belangwekkend, zij het geen finaal 

antwoord in de strijd om het politieke regime van het land. Er bestaan verschillende onderzoeken naar 

de mate waarin de Tweede Wereldoorlog voor de Belgische Staat daadwerkelijk een breuk betekent of 

voornamelijk een voortzetting van bepaalde maatschappelijke of staatkundige kenmerken.
9
 Dit is een 

belangrijke kwestie in het kader van mijn onderzoek. 

Ik stel in dit temporele model de vraag naar de initiatieven in de politieke wereld vanaf de jaren dertig 

voor de verdediging van de Belgische Staat tegen de gepercipieerde gevaren. Verschillende vragen 

verdienen een antwoord. Wie verdedigt de Belgische Staat en tegen wie? Welke maatregelen nemen 

de aan de macht zijnde politieke beleidsvoerders? Welke inhoudslijnen vallen op in die maatregelen? 

Ik beantwoord deze vragen voor de drie luiken van deze regimecrisis: de jaren dertig, de periode 1940-

1944 en de naoorlogse periode. Bij mijn doorlichting van de periode 1940-1944 en de jaren volgend 

op de bevrijding houd ik daarenboven de invloed van de voorafgaande perioden in het oog. Op deze 

manier kan ik nagaan op welke manier de regering Pierlot bij de voorbereiding van de naoorlogse 

periode omgaat met de erfenis van de in de jaren dertig opgebouwde verdediging. In die voorbereiding 

kan ik dan breuken en continuïteiten opsporen. Ik analyseer tevens wie het initiatief neemt, waar de 

beslissende macht ligt en wie al dan niet met succes de gang van zaken begeleidt of contesteert. Deze 

lijnen trek ik via de Belgische regering te Londen ten slotte door naar de periode van de bevrijding. 

Via deze analyse kan ik nieuwe blikken werpen op de achtergronden van de door Huyse aan het licht 

gebrachte ontsporingen in de naoorlogse bestraffing van samenwerking met de vijand.  

Niet enkel het interbellum fungeert als vormend voorbeeld. De Eerste Wereldoorlog blijft ook in 

beeld, al is het maar omwille van de temporele nabijheid van dit gebeuren voor de actoren uit de jaren 

dertig en veertig. Onderzoek over de repressie na de Tweede Wereldoorlog benadrukt tot nu te weinig 

het belang van deze unieke Belgische voorgeschiedenis. Na de Eerste Wereldoorlog bestraft poor little 

Belgium een eerste keer de samenwerking met de vijand. Deze eerste repressie is nog steeds minder 

onderzocht en vaak een blinde vlek bij onderzoek naar de repressie na de Tweede Wereldoorlog.
10

 Het 

blijft ontegenzeggelijk belangrijk dat de Belgische Staat in de tijdspanne van amper dertig jaar een 

tweede keer moet overgaan tot de bestraffing van de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat. De korte tijd tussen beide repressies maakt de vraag naar onderlinge invloed zeer valabel. Hoe 

verbazend zou het zijn, indien de eerste naoorlogse bestraffing van aan de Staat ontrouwe burgers de 

beleidsvoerders in de aanloop naar, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog niet beïnvloedt? Tot slot 

schenk ik – in mindere mate – aandacht aan de grondwettelijke en andere wettelijke prefiguraties uit 

de negentiende eeuw. Via dit historisch kader vervalt het gevaar van de diachrone decontextualisering. 

Het is immers niet de taak van een historicus om louter een verhaal te vertellen. De te verklaren feiten 

en gebeurtenissen horen thuis in een zo grondig mogelijk uitgewerkte context. In verband hiermee 

                                                      

9
 Zie bijvoorbeeld: Luc HUYSE en Kris HOFLACK (reds), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in 

politiek België, 1944-1950, Uitgeverij van Halewyck, Leuven, 1995, 230 p. Martin CONWAY, The Sorrows of 

Belgium: Liberation and Political Reconstruction, 1944-1947, Oxford, Oxford University Press, 2012, 415 p. 
10

 Een aantal belangrijke studies behandelt de eerste repressie van collaboratie. Er zijn drie artikelen van Michel 

DECKERS in de Wetenschappelijke tijdingen. Tevens: Jos MONBALLYU, De jacht op de flaminganten. De 

strafrechtelijke repressie van de Vlaamsgezinde militairen aan het IJzerfront, De Klaproos, Brugge, 2010, 237 p. 

Xavier ROUSSEAUX, “Guerre(s) et droit(s): L’impact des deux guerres mondiales sur la justice pénale Belge”, 

in: Georges MARTYN, Dirk HEIRBAUT en Rik OPSOMMER, De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw. 

Handelingen van het contactforum (21 november 2003) 'De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw' gesteund 

door het Vlaams Kennis- en Cultuurforum van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

Wetenschappen en Kunsten, Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis, Koninklijke Vlaamse Academie 

van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2006, p.164-204. (Iuris Scripta Historica, XIX). Xavier 

ROUSSEAUX et Laurence VAN YPERSELE, La Patrie crie vengeance! La répression des inciviques belges au 

sortir de la guerre 1914-1918, Le Cri / UCL, CHDJ, Bruxelles / Louvain-la-Neuve, 2008, 437 p. 
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breng ik het theoretische begrip “padafhankelijkheid” ter sprake. Deze theorie stelt zich de opsporing 

van de beslissingen en inperkingen van de in het verleden gemaakte keuzes op het heden tot doel. 

Door deze theorie verschaf ik de beslissingen van actoren (personen en instellingen) bijkomende 

verklaringen. 

De tweede vorm van contextualisering in mijn onderzoek is niet diachroon, maar synchroon. Er is niet 

enkel invloed van het verleden op de wetgevende evolutie. De voorbereiding en de uitvoering van de 

repressie voltrekken zich tezelfdertijd in een eigen context. Het is een onderdeel van de politiek voor 

de terugkeer van de regering Pierlot naar België, een element in het herstel van de Staat en tevens voor 

de handhaving van de openbare orde. Daarom hanteer ik de reeds vermelde modellen van transitional 

justice, want de bestraffing van collaborateurs maakt onderdeel uit van deze overgang naar het nieuwe 

regime: de Belgische parlementaire democratie. Op een meer algemeen niveau verlies ik evenmin de 

maatschappelijke context waarin de behandelde instellingen functioneren niet het oog. Dit geldt zowel 

voor de Belgische regering in Londen als voor de politieke en gerechtelijke instellingen die vanaf de 

bevrijding in werking treden. Hun daden en beslissingen worden ook gevormd door hun werking in de 

maatschappij, hoe zij zichzelf percipiëren en hoe zij worden gepercipieerd. Evenzeer van belang bij 

deze synchrone contextualisering is een vergelijking met andere landen. Voor mijn studie richt ik mij 

daarvoor vooral naar twee buurlanden van België: Frankrijk en Nederland. Dit zijn landen met een 

gedeelde, maar op bepaalde punten ook zeer verschillende geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. 

België is het enige land van deze drie dat geen nieuwe uitzonderingsrechtbanken invoert. Het militaire 

gerecht is een van de drie vaste gerechtelijke pijlers van het land naast de correctionele rechtbanken en 

het hof van assisen. De gerechtelijke procedure heeft voor de repressie in België blijkbaar een groter 

gewicht, dan in Frankrijk en Nederland. Beide landen betitelen hun eigen gerechtelijke activiteit na de 

oorlog niet als “repressie”, maar wel als “epuratie” of “zuivering”. Een vergelijkend onderzoek kan 

leiden tot nieuwe inzichten en inschattingen over de gebeurtenissen in het eigen land. 

Aan de hand van deze instrumenten richt ik mij dus op de repressie na de Tweede Wereldoorlog. Ik 

stel me de vraag naar het hoe en waarom van de opbouw van het gerechtelijke strafapparaat door de 

Belgische beleidsvoerders. Hoe ziet de regering in ballingschap te Londen de taak voor de bevrijding? 

Hoe bereidt de regering deze taak voor? Welke achtergronden schuilen achter de beslissingen die de 

ministers al dan niet nemen? Vervolgens komt de naoorlogse periode in het vizier, de periode waarin 

de beleidsvoerders het gerechtelijk strafapparaat daadwerkelijk uitbouwen. Vanaf dan schenk ik naast 

het overheidsbeleid ook aandacht aan het Auditoraat-generaal. Beide polen zijn actief om de repressie 

in goede banen te leiden. Met welke problemen gaan deze beleidsvoerders binnen de repressie om en 

hoe beïnvloedt dit de uitbouw en werking van het militaire strafapparaat? 

De afbakening van een onderzoek brengt keuzes voor bepaalde onderwerpen met zich mee, maar ook 

beslissingen om bepaalde zaken niet te behandelen. De leidraad bij dit soort beslissingen is tweeledig: 

het kader van de Belgische regimecrisis en het voeren van vernieuwend onderzoek naar de repressie 

en de epuratie. De repressie en epuratie zijn de speerpunten voor de sanctionering van de burgers voor 

hun misdrijven gericht tegen de Staat. In het kader van de regimecrisis is het revelerend dat de politiek 

reeds in de jaren dertig duidelijke stappen zet om ontrouwe burgers in dit burgerschap te sanctioneren. 

Dit is een zuivering. Het verval van nationaliteit en de ontzetting uit politieke en burgerlijke rechten 

zijn daartoe de twee middelen. Ik schenk daarom ook aandacht aan de nationaliteitswetgeving.  

Niet alle aspecten van de repressie van collaboratie komen in mijn studie ter sprake. Ten eerste valt de 

gedetailleerde behandeling van de economische samenwerking met de vijand buiten mijn onderzoek. 
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De reden hiervoor is te vinden in het eerder verrichte werk door Dirk Luyten, in het bijzonder in het 

werk “Burgers boven elke verdenking”.
11

 Ik behandel wel de voor deze studie nuttige aspecten van het 

opgebouwde beleid inzake de bestraffing van economische collaboratie maar voornamelijk op basis 

van literatuur. Evenmin schenk ik aandacht aan de door Koen Aerts in zijn recent verdedigd doctoraat 

toegelichte pecuniaire en clausulaire sancties. Hij behandelt in zijn onderzoek de gevolgen en de 

uitwerking van repressie en epuratie op lange termijn. Hij onderscheidt daarin de vrijheidsberovende 

en de exclusieve sancties (het verval van nationaliteit en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke 

rechten) enerzijds en tevens de patrimoniale en clausulaire sancties. Ik focus me in mijn onderzoek op 

de eerste twee sancties. Dit zijn de twee meest directe vormen van uitsluiting in handen van de Staat. 

Het zijn de twee “wapens” waarmee een staat zich bij uitstek beveiligt tegen de invloed van de burgers 

die verraad plegen. Deze specifieke nauwe band ontbreekt bij de pecuniaire en clausulaire sancties. De 

pecuniaire sancties zijn geldelijke of materiële sancties op het vermogen van de betrokkene. Een 

belasting op tijdens de oorlog gemaakte winsten is een bekend voorbeeld, net als het sekwester. De 

exclusieve sancties zijn het amalgaam van specifieke uitsluitingen in allerlei wetten. Koen Aerts geeft 

in zijn doctoraat de volgende voorbeelden: “voordelen ter ondersteuning van het levensonderhoud 

(invaliditeitsuitkering, ouderdomspensioen, werkloosheidsuitkering,…), voordelen die voortvloeien uit 

een geest van nationale solidariteit (vergoedingen voor oorlogsschade, voor door de bezetter 

opgelegde opeisingen, burgerslachtoffers,…), voordelen met een vaderlandslievende draagwijdte 

(militair pensioen, statuten van nationale erkentelijkheid, prijsvermindering op de spoorwegen,…) en 

maatregelen van algemeen belang (bewijs van burgertrouw, zuivering van het ambtenarenapparaat, 

universitaire studies)”.
12

 Exclusieve maatregelen zijn bijvoorbeeld de vergoedingsmaatregelen voor 

verzetsstrijders, politieke gevangenen en andere slachtoffers van de Duitse bezetting. Deze vermelding 

kan overbodig lijken, maar dit zijn de naoorlogse maatregelen aan de andere kant van de medaille. Dit 

is de keerzijde van de regeringspolitiek om zich legitiem te vestigen als de heersende overheid.
13

 Ik 

belicht dit geheel beknopt in mijn begripsbepaling van de term “transitional justice”. Doordat mijn 

vraagstelling zich richt op het centrale overheidsbeleid voor alle burgers, blijven andere vormen van 

zuivering in de particuliere sector en binnen de verschillende overheidslichamen buiten schot.  

Het blijft moeilijk om los te geraken van de gangbare stereotypering over de repressie. In Vlaanderen 

hoort voor velen de repressie bij de uitwassen van de Belgische Staat tegen het Vlaamse volk. De even 

veralgemenende visie op de “septemberweerstanders” bracht een dichotomie tot stand die slachtoffers 

maakte van de incivieken en het verzet eenzijdig negatief in het daglicht stelde.
14

 De Waalse situatie is 

                                                      

11
 Dirk LUYTEN, Burgers boven elke verdenking…, 270 p. Zie bijvoorbeeld ook: Dirk LUYTEN, “Prosecution, 

Society and Politics: The Penalization of Economic Collaboration in Belgium After the Second World War”, in: 

Crime, History and Societies, 1998, p.111-133. 
12

 Koen AERTS, “Repressie zonder maat of einde?”…, p.13-15. Een uitzondering in mijn onderzoek maak ik 

voor het bewijs van burgertrouw. Ik behandel de totstandkoming en het bestaan van deze maatregel in het kader 

van zuiveringsmaatregelen, omwille van de rol van het militair gerecht. 
13

 Valls onderscheidt een beleid van drie sporen bij regimetransities: het bestraffen van de schuldigen van het 

voorgaande regime, het vergoeden van hun slachtoffers en tot slot symbolische / culturele maatregelen. Andrew 

VALLS, “Racial justice as transitional justice”, in: Polity, 36, 1, 2003, p.54. 
14

 Een voorbeeld van dit vergroeide beeld zit in de titel van het voorstel van decreet van CVP-er Herman 

Suykerbuyk. Dit gestemde, maar later door de Grondwettelijk Hof vernietigde voorstel biedt een overzicht van 

“de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers om in aanmerking te 

komen voor een financiële tegemoetkoming”. De slachtoffers van de oorlog worden met de slachtoffers van de 

repressie en epuratie gelijkgesteld. VP, zitting 1997-1998, nr.298, Voorstel van decreet – van de heer Herman 

Suykerbuyk c.s. – houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor 

oorlogsslachtoffers om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Amendementen 

voorgesteld door de heer Herman Suykerbuyk, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1995-1996/g298-

4.pdf (geraadpleegd op 22 juni 2012) 
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anders. De collaboratie uit eigen rang geraakte na verloop van tijd doodgezwegen. In tegenstelling tot 

hun Vlaamse tegenhangers ontvingen de veroordeelden geen steun uit voornamelijk katholieke hoek 

en later uit de eigen terug verzelfstandigde politieke stroming. Idealistische beweegredenen voor eigen 

volk vonden in Wallonië amper een grond ter verhulling van de aard van de gepleegde misdrijven. Dat 

tezelfdertijd in Vlaanderen, uit de Vlaamse beweging, veel vergoelijkende literatuur tot stand kwam, 

leidde ertoe dat in Franstalig België het beeld ontstond, waarin Wallonië louter verzet had gepleegd en 

Vlaanderen enkel maar gecollaboreerd had. Er traden zo twee verschillende verledens op de voorgrond 

in België. Deze “herinneringen” kleurden grondig het voortleven van de Tweede Wereldoorlog – en 

de repressie en epuratie – in beide Belgische gemeenschappen. Dit is reeds verschillende malen onder 

de aandacht gebracht in wetenschappelijke literatuur.
15

 Het historische debat ten aanzien van de 

repressie van collaboratie is met andere woorden nog steeds lopend. 

In deze context werd mij eens gevraagd naar het huidige nut van verder onderzoek naar de juridische 

wraakoefening door het centrale gezag. Het antwoord op die vraag zit reeds in de vraagstelling vervat. 

In hun naoorlogse apologetische werken richten de veroordeelde Vlamingen zich gewoonlijk op twee 

zaken: het idealistische karakter van hun daden (anders gezegd: de goede bedoelingen voor hun volk, 

voor hun land) en van daaruit op de veel te harde en tevens onterechte repressie.
16 

Dat Huyse van een 

onverwerkt verleden sprak, is niet uit de lucht gegrepen. Deze Gordiaanse knoop van Belgische en van 

Vlaamse gevoelens blijft moeilijk te ontwarren. De repressie en epuratie blijven een eenvoudige bron 

van ongenoegen om uit te putten. Eender welke vorm van verzoening moet in elk geval de erkenning 

van fouten uit bepaalde geledingen van de Vlaamse beweging inhouden, erkenningen die voor het nog 

huidige politieke streven binnen die groepen moeilijk te sporen is, met het doel van een verdergaande 

verzelfstandiging binnen of buiten de Belgische Staat. Wat de toekomst van de onttakelde Belgische 

Staat ook moge zijn, onderzoek naar de manier waarom en hoe de Belgische Staat de bestraffing van – 

zoals gewoonlijk in het parlementaire halfrond te horen valt – de verraders en de medewerkers van de 

vijand uitvoerde, is dus nog steeds van belang is.
17

 

 

 

                                                      

15
 Het op dit moment meest recent en uitvoerig is Koen AERTS, “Repressie zonder maat of einde?”…, 631 p. 

Ook: Marnix BEYEN, “'Zwart wordt van langs om meer de Vlaamsgezinde massa': de Vlaamse beeldvorming 

over bezetting en repressie, 1945-2000”, in: José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT, Het gewicht van het 

oorlogsverleden, Academia Press, Gent, 2002, p.105-120. Alain COLIGNON, “De collaboratie in Franstalig 

België: Autopsie Post-Mortem” in: José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT, Het gewicht van het 

oorlogsverleden, Academia Press, Gent, 2002, p.7-38. Herman VAN GOETHEM, “De historicus tussen hamer 

en aambeeld”, in: Eric CORIJN (red), Collaboratie in Vlaanderen: vergeten en vergeven?, Manteau, Antwerpen, 

2002, p.29-48. John GILISSEN, “Snelrecht aan de zwarten”, in: Onze Jaren 45-70: 25 jaar wereldgeschiedenis, 

Amsterdam, 1972, p.112. 
16

 Twee voorbeelden: Lambert SWERTS, Dagboek van een zware tijd (repressiejaren '44/'50), Nederlandsche 

Boekhandel, Antwerpen,1968, 176 p. Theo BROUNS, Dagboek van mijn gevangenisleven (28 okt. 1944 - 28 

mrt. 1946), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 459 p. 
17

 Zie bijvoorbeeld: Eric CORIJN, “Met welk verleden wil Vlaanderen de toekomst tegemoet”, in: Eric CORIJN 

(red), Collaboratie in Vlaanderen: vergeten en vergeven?, Manteau, Antwerpen, 2002, p.11-27. 
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5 Bronnenoverzicht 

 

In dit bronnenoverzicht geef ik een algemeen overzicht van de bronnen die ik voor mijn onderzoek 

heb aangewend. In een tweede deel ga ik in op archieven die aan mijn grip zijn ontsnapt.  

Ontegensprekelijk vormen de Instructions Générales het belangrijkste archief voor mijn onderzoek. 

Het wordt bewaard in het SOMA. Dit is het werkingsarchief van het Auditoraat-generaal. Het geeft de 

interne werking van het Auditoraat-Generaal van begin tot eind weer. Auditeur-generaal Ganshof van 

der Meersch tracht een zo uniform mogelijk strafbeleid te creëren.
18

 Dit archief bevat de neerslag van 

deze pogingen. Problemen tussen auditoraten of tussen het Auditoraat-Generaal en een auditoraat zijn 

terug te vinden, net zoals de omgang met de repressiewetten. Ganshof en zijn substituten onderhouden 

daarenboven een uitgebreide correspondentie met de ministeries, in hoofdzaak met de departementen 

Justitie en Landsverdediging. Ik kan het Auditoraat-Generaal op deze manier situeren in de volatiele 

politieke context van toen. Dat de dossiers uit dit archief niet voor het publiek bestemd zijn, komt het 

informatiegehalte van de documenten enkel ten goede.  

Het Hoog Commissariaat voor 's Rijks Veiligheid is een tweede sleutelarchief. Dit archief valt uiteen 

in twee onderdelen. Het bevat ten eerste een rijke documentatie over de werking van deze instelling in 

Londen. Vanaf augustus 1943 vervult Ganshof van der Meersch de functie van Hoog Commissaris en 

in die zin wordt hij betrokken bij de wetgevende arbeid van de regering Pierlot in Londen. Ten tweede 

functioneert het Hoog Commissariaat als controlemechanisme voor de openbare ordehandhaving tot in 

de zomer van 1945, het feitelijke einde van de oorlog. Ganshof vervult bijna een jaar lang zowel de rol 

van Auditeur-generaal als van Hoog Commissaris. In het archief van de Université Libre de Bruxelles 

(ULB) raadpleegde ik daarnaast voor bijkomende informatie het persoonlijk archief van Walter Jean 

Ganshof van der Meersch.  

Voor het onderzoek naar de voorbereiding van de wetgeving in Londen vond ik voornamelijk in het 

Algemeen Rijksarchief interessant archiefmateriaal. Het belangrijkste archiefbestand is ongetwijfeld 

het kabinetsarchief van Eerste minister Hubert Pierlot. Hij is nauw betrokken bij de totstandkoming 

van de besluitwetten en zijn kabinetsarchief draagt daarvan een duidelijke weerspiegeling. Hiermee is 

ook het deelarchief van Albert de Vleeschauwer verbonden. Hij is minister van Justitie in Londen tot 

de komst van Antoine Delfosse in augustus 1942.  

Hoewel de rol van het “Comité pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre”, bekend als de afkorting 

CEPAG tot heden gewoonlijk is geminimaliseerd, bood dit archief mij materiaal dat toelaat de huidige 

visie op de voorbereiding van de repressie te Londen grondig bij te stellen. Deze instelling werkt op 

verschillende vlakken aan het beleid van de regering van Pierlot. Ook de aanvullende persoonlijke 

archieven van secretaris Jef Rens en Jean Deguent hielpen mij in dat opzicht. 

Via de website van het Algemeen Rijksarchief kon ik alle vergaderingsverslagen van de ministerraad 

raadplegen van 1933 tot 1948. De verslagen van de zittingen van de Kamer en de Senaat en tevens de 

parlementaire documenten bestudeerde ik op de sites van de respectievelijke instellingen. Voor de 

periode van 1933 tot mei 1940 heb ik me beperkt tot de vergaderingsverslagen met besprekingen van 

de door mij onderzochte wetsontwerpen en –voorstellen. Voor de periode van september 1944 tot eind 

                                                      

18
 Voor meer achtergrond betreffende Ganshof van der Meersch: Eva SCHANDEVYL, “Walter Ganshof van der 

Meersch, een topmagistraat in zijn professionele en maatschappelijke context. Een kijk op het Belgische gerecht 

in de twintigste eeuw”, in: BEG, 24, 2011, p. 97-134. 
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1948 nam ik systematisch de parlementaire vergaderingen van de Kamer en de Senaat door om na te 

gaan wat de heersende visies en de bestaande problemen inzake de repressie en epuratie zijn. Ik nam 

dus alle besprekingen van wetten door, maar ook alle interpellaties en de behandeling van de begroting 

van Justitie. Ik had daarbij ook speciaal aandacht voor de momenten waarop de bijzondere machten, 

de Koningskwestie en de verkiezingen het onderwerp van de dag waren. De regering in Londen 

beschikt niet over een parlementaire vertegenwoordiging, maar over de raad van advies. Ik kon alle 

vergaderingsverslagen van deze instelling raadplegen in het kabinetsarchief van Hubert Pierlot. 

Om de wetgevende arbeid van de naoorlogse regering in kaart te brengen, keek ik relevante dossiers 

van de ministerraad in. Deze dossiers zitten verdeeld over de Kanselarij van de Eerste minister en het 

Algemeen Rijksarchief. In mijn zoektocht door de kelders van het ministerie van Justitie naar een 

zelfde soort wetgevende dossiers viel me in dat opzicht slechts een magere oogst te beurt, ondanks de 

hulp van de verantwoordelijke ambtenaar. Slechts een interessant dossier met betrekking tot de 

voorbereiding van een wet in de periode 1930 – 1950 vond ik er terug. Dit dossier over de wetten van 

29 juli 1934 en 4 mei 1936 bleek uiteindelijk van groot belang voor de vormgeving van mijn eerste 

hoofdstuk over de jaren dertig.  

Ik heb ook de naoorlogse politieke partijen onderzocht. In het Instituut Emile Vandervelde voor de 

Belgische Socialistische Partij (BSP), in het KADOC voor de katholieke partij (CVP en PSC), in het 

Centrum Paul Hymans voor de Liberale Partij, in het DACOB en CARCOB voor de KP en het SOMA 

voor de Union Démocratique Belge (UDB).  

Ik onderzocht eveneens de persoonlijke archieven van een resem belangrijke politieke personaliteiten. 

Voor mijn onderzoek zijn de voornaamste van deze politici: Hubert Pierlot, Achille Van Acker, 

August De Schryver, Joseph Pholien, Georges Theunis, Camille Gutt, Paul-Henri Spaak, Romain en 

Ludovic Moyersoen, Henri Fayat. Hierbij wil ik nogmaals de verwanten van Hubert Pierlot en Joseph 

Pholien bedanken voor het verlenen van een toelating voor mijn raadpleging van de archieven van hun 

desbetreffende familieleden. 

Jammer genoeg zijn er ook bronnen die ik niet kon raadplegen. Via briefwisseling tussen Antoine 

Delfosse, Jacques Basyn en Jean Van Welkenhuyzen in januari 1980 kwam ik op het spoor van het 

bestaan van het persoonlijk archief van Antoine Delfosse. Zeer interessant is daarbij de door Delfosse 

aan zijn voormalige kabinetschef vermelde memoires over zijn leven in Londen waarin “des vérités 

impubliables dont la divulgation ferait tort à certaines personnes que j’estime beaucoup et qui le 

méritent” zouden staan.
19

 Pogingen door het Rijksarchief en mijzelf bij de nabestaanden van de oud-

minister van Justitie om dit persoonlijk archief te mogen raadplegen, liepen echter op niets uit. De 

reden opgegeven door de in de loop van mijn onderzoek overleden zoon en vervolgens tevens de 

kleinzoon van Antoine Delfosse is de persoonlijke informatie van veel documenten. De nabestaanden 

van Henri Rolin bleven mij daarnaast het antwoord schuldig inzake het bestaan van een archief van 

deze socialistische Senator. 

Een groep van archiefbestanden dat mij ontglipt is, wordt bewaard door de Dienst Incivisme, te vinden 

in het Justitiepaleis te Brussel. Omwille van de langdurige ziekte van de verantwoordelijke, de heer 

Hanuse kon mijn aanvraag voor de raadpleging van het Documentatieklassement van het Auditoraat-

generaal niet tijdig worden verwerkt. Dit is jammer, want het Documentatieklassement is feitelijk een 

zelfde archiefbestand als de Instructions Générales. Beide delen werden van elkaar gescheiden in het 
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 SOMA, AA 1711. Archief betreffende de correspondentie van het NCWOII met J. Basyn, kabinetschef 

minister Antoine Delfosse. Brief van Antoine Delfosse aan Jacques Basyn, 14 januari 1980. 
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jaar 1953. In theorie zitten alle archiefdocumenten met betrekking tot de repressie in de IG’s. De 

noodzakelijke en nuttige algemene werkdocumenten voor het militair gerecht zitten in het 

Documentatieklassement.
20

 Behoudens de mogelijkheid van menselijke fouten, zijn er natuurlijk 

documenten met een dubbele functie. Er is vaak geopteerd om deze stukken in het dynamische deel 

van het archiefbestand van het Auditoraat-generaal te bewaren en niet in de afzonderlijke IG’s. Een 

ander archiefbestand uit het Justitiepaleis dat ik graag onder ogen had gekregen, was het archief van 

de Eerste Voorzitter van het krijgshof Willy Loppens. Zelfs louter voor documenten over de twist 

tussen Loppens en toenmalig minister van Justitie Adolphe Van Glabbeke (liberaal) is dit mogelijk een 

sleutelarchief.  

Andere bronnen bleken bijzonder moeilijk om te vinden. Dit is vooral het geval voor de verslagen van 

de vergaderingen van de commissies van Justitie in de Kamer en Senaat of van bijzondere commissies 

opgericht in hun schoot. Van de commissies van Justitie in de Kamer zijn in de door mij onderzochte 

periode bijna louter aanwezigheidslijsten beschikbaar in de parlementaire archieven. Enkel in het 

archief van Joseph Pholien vond ik daarvoor een aantal erg partiële documenten. Behalve een enkel 

verslag kon ik evenmin de hand leggen op de vergaderingsverslagen van het toepassingscomité binnen 

de CEPAG geleid door Henri Rolin in de periode van ballingschap te Londen. Ik beschik over een 

brief van Jef Rens die op 11 oktober 1943 aan Henri Rolin vraagt om het beloofde dossier inzake het 

comité over te maken, omdat hij tot dan over geen documenten van dit comité beschikt. Zijn brief 

blijft onbeantwoord.
21

 Ik heb ook gezocht naar de verslagen van de wekelijkse vergaderingen van de 

Auditeur-generaal met zijn krijgsauditeurs. Deze omslag in het archief van de Instructions Générales 

is immers leeg. Luc Huyse kon zich niet meer herinneren hoe hij deze documenten voor zijn studie 

naar de repressie ter inzage kreeg. De heer Hanuse had het plan om op basis van zijn kennis van het 

archief in het Justitiepaleis een aantal plaatsen te doorzoeken waar deze documenten zich konden 

bevinden. Hij heeft dit wegens ziekte niet meer kunnen doen. 
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 Lawrence VAN HAECKE, “Bronnen voor de bestudering van de repressie na de Tweede Wereldoorlog”, in: 

Margo DE KOSTER, Xavier ROUSSEAUX and Karel VELLE (reds), Bronnen en perspectieven: Sociaal-

politieke geschiedenis van justitie in België (1795-2005), Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2010, p. 111-127. 
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 ARA. Archief CEPAG. 518. Dossier inzake het toepassingscomité Rolin, 1942-1944. 
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6 Begripsbepaling en theoretische kaders  

6.1 Repressie en epuratie als Belgische begrippen 

 

Het verdient de moeite om stil te staan bij de betekenis van de twee kernbegrippen waarrond ik in mijn 

onderzoek bouw. Dit is niet in het minst het geval, omdat in België de bestraffing en sanctionering van 

de samenwerking met de vijand anders wordt benoemd dan in andere landen. In Nederland spreken de 

onderzoekers over “de zuivering”. In Frankrijk betreft “l'épuration”. In België is de algemene noemer 

van de naoorlogse bestraffing “de repressie”. Over het gebruik van deze term schrijft rechtshistoricus 

en ook oud-Auditeur-generaal John Gilissen: “ce qu’on appelle en Belgique – à mon avis à juste titre 

– répression de l’incivisme, c’est appelé épuration en France et au Luxembourg (…). En Belgique, on 

a fait une distinction entre répression et épuration. La répression s’est l’application de peines, 

prévues par les lois pénales, aux auteurs d’infractions par une juridiction”.
22

 Gilissen staat hierin niet 

alleen. Historica Anne Simonin noemt vanuit haar Franse invalshoek: “épuration, (le) mot qui devrait 

être exclusivement réservé aux sanctions disciplinaires infligées par l’autorité administrative”.
23

 In 

België gebeurt, zoals in andere landen, naast een bestraffing via de strafwet ook een maatschappelijke 

zuivering. De Belgische overheid richt met de besluitwet van 19 september 1945 een brede burgerlijke 

zuivering in. 

Dit terminologische onderscheid kan verschillende, ook historische oorzaken hebben. Het gewicht van 

de gerechtelijke bestraffing in de naoorlogse behandeling van samenwerking met de vijand kan voor 

deze afwijkende benoeming een rol spelen. Een andere verklaring kan het aanvoelen en de herinnering 

zijn van bepaalde Belgische bevolkingsgroepen inzake deze bestraffing. Hiervan afgeleid is het nuttig 

om te wijzen op de specifieke herinneringsgeschiedenissen in een zelfde land. Mijn onderzoeksgebied 

spitst zich niet op de herinnering toe, maar dit aspect verdient toch enige aandacht. Ik wees reeds in 

mijn inleiding op de verschillen tussen de Vlaamse en Franstalige herinnering met betrekking tot de 

Tweede Wereldoorlog. De basis van dat verschil ligt voornamelijk in een culturele factor: de Vlaamse 

beweging. Deze brede maatschappelijke emancipatiebeweging ontstaat in de negentiende eeuw als 

reactie op de Franstalige Belgische Staat en eist bijvoorbeeld dat de Nederlandse taal een aan het Frans 

evenwaardig statuut krijgt. Tot die Vlaamse beweging behoort het Vlaams-nationalisme dat als meest 

extreme wens de oprichting van een onafhankelijk Vlaanderen koestert.
24

 De Vlaamse beweging is 

steeds een draagvlak en een voedingsbodem voor Vlaamsgezindheid in alle maten en gewichten. Dit 

biedt een achtergrond voor de tijdens de Duitse bezetting in Vlaanderen mogelijk ruimere vraag en 

aanbod op de “collaboratiemarkt”. Dit verklaart tevens de ontwikkeling van regionale geschiedenissen 

in België. De Vlaamse beweging heeft historisch de Vlaamse middenklasse en burgerij als dragers. 

Een aantal ontplooit zich bijvoorbeeld als onderwijzer of journalist. Dat Hendrik Elias, de opvolger 

van Staf Declercq als leider van het VNV onder de bezetting, na de oorlog een van de meest voorname 

geschiedschrijvers van de Vlaamse beweging is, hoeft in die context niet te verbazen.
25
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 John GILISSEN, “Collaboration avec l'ennemi, sécurité de l'Etat, incivisme, notions à contenu variable”, in: 

Chaim PERELMAN et Raymond VANDER ELST, Les notions à contenu variable en droit, Emile Bruylant, 

Bruxelles, 1984, p.301. Zie tevens: Paul DEPUYDT, Repressie en epuratie in België…, 306 p. 
23

 Anne SIMONIN, La déshonneur dans la République: une histoire de l’indignité, 1791-1958, Grasset, Paris, 

2008, p.16. 
24

 Bruno DE WEVER, “De collaboratie in Vlaanderen”, in: José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT 

(reds.), Het gewicht van het oorlogsverleden, Academia Press, Gent, 2003, p.41. 
25

 Bruno DE WEVER, “Elias, Hendrik J.”, in: NEVB, Lannoo, Tielt, 1998, p.1057-1064. 
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Na de Tweede Wereldoorlog ondergaat Vlaanderen een duurzame invloed van het apologetische 

Vlaamse, verhaal over de collaboratie. De verbondenheid van de Vlaamse beweging met de stevige 

Vlaamse katholieke zuil versterkt dit en is een tweede factor. In de Vlaamsgezinde herinnering van de 

collaboratie is een belangrijke weggelegd voor idealisme en goedgelovigheid. Dit staat in contrast met 

het beeld van het onvergeeflijke militair gerecht. De repressieve kant van deze gebeurtenissen krijgen 

daardoor een uitgebreide aandacht. De onrechtvaardig geachte veroordelingen en het beeld van een 

zich wrekende Staat groeien daaruit voort. In Franstalig België ontbreekt een zelfde maatschappelijke 

beweging.
26

 Reeds voor het begin van de Tweede Wereldoorlog is Rex gemarginaliseerd. Vlaanderen 

krijgt in het jaar 1939 echter net een kaakslag te verwerken door het uitblijven van de benoeming van 

oud-activist dokter Martens in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België.
27

 Dit 

versterkt de Vlaamse beweging over de partijgrenzen heen. Het opvallend mildere naoorlogse oordeel 

over de collaboratie van de katholieke politici heeft in Franstalig België minder effect en ontmoet er 

tevens meer weerstand. Collaborateurs durven er zich na de oorlog weinig tot niet publiek te uiten.
28

  

Wat repressie en epuratie bestraffen, is “samenwerking met de vijand”, in het Frans “collaboration 

avec l’ennemi”. Collaboratie is een zeer beladen en reeds lang bediscussieerd begrip. Deze term staat 

echter niet in de Belgische strafwetgeving.
29

 Een eerste indirecte definitie is te vinden in de besluitwet 

van 12 oktober 1918: “toute personne que ses relations avec l’ennemi rendaient suspecte”. Het 

ontbreken van het begrip “samenwerking met de vijand” betekent natuurlijk niet dat dit niet-strafbare 

gedragingen zijn. De strafwet bevat een groep beschikkingen samengebracht onder de titel “misdaden 

en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat”. Dit is het tweede hoofdstuk van de 

misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.
30

 Het bestaan van deze wetgeving spreekt voor zich en 

hoeft geen verdediging: “Le maintien de l’ordre dans l’Etat postule en premier lieu la protection des 

institutions contre ceux qui, dans l’Etat ou hors de l’Etat, visent à les supprimer ou à en modifier la 

structure ou le fonctionnement par des procédés illégaux”.
31

  

De belangrijke plaats van de bescherming van de veiligheid van de Staat blijkt uit de indeling van het 

Belgische Strafwetboek.
32

 Het strafwetboek bevat in het totaal tien titels. De eerste titel van deze tien 

is reeds “Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat”. Het eerste hoofdstuk van deze 

titel bevat de bepalingen voor aanslagen en samenspanningen tegen de koning, de koninklijke familie 

                                                      

26
 Ik misken hier natuurlijk het bestaan van een Waalse beweging niet. Er is echter een belangrijk schaalverschil. 

Francis Balace meent dat het samenwerken met de bezetter voor een Vlaamse collaborateur veel minder een 

afscheuring van de maatschappij betekent dan voor zijn Franstalige lotgenoot. Francis BALACE, “Collaboratie 

en repressie in Wallonië: anders bekeken?” in: José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT (reds.), Het 

gewicht van het oorlogsverleden…, p.54. José Gotovitch en Chantal Kesteloot stellen dat een nationale identiteit 

ontbreekt in het Franstalig engagement bij de Nazi’s. José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT, “Amnestie, 

het onmogelijke compromis”, in: José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT (reds.), Het gewicht van het 

oorlogsverleden…, p.155. Dat tot heden wordt gesproken over “Vlaanderen” en over “Franstalig België”, is ook 

gegrond in de mindere kracht van andere “nationale” identiteiten. 
27

 Joris DEURWAERDER, “Martens, Adriaan”, in: NEVB, p.2006-2008.  
28

 José GOTOVITCH en Chantal KESTELOOT, “Amnestie, het onmogelijke compromis”…, p.153-159.  
29

 John GILISSEN, “Collaboration avec l'ennemi, sécurité de l'Etat”…, p.299. 
30

 Misdaden krijgen criminele straffen (vanaf 5 jaar gevangenis) en wanbedrijven correctionele straffen (vanaf 1 

maand tot 5 jaar). De term “misdrijf” is een algemene benaming voor misdaden en wanbedrijven. Lieven 

DUPONT, Beginselen van strafrecht, Acco, Leuven, 2001, p.85. 
31

 John GILISSEN, Paul CASSIERS et François DEBROUX, “Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat”, in: 

Novelles, Droit Pénal, 1967, p.113. 
32

 Ik gebruik een tweetalige uitgave uit 1949 voor de bespreking van de titels en de verder vermelde teksten uit 

het strafwetboek. Fernand COLLIN en Hermann BEKAERT, De Belgische Wetboeken. Strafwetboek. Wetboek 

van Strafvordering. Bijvoegsel. Met aanteekeningen, Larcier, Brussel, 120 p. De citaten en uitleg staan op de 

pagina’s 14 tot en met 17. 
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en tegen de regeringsvorm. Het tweede hoofdstuk bevat de misdaden en wanbedrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat. Daarna komen de misdrijven tegen de inwendige veiligheid van de 

Staat. De daaropvolgende titels bevatten de beschikkingen inzake valsmunterij, misdrijven tegen de 

openbare orde en tegen de openbare veiligheid, misdrijven tegen de openbare zedelijkheid, personen 

(pas onder deze achtste titel staan de straffen voor misdrijven zoals doding), misdrijven tegen 

eigendommen en tot slot de gewone overtredingen. Deze indeling van inbreuken weerspiegelt voor de 

Staat de intrinsieke ernst van de misdrijven en geeft dus uiting aan een zekere vorm van raison d’état. 

In deze optiek schuilt in een staatsgreep een beduidend groter gevaar dan in een gewapende overval of 

een passionele moord. Dit is een belangrijk inzicht voor een goed begrip van de repressie en epuratie 

vanuit de ogen van de Staat. Het laat toe de taak van het militair gerecht beter in te schatten, net zoals 

de wijze waarop het militair gerecht de repressie percipieert en hoe dit bepaalde aspecten van hun taak 

beïnvloedt. Deze indeling geeft uiting aan een zekere vorm van. 

Ik geef in de onderstaande tekst een beknopt overzicht van de wetsartikelen waarop de bestraffing van 

samenwerking met de vijand zich grotendeels steunt. De opgegeven beschrijvingen zijn van kracht op 

het moment van de bevrijding. 

Artikel 113 swb is het eerste.
33

 De precieze omschrijving van deze misdaad is: “Ieder Belg die de 

wapens tegen België heeft opgenomen, wordt met de dood bestraft”. Het tweede lid van dit artikel stelt 

dat het opnemen van wapens moet verstaan worden als “het wetens vervullen voor de vijand van taken 

van strijd, vervoer, werk of bewaking, die normaal op de vijandelijke legers of hun diensten rusten”. 

Artikel 115 swb bestraft niet enkel economische collaboratie. Het is ruime bepaling met vier algemene 

delen. De doodstraf geldt voor 1. “Hij die de toegang op het grondgebied van het Koninkrijk voor de 

vijanden van de Staat vergemakkelijkt heeft”, 2. “Hij die hun steden, vestingen, plaatsen, posten, 

havens, magazijnen, arsenalen, schepen of gebouwen, aan België toebehorend, heeft overgeleverd”, 3. 

“Hij die hun hulp verschaft heeft in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie” en 4. 

“Hij die heeft bijgedragen tot de vordering van hun wapens op het grondgebied van het Koninkrijk of 

tegen de Belgische strijdkrachten te lande of ter zee, door de getrouwheid der officieren, soldaten, 

matrozen en andere burgers jegens de koning en de Staat aan het wankelen te brengen”.
34

 

Artikel 118bis swb heeft twee onderdelen: 1. “Wordt met de dood bestraft, al wie aan het vervormen 

door de vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen heeft deelgenomen, de trouw van de burgers 

jegens de koning en de Staat, in oorlogstijd, aan het wankelen heeft gebracht, of die wetens ’s vijands 

politiek of oogmerken heeft gediend” en 2. “Wordt insgelijks met de dood gestraft al wie een 

propaganda, gericht tegen de weerstand tegen de vijand of diens bondgenoten of strekkende tot in het 

vorige lid opgenomen feiten, wetens heeft geleid, door enigerlei middel gevoerd, uitgelokt, geholpen of 

begunstigd”. 

Artikel 121bis swb geeft de verschillende straffen voor verklikking: 1. “Wordt gestraft met opsluiting 

al wie wetens door aangifte van een werkelijk of denkbeeldig feit, enige persoon aan opsporingen, 

vervolgingen of gestrengheden vanwege de vijand heeft blootgesteld”, 2. “Hij wordt bestraft met 

dwangarbeid van tien tot vijftien jaar, indien de aangifte vrijheidsberoving van meer dan een maand 

voor enige persoon en zonder tussenkomst van een nieuwe aangifte tot gevolg heeft gehad” en 3. “Hij 

wordt met de dood gestraft indien, ingevolge de ondergane hechtenis of behandeling, de aangifte voor 

                                                      

33
 Via de afkorting “swb” verwijs ik naar het Belgisch Strafwetboek. 

34
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enige persoon en zonder tussenkomst van een nieuwe aangifte, tot gevolg heeft gehad, hetzij de dood, 

hetzij een blijvende onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid, hetzij het verlies van het volstrekte 

gebruik van een orgaan, hetzij een erge verminking”. 

Deze vier klassieke bepalingen vormen de strafrechtelijke “definitie” voor de samenwerking met de 

vijand. Voor de volledigheid licht ik tevens de overige misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat toe. Artikel 114 swb straft het in verstandhouding treden met een buitenlandse 

mogendheid ter veroorzaking van een oorlog tegen België of het daartoe middelen verschaffen aan die 

mogendheid. Artikel 116 swb bestraft diegene die voor de verdediging van de Staat belangrijke 

documenten aan een vijandelijke mogendheid geeft. In artikel 118 swb staat een zelfde bepaling, maar 

voor niet-vijandige buitenlandse mogendheden. Dit artikel geldt voor wanneer er nog geen effectieve 

vijandelijk handelingen zijn. Ook artikel 119 swb bevat een variant op dit misdrijf door de vermelding 

van de overdracht van bedoelde documenten aan onbevoegden en voor de loutere bekendmaking van 

de documenten. Artikel 120 swb bestraft de ontvangst van die documenten. Artikelen 120bis, 120ter, 

120quinquies, 120septies, 122, 122bis en 123, 123bis, 123quater swb bevatten specifieke bepalingen 

tegen spionage en het verbreken van militaire geheimen van de Staat. Artikel 121 swb omvat het 

verbergen van bepaalde categorieën personen. Verder volgen nog specifieke bepalingen: Artikel 117 

swb bepaalt dat de straffen voor artikelen 113, 115 en 116 swb ook gelden, indien zij worden gepleegd 

tegen bondgenoten van België met een gemeenschappelijke vijand. Artikel 120quater swb maakt de 

poging tot plegen van een misdrijf in artikelen 116, 119, 120 tot 120ter swb gelijk aan het misdrijf 

zelf. Artikel 123ter wijzigt de straffen voor artikelen 115 tot 120quater, 120sexies tot 123bis swb als 

het motief winstbejag is. Hun verdere invloed voor mijn onderzoek is eerder marginaal. Ik verwijs in 

mijn onderzoek een aantal keer naar deze artikelen bij het schetsen van de strafrechtelijke evolutie van 

de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. 

Ook bij de strafrechtelijke beschikkingen geldt een soortgelijke bedenking als bij het strafwetboek. Ik 

verwijs daarvoor in eerste instantie naar Luc Huyse. In Onverwerkt Verleden staat dat verklikking de 

passies bij de bevolking soms hoog doet oplaaien en dat dit een “toch veelal hatelijke vorm van hulp 

aan de vijand” is. Hij stelt zelfs letterlijk de volgende vraag: “Is aangifte aan de vijand dan niet veelal 

een ernstiger delict dan het verlenen van politieke bijstand aan de bezetter”?
35

 Verklikking bekleedt 

binnen de repressie en epuratie een speciale positie. Het primaire slachtoffer is niet de Staat, maar een 

individu. Dit verklaart de verschillende appreciatie inzake de intrinsieke ernst van dit misdrijf bij het 

militair gerecht en de burgerlijke bevolking. Gilissen onderschrijft deze bedenking bij zijn toelichting 

over de klassering door het militair parket van rechtszaken met beschuldigingen die tot verschillende 

misdrijfcategorieën behoren (bijvoorbeeld politieke en economische samenwerking met de vijand). De 

meest ernstige inbreuk wordt gebruikt. Gilissen schrijft hierover: “Ce classement est nécessairement 

arbitraire, étant donné qu’il est impossible de déterminer de manière objective pour chaque prévenu 

quelle a été la prévention éventuellement la plus grave retenue à sa charge”. Daarom weerspiegelt dit 

klassement eigenlijk voornamelijk het impliciete oordeel in het militair gerecht over de ernst van de 

soort samenwerking met de vijand. Deze indeling is als volgt: 1. militaire samenwerking, 2. spionage, 

3. politieke samenwerking, 4. verklikking aan de vijand, 5. artikel 115 (met inbegrip van economische 

samenwerking) en 6. diverse andere misdrijven.
36

 De drie zwaarste groepen misdrijven staan in 

rechtstreeks verband met het voortleven van de Staat. Kan een burger in een oorlogssituatie directer 

tegen zijn eigen Staat ageren, dan door de wapens tegen die Staat op te nemen? Een document van 

Belgische magistraten aan de Belgische regering in Londen stelt over artikel 118bis swb: “Si l’on tient 
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compte de ce que la peine de mort est prévue pour ceux qui font partie de l’armée allemande, une 

peine privative de liberté semble suffisante pour ceux qui ont à un degré moindre servi la politique ou 

les desseins de l’ennemi, d’autant plus que les recruteurs pourront faire l’objet des poursuites prévues 

à l’article 115 al.4 du Code pénal”.
37

 Verklikking komt pas op de vierde plaats. Dit misdrijf staat 

wellicht hoger dan economische collaboratie door de aan dit misdrijf verwante mogelijke lichamelijke 

of psychologische letsels voor het slachtoffer. 

Met dit gegeven van raison d’état wil ik geenszins impliceren dat de gedachten van de rechters in de 

krijgsraden en de krijgsauditeurs hierdoor worden gedirigeerd of dat zij individueel leed miskennen. 

Deze uitleg dient louter ter duiding van het onderscheid tussen de enerzijds tot op heden aan Vlaamse 

kant bijna uitsluitend voor en door slachtoffers bedreven geschiedschrijving en anderzijds de visie van 

de Staat op dit sanctioneringsproces. De naoorlogse repressie is een vorm van transitional justice, een 

kernelement in de overgang naar een nieuw democratisch regime. In deze optiek is het beginsel van de 

repressie dat de Staat het te vergoeden slachtoffer is en de te bestraffen schuldigen zich – grotendeels 

althans – bevinden onder de burgers van dat land.  

De besproken misdrijven lijken onder de noemer van politieke misdrijven te vallen. De algemene 

definitie voor het misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat die Auditeur-generaal Ganshof 

van der Meersch in 1946 geeft, blijkt dit ook te suggereren: “celui qui, par l’aide qu’il apporte aux 

ennemis de l’Etat, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’ordre politique extérieur de la 

Belgique, à son indépendance, à l’intégrité de son territoire ou à ses relations avec les autres Etats”.
38

 

Beide begrippen zijn aan elkaar verwant, maar niet alle misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de Staat horen onder de noemer “politieke misdrijven” thuis. Het begrip “politieke misdrijven” heeft in 

België geen sluitende definitie. De Wetgevende Kamers vermijden bij de opstelling en de vormgeving 

van het Belgische strafrecht deze definiëring, omdat de politieke aard van een misdrijf doorgaans door 

tijdelijke omstandigheden beïnvloed wordt. De in de Grondwet voorziene waarborgen voor politieke 

misdrijven zouden door een vooraf opgestelde tekst in de toekomst te veel kunnen ingeperkt worden. 

Het is aan de rechterlijke macht dat de Wetgevende Kamers de bevoegdheid geven om de mogelijke 

politieke aard van een misdrijf vast te stellen. Een verduidelijking over het begrip “politiek misdrijf” 

komt van het Hof van Cassatie dat een aantal essentiële eigenschappen vastlegt. Dit misdrijf krijgt zijn 

aard uit zijn natuur (namelijk door de rechtstreekse aanslag op het bestaan, de inrichting of de werking 

van de politieke instellingen), uit de omstandigheden waarin het gepleegd wordt en uit de bedoeling 

van de daders.
39

 Wanneer een misdrijf door de omstandigheden en bedoelingen van de daders politiek 

blijkt, wordt het een gemengd politiek misdrijf. Een gemeenrechtelijk misdrijf krijgt dan een politiek 

karakter. Daarnaast bestaat er een formeel criterium. De wetgever kan misdrijven uitdrukkelijk een 

politiek karakter geven. Dit kan door de jury bevoegd te maken of hechtenis als straf te voorzien 

(zowel als maximumstraf of straf bij verzachtende omstandigheden). Hechtenis is een specifieke straf 

voor politieke misdaden.
40

 

                                                      

37
 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G2. Verval van nationaliteit en ontzetting uit bepaalde 

rechten. IIc. Verbod op het uitoefenen van de functies van administrateur, commissaris of gerant in een 

maatschappij op aandelen etc. Dossier inzake de ontzetting uit bepaalde rechten. 
38

 Walter GANSHOF VAN DER MEERSCH, Réflexions sur la répression des crimes contre la sureté extérieure 

de l’Etat belge. Discours prononcé par M. Ganshof van der Meersch, Auditeur-général à l’Audience solennelle 

du 17 septembre 1946 et dont la Cour a ordonné l’impression, Emile Bruylant, Bruxelles, p.19. 
39

 PDK. 1939. Nr.137. Wetsontwerp tot aanvulling van titel II van het boek II van het Wetboek van Strafrecht. 

Verslag namens de commissie van Justitie uitgebracht door de heer du Bus de Warnaffe. Lieven DUPONT, 

Beginselen van strafrecht…, p.88. 
40

 Lieven DUPONT, Beginselen van strafrecht…, p.88-89. 



 

 16  

Het bestaan van politieke misdrijven in het Belgische strafrecht is niet zonder betekenis. In principe is 

enkel het hof van assisen bevoegd voor de berechting van politieke misdrijven. De wetgever bekleedt 

de berechting van deze misdrijven daarenboven met meer waarborgen voor de beschuldigde. Tot slot 

betekent de vervanging van dwangarbeid door hechtenis een mildering van de strafmaat. Dit gunstiger 

regime is te wijten aan het feit dat veel leden van de eerste Belgische grondwetgevende vergadering 

zelf revolutionairen zijn die in de Hollandse periode met politieke processen kennismaken.
41

 

Behalve gevangenisstraffen spelen ook de politieke en burgerlijke rechten een belangrijke rol in mijn 

onderzoek. Ik geef daarom een toelichting bij de manieren waarop veroordeelden hun rechten kunnen 

verliezen. Ten eerste speelt artikel 31 swb een sleutelrol. Dit artikel bepaalt de levenslange ontzetting 

uit zes groepen rechten voor de veroordelingen tot doodstraf of tot dwangarbeid (gaande van 10 jaar 

tot levenslang). Het betreft:  

1. Om openbare ambten, bedieningen of diensten waar te nemen;  

2. Om te stemmen, te kiezen en verkozen te worden;  

3. Om enig ereteken, enige titel van adel te dragen;  

4. Om gezworene of deskundige te zijn, om als getuige in of over akten te staan, om in rechten 

getuigenis af te leggen, tenzij om er enkel inlichtingen te geven;  

5. Om van enige familieraad deel uit te maken, om geroepen te worden tot het ambt van voogd, 

toeziende voogd of curator, tenzij over hun eigen kinderen en op het eensluidend advies van de 

familieraad, alsook om het ambt van gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder waar te 

nemen;  

6. Om wapens te dragen, deel uit te maken van de burgerwacht of te dienen bij het leger.
42

 

De hoven van assisen kunnen veroordeelden tot opsluiting of hechtenis levenslang of voor 10 tot 20 

jaar al dan niet volledig uit deze rechten ontzetten. Evenzo kunnen de rechtbanken en de hoven de tot 

correctionele straffen veroordeelden al dan niet volledig uit deze rechten ontzetten voor een periode 

van 5 tot 10 jaar, indien dit bij wet is voorzien. De rechtenontzetting start wanneer een veroordeelde 

zijn straf heeft ondergaan of wanneer de straf de verjaring bereikt.
43

 De door mij in cursief geplaatste 

woorden zijn voor de loop van mijn onderzoek fundamenteel. Er bestaat op grond van artikel 31 e.v. 

swb geen verplichting om veroordeelden tot correctionele misdrijven uit hun rechten te ontzetten. Het 

is voor alle opgesomde ontzettingen – dus ook voor verplichte ontzettingen – het geval dat de rechter 

deze ontzetting moet uitspreken, vooraleer deze van kracht kan worden. 

Een belangrijke aanvulling op artikel 31 swb zijn de Belgische kieswetten. Immers, de ontzetting uit 

het stemrecht en het recht om te kiezen uit het tweede lid van dit artikel verdwijnen door de wet van 

12 april 1894. Artikelen 6 en 7 kw maken van het verlies van het stem- en kiesrecht geen straf meer, 

maar een politieke onbekwaamheid die van ambtswege verbonden is aan bepaalde veroordelingen. De 

rechter moet dit dus niet meer uitspreken.
44

 Artikel 7 kw stelt in lid 2: “Worden met kiesrechtschorsing 
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gestraft en mogen niet tot de stemming toegelaten worden zolang die onbevoegdheid duurt: (…) 2° Zij 

die met een gevangenisstraf van ten minste acht dagen werden gestraft wegens (…) een der inbreuken 

voorzien (…) bij hoofdstuk II, titel I, boek II van het Strafwetboek (…). De onbevoegdheid vervalt tien 

jaar na de veroordeling, wanneer de straf minder dan een maand, en twintig jaar na de veroordeling, 

wanneer de straf minstens een maand bedraagt”.
45

  

Zowel in ballingschap te Londen (besluitwet van 6 mei 1944) als in het bevrijde land (besluitwet van 

19 september 1945) neemt de Belgische regering maatregelen om veroordeelden voor samenwerking 

met de vijand op een meer uitgebreide manier uit de burgerlijke en politieke rechten te ontzetten. Een 

tussenstop inzake juridische terminologie is daarvoor evenwel noodzakelijk. De besluitwet van 6 mei 

1944 betreft: “het verlies en de opschorting van zekere rechten wegens in tijd van oorlog tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat bedreven misdrijf”.
46

 De wettekst heeft een levenslange ontzetting 

voor misdaden en een opschorting ervan bij de wanbedrijven.
47

 Daarnaast vermeldt de besluitwet van 

19 september 1945 het woord “ontzetting”, indien de rechtenontneming uit een veroordeling volgt en 

“verval” in de overige gevallen. Beide termen zijn van burgerlijke aard en hebben dezelfde gevolgen. 

H. Buckinx beschouwt deze begrippen in het Administratief Lexicon daarom als synoniemen en 

gebruikt “verval” voor de ontneming van rechten in de burgerlijke epuratie. Zo wil hij ook verwarring 

vermijden met de “ontzetting” uit rechten op basis van artikel 31 swb.
48

 Luc Huyse gebruikt de termen 

de “ontzetting”, de “vervallenverklaring” en het “verlies van rechten” gemakshalve door elkaar in 

Onverwerkt Verleden, hoewel dit strikt juridisch niet correct is.
49

 Ik kies in deze studie consequent 

voor rechtenontzetting. Ik vermeld telkens, indien het een levenslange of tijdelijke ontzetting betreft of 

het van ambtswege ontzetting en of het een geheel of gedeeltelijke ontzetting is. 

Er is tot slot de term “incivique” of inciviek. Dit is een tijdens de Franse revolutie geboren woord. Een 

inciviek is een persoon die zich niet als een goed burger gedraagt.
50

 Burgerontrouw is geen begrip dat 

in de strafwet omschreven staat. Dit wil zeggen dat voor een beschuldiging van burgerontrouw telkens 

moet nagegaan worden of er een bijzondere tekst bestaat en welke desnoods de draagwijdte van die 

tekst is.
51

 

 

6.2 Transitional Justice 

 

Onder dit hoofd leg ik het begrip “transitional justice” uit en vervolgens problematiseer ik dit voor de 

Belgische casus. In mijn algemeen besluit tracht ik de Belgische bestraffing van samenwerking met de 

vijand te analyseren aan de hand van bepaalde theorieën en classificaties uit dit onderzoeksgebied. Een 

goed vertrekpunt komt van Eric Posner en Adrian Vermeule. Zij zien “transitional justice” als “a 

political and economic transition that is consistent with liberal and democratic commitments”.
52

 Dit is 
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inderdaad wat gebeurt tijdens de bevrijding in België. De democratische instellingen hernemen hun 

functie en de liberale principes worden in eer hersteld. Het is in dit paradigma dat onderzoeken naar 

“transitional justice” zich bijvoorbeeld focussen op de democratiseringsgolven in West-Europa na de 

Tweede Wereldoorlog, in Latijns-Amerika en Zuid-Europa tijdens de jaren 1970 en in Oost-Europa na 

de val van de Muur in 1989. Deze regime-overgangen bieden waardevol vergelijkingsmateriaal voor 

het internationale en temporele kader van mijn casus: België na de Tweede Wereldoorlog.  

Het begrip “transitional justice” bevat twee geledingen: enerzijds transitie en anderzijds recht.
53

 Toch 

is dit begrip moeilijk te vertalen: “Justice is often referred to as retributive, restorative or distributive, 

or even as economic or social transformation (…), transitional justice offers a deeper, richer and 

broader vision of justice which seeks to confront perpetrators, address the needs of victims and assist 

in the start of a process of reconciliation and transformation”.
54

 “Justice” wijst op alle maatregelen 

die vertegenwoordigers van de nieuwe maatschappelijke orde nemen om zich te legitimeren en om de 

ontwaarde onrechtvaardigheden van het vorige regime te corrigeren. Het betreft politiek, maar ook 

gerechtelijk beleid. Het begrip “justice” is dus breder dan rechtspraak of recht. Dit onderzoek focust 

zich echter op repressieve en zuiverende maatregelen en beperkt zich dus tot een meer “klassieke” 

invulling van dit begrip. Ik neem voor de duidelijkheid de Engelse termen “transitional justice” en het 

verder nader verklaarde “political justice” over.  

Het woord “transitional” wijst op regimeovergangen. Dergelijke overgangen zijn van alle tijden en 

komen voor in veel vormen.
55

 Onderzoek naar regimeovergangen loopt van de Klassieke Oudheid tot 

bijvoorbeeld de recente democratiseringsgolven in Europa. Telkens probeert de nieuwe elite zijn 

machtsverwerving te legitimeren. Deze elite wil zich doorgaans duidelijk onderscheiden van het oude 

regime. Een sleutelelement daarvoor is de voorgangers bestraffen. De strijd voor politieke legaliteit 

verplaatst zich naar een gerecht – in de breedste zin van het woord – en wordt daar uitgevochten.
56

 De 

verscheiden omstandigheden waarin transities zich voltrekken maken het moeilijk om variabelen bloot 

te leggen tussen de voltrekking van transities en het vereffenen van de rekeningen met het verleden.
57

 

Wel geeft Jon Elster in zijn werk over transitional justice drie algemene factoren die helpen verklaren 

of een transitie een strenge of milde bestraffing zal kennen: de economische en politieke beperkingen, 

de bestaande vergeldingsdrang en het spel van partijpolitiek.
58

  

Voor een goed begrip van wat ik onder “transitional justice” versta, duid ik eerst mijn visie op het 

recht. Ik volg een pragmatische visie die zich van de klassieke en marxistische theorieën onderscheidt. 

Volgens de klassieke zienswijze bestaat het universele morele principe van het recht. Marxisten zien 

het recht als niet meer dan een masker voor machtspolitiek en economische belangen. Vruchtbaarder 

                                                                                                                                                                      

and Adrian VERMEULE, Transitional Justice as Ordinary Justice, Public Law and Legal Theory Working 

Paper No.40, 2003, p.6-7. 
53

 Ik benoem het begrip “justice” als rechtspraak: een voldoende brede term voor alle vormen van rechtspraak. 
54

 Alexander BORAINE, “Transitional Justice: a holistic interpretation”, in: Journal of International Affairs, 

60(1), p.17-18. 
55

 Jon Elster trekt zijn studie over transitional justice op gang met twee fasen uit de geschiedenis van de stadstaat 

Athene, respectievelijk in de jaren 411 en 403 v.C. Jon ELSTER, Closing the Books: Transitional Justice in 

Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2004, p.3. 
56

 Peter ROMIJN, Martin CONWAY and Denis PESCHANSKI, “National Legitimacy – Ownership, Pretenders 

and Wars”, in: Peter ROMIJN and Martin CONWAY (eds), The War for Legitimacy in Politics and Culture, 

1936-1946, Berg, Oxford/New York, 2008, p.101. 
57

 Carmen GONZALES-ENRIQUES, “De-communization and Political Justice in Central and Eastern Europe”, 

in: Alexandra BARAHONA DE BRITO, Carmen GONZALES-ENRIQUEZ and Paloma AGUILAR (eds), The 

Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies, p.218. 
58

 Jon ELSTER, Closing the books…, p.i. 



 

 19  

is het te vertrekken vanuit een tweevoudige interpretatie van recht. Recht is in bijzondere sociale en 

politieke praktijken gegrond. Anderzijds werkt recht ook in op de gemeenschap waartoe het hoort. Als 

kracht vormt, onderhoudt en wijzigt het recht de gemeenschap zelf. Deze pragmatische visie houdt het 

midden tussen de visies die het recht zien als verheven boven politiek of als volledig aan de politiek 

ondergeschikt. De pragmatische visie maakt het mogelijk om rekening te houden met de veranderlijke 

contexten waarin recht kan werken. Marion Smiley stelt daarover: “justice cannot possibly be viewed 

as transcendental or universal (…). Nor can it be viewed as a mere reflection of the status quo or of 

prevailing power relations, since it is frequently a powerful ideal in altering prevailing power 

relations and in democratizing institutions and practices that were in the past undemocratic”.
59

 Recht 

is meer dan de weerspiegeling van de machtsrelaties in een maatschappij. Dit houdt tegelijkertijd in 

dat het recht die weerspiegeling ook is. Uit de structuur van het Belgische strafwetboek blijkt duidelijk 

dat recht zich niet enkel bekommert om de individuele veiligheid van de onderdanen van de Staat, 

maar zich tevens ziet als de bewaker van de Staat.
60

 Deze behoudsgezinde functie strookt in zijn 

uitvoering natuurlijk het meest met de positie van de gewoonlijk grotendeels samenvallende politieke 

en economische elite. 

Een andere belangrijke kwestie betreft het uitzonderlijke karakter van “transitional justice”. Is er voor 

deze “justice” tijdens een democratische regimeovergang een bijzondere rol weggelegd? Wordt recht 

in transitieperioden gekenmerkt door maatstaven die afwijken van de meer stabiele perioden? Vaak 

vinden theoretici van wel. Hoewel Ruti Teitel het karakter van “transitional justice” en “ordinary 

justice” duidelijk van elkaar onderscheid, stelt ze: “(transitional) periods are not fully discontinuous, 

but, instead, vividly display in exaggerated form, problems that are ordinarily less transparent in 

more established justice systems”.
61

 Ido de Haan geeft algemener aan dat politieke transities een eigen 

bijzonder karakter bezitten. Toch definieert hij de politieke geschiedenis als “de geschiedenis van 

permanente reconstructie-arbeid, die meestal vanzelfsprekend en stilzwijgend wordt verricht, maar in 

overgangsperioden expliciet wordt gemaakt”.
62

 Posner en Vermeule zijn kordater en aanvaarden geen 

onderscheid: “There are differences of degree between regime transitions and intrasystem transitions. 

But there are also differences of degree between large-scale intrasystem transitions, such as 

constitutional amendments, and small-scale ones, such as changes in the tax code: it is by no means 

clear the former set of differences is somehow larger or more consequential than the latter”.
63

 In mijn 

onderzoek betreed ik de gemeenschappelijke grond van deze visies. In een regimetransitie kunnen 

bepaalde anders impliciete ontwikkelingen explicieter worden. Dit sluit echter niet uit dat er grondige 

maatschappelijke transities kunnen gebeuren zonder een transitie van het politieke regime.  

In het verlengde hiervan duiden Posner en Vermeule de door hen verkeerd geachte onderscheidende 

houding als ingegeven door een gebrekkige, want te idealistische inschatting van de werking van het 

rechtssysteem in een geconsolideerde democratie. Schokken van economische of technologische aard 

of veranderde waardeoordelen bij de bevolking of “legal elites” kunnen voor dergelijke wijzigingen de 

mogelijke bronnen zijn.
64

 Ik volg Ruti Teitel dus niet in haar betoog dat de gewone sociale functies 
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van het recht (orde en stabiliteit) in een tijd van transitie tegenstrijdig worden, omdat de wet niet enkel 

voor orde, maar tezelfdertijd voor transformatie zorgt.
65

 Deze tegenstrijdigheid klopt en blijkt ook uit 

het conflict dat Bronwyn Anne Leebaw verbindt aan “transitional justice”. De wil van het nieuwe 

regime om zich van het oude te distantiëren kan botsen met de wens om het oude regime de verdiende 

straf te geven. De criminalisering van politiek geweld is controversieel en kan tot een destabilisering 

van het land leiden.
66

 Ik meen dat het rechtssysteem in niet-overgangstijden de paradoxale functie van 

stabiliteit en transformatie eveneens kan vervullen. Dit blijkt uit het verdere onderzoek naar de jaren 

dertig voor België. Posner en Vermeule halen als voorbeeld de evoluties inzake rassendiscriminatie in 

de Verenigde Staten tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw aan.
67

 

Achter deze kritische houding tegenover “transitional justice” schuilt vaak een veroordeling van deze 

maatregelen, die is ingegeven door hun retroactieve en dus onliberale karakter, of door de overtuiging 

dat nieuwe regimes hun energie exclusief aan vooruitziende maatregelen moeten besteden. Er komt 

ook vaak een morele dimensie bij: “the critics of transitional justice are guilty of moral perfectionism: 

they want the courts of transitional regimes to sift through moral imponderables in ways that courts in 

ordinary times never do, and that nobody thinks it is reasonable to demand”.
68

 Luc Huyse geeft in een 

interview aan Maurice De Wilde in de derde aflevering van de reeks “De Repressie” letterlijk toe dat 

hij meent dat voor de behandeling van samenwerking met de vijand strengere morele normen gelden. 

Daartegenover stel ik een algemene conclusie van Janna Thompson over “transitional justice”, dat 

“(a) conclusion that be safely drawn is that all processes of transitional justice will inevitably involve 

compromises between the desire that justice should be done and economic and political priorities. But 

making compromises should not necessarily be regarded as a moral fault”.
69

 Door mijn onderzoek 

naar de repressie een comparatief luik te geven, hoop ik de Belgische gebeurtenissen beter te begrijpen 

en op eerlijker gronden te beoordelen dan tot nu gewoonlijk het geval is.  

Teitel verstrekt een model voor “transitional justice” met vier algemene kenmerken voor de tijdens de 

transitie uitgevoerde rechtszaken.
70

 Ik beoordeel de kenmerken via de door mij ondersteunde visie van 

Eric Posner en Adrian Vermeule. Het gaat om de volgende punten:  

1. De rechtszaken bevinden zich tussen minstens twee verschillende regimes die bovendien grondig 

verschillen in hun normatieve basis. Ik wees reeds eerder op de belangrijke normatieve wijzigingen in 

vredestijd. Dergelijke wijzigingen kunnen thematisch verwante rechtszaken op korte termijn ernstig 

beïnvloeden en gezien op langere termijn voor rechtsongelijkheid zorgen. 

2. De rechtszaken hebben niet enkel stabiliteit tijdens de transitie als doel, maar brengen tevens, door 

de correctie van gebeurde inbreuken, de gemeenschap naar het nieuwe regime. Ook dit aspect van het 

model van Teitel ligt in het verlengde van het eerste punt en is volgens mijn zonet geschetste visie niet 

louter voorbehouden aan de rechtspraak binnen “transitional justice”.  
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3. Rechtszaken in een periode van regimeovergang zijn niet apolitiek. Het doel van de rechtsgang is de 

verwezenlijking van politieke doelen. Het strafrecht bevat een – zij het een beperkt – aantal expliciet 

politieke misdrijven. Dit is een eerste vingerwijzing naar het feit dat het recht een nauwe band met de 

politiek onderhoudt en ook in een politiek stabiel regime een politieke rol speelt. Deze politieke rol is 

een feit en geen grond om rechtszaken tijdens transities neer te sabelen. 

4. Via het bovenstaande besluit Ruti Teitel dat vonnissen onder invloed van soms zeer wereldlijke en 

extreme ideeën kunnen staan. Ook dit lijkt me niet beperkt tot fasen van regime-overgangen. Studies 

inzake de nog steeds ongelijke behandeling tussen zwarte en blanke Amerikanen inzake de verlening 

en uitvoering van de doodstraf geven aan dat rechtspreken naar de letter van wet ook zonder regime-

overgang geen sinecure is.
71

 

Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat de werking van recht en gerecht in transitieperioden te 

onderscheiden valt van de werking in andere perioden. Het is dan ook niet wenselijk om processen van 

“transitional justice” op basis van strengere (morele) maatstaven te beoordelen dan in vredestijd.  

De vraag naar vormen van “political justice” dringt zich op wanneer een nieuw regime overgaat tot de 

bestraffing van de verantwoordelijken van het oude regime. In de strijd voor legitimiteit valt het nooit 

uit te sluiten dat de nieuwe machthebbers een rechtbank tot een bepaalde veroordeling willen forceren. 

Voor het nieuwe regime kan dit een morele noodzaak zijn. Een democratische regimeovergang maakt 

de vormgeving van de bestraffing moeilijker. Een liberale democratie heeft als rechtsstaat een aantal 

rechtsregels, zoals niet retroactieve wetgeving en een onafhankelijke magistratuur. Het is niet goed om 

een democratie te starten met een vergiftiging van de principes waarvoor net is gevochten of met het 

plegen van de juridische misdrijven van het voorgaande regime. Dit wil niet zeggen dat democratieën 

nooit trachten om het gerecht te beïnvloeden. Ook beperkt de politieke invloed van een Staat zich niet 

tot de grenzen van de rechtbanken.  

Op het eerste zicht lijkt het niet zodanig moeilijk te bepalen wat wel en niet “political justice” is. In de 

praktijk ligt deze beoordeling evenwel moeilijker. Voor mijn onderzoek wens ik alvast dit doorgaans 

pejoratieve begrip in mijn onderzoek aan te wenden als neutraal en analytisch concept “which extends 

beyond political trials to a whole range of government efforts to use the legal system to maintain the 

power of the regime”.
72

 Anders geformuleerd: “political justice is more than a set of repressive laws 

or judicial decisions. It is the use of the legal process – laws, rules, personnel, resources, symbols – 

for certain ends”.
73

 Dit strookt met de politieke functie van het recht in de maatschappij.  

Hoewel dit een neutrale betekenis heeft, mag dit geen ontkenning inhouden van de verschillen tussen 

een wet inzake de openbare ordehandhaving uitvaardigen en een showproces organiseren. Het eerste 

voorbeeld is gewoonlijk een legitieme en legale handeling. Een showproces is dat duidelijk niet. Mijn 

aanwending van “political justice” verlost dit begrip tevens van de bestaande oordelen in de klassieke 

en de marxistische visies op recht. De eerste visie ziet “political justice” als een individuele aberratie, 

volstrekt onverenigbaar met de rechtsstaat. Marxisten beschouwen “political justice” net als inherent 

aan de repressie binnen de kapitalistisch-liberale staat.
74
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“Political justice” toont zich niet enkel in de daden van de regering tegen hun tegenstanders, maar ook 

in de verschillende behandeling van vriend en vijand. “Transitional justice” is in zijn meest algemene 

definitie een door politieke overwegingen gestuurd beleid. Een aantal Belgische wetten na de Tweede 

Wereldoorlog maakt bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid tussen verschillende categorieën burgers. 

De regering sluit bijvoorbeeld Duitsgezinden wier huis in oorlogstijd wordt geplunderd uit van eender 

welke vorm van schadevergoeding.
75

 

Joel Grossman geeft drie doelen van “political justice”. Van zacht tot verregaand:  

1. De rehabilitatie en re-integratie van groepen of individuen. 

2. De indamming door oplegging van informele inperkingen of formele maatregelen. 

3. De repressie, wraak of zelfs de uitroeiing. 

Een politieke rechtszaak plaatst hij in de middenmoot van deze maatregelen. Hij volgt Kircheimer die 

betoogt dat het politiek aanwenden van rechtbanken niet de scherpste of meest frequente vorm van het 

aanwenden van “political justice” is.
76

 

Deze doelen spelen vaak tegelijkertijd. De tactische keuze hangt af van de nabijheid en de dreiging 

van de politiek aberrante groepering en tevens van de mogelijkheden die de Staat heeft om tegemoet te 

komen aan de afwijkende wensen van deze groep.
77

 Dit raamwerk wend ik in mijn studie om de al dan 

niet wijzigende zwaartepunten in het beleid van de regering en het militair gerecht aan te duiden. Voor 

een diepere beoordeling geeft Grossman twee variabelen. Het betreft ten eerste de bestaande normen 

van gerechtigheid en eerlijkheid. Er is een onderscheid tussen procedureel en moreel onderbouwde 

rechtspraak. Strikt volgens procedures werken, kan tot onrechtvaardigheden leiden, terwijl procedures 

breken net rechtvaardiger resultaten kan hebben. Een regering kan zich in bepaalde omstandigheden 

het recht toe-eigenen om bepaalde rechtsregels te buigen of te breken in de overtuiging dat zo grotere 

schade wordt vermeden. Dergelijke beslissingen beïnvloeden de legitimiteit van de regering en blijven 

dus niet zonder gevolgen. Ten tweede gaat het om de aard en de perceptie van het gevaar. Dit is altijd 

een subjectieve beoordeling, maar vormt niettemin het overheidsbeleid. De definitie van aanvaardbaar 

dissident gedrag verandert door de tijd, zowel in de ogen van de maatschappij als van de overheid. 

Kritiek op de overheid wordt in oorlogstijd gewoonlijk als meer dissident gezien dan in vredestijd.
78

 

Dit begrip “political justice” deelt trouwens kenmerken met het overheidsbeleid. Het zijn bijvoorbeeld 

beide geïnstitutionaliseerde fenomenen met gevolgen die losstaan van de initiële intenties van de 

beleidsvoerders. Dit maakt “political justice” minder rationeel dan doorgaans wordt aangenomen.
79

 

Jon Elster onderscheidt drie types van rechtspraak: legaal, administratief en politiek. In de context van 

mijn onderzoek is hoe dan ook sprake van “political justice”. De te beantwoorden kwestie is de mate 

waarin de beleidsvoerders voldoen aan de totstandkoming van een onafhankelijk werkend gerecht met 

respect voor de rechten van de verdediging. De pure politieke rechtspraak vindt plaats wanneer de 

uitvoerende macht van de overheid unilateraal en zonder mogelijkheid van beroep schuldigen aanduidt 

en daarna hun lot bepaalt. Administratieve rechtspraak kan eender welke kant uitgaan. Voor een legale 

rechtspraak moet aan een aantal kenmerken worden voldaan. 
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1. Zo ondubbelzinnig mogelijke wetten moeten de schaal van juridische interpretatie tot een minimum 

beperken. 

2. Het gerecht moet onafhankelijk werken van de andere takken van de overheid. De beroepsrechters 

in de rechtbanken moeten onafhankelijk gekozen worden om de aanwending van “geschikte rechters” 

voor delicate zaken te vermijden. Hetzelfde geldt voor lekenrechters en juryleden. 

3. Rechters en juryleden moeten de wet onbevooroordeeld interpreteren. De betekenis van de wet mag 

niet vervormd worden om vonnissen of arresten op extralegale gronden te verantwoorden. Dit kan tot 

een zeer hoge of net zeer lage strengheid leiden. 

4. Tot slot moet er respect zijn voor de algemeen aanvaarde rechtsregels. Dit betekent het houden van 

openbare zittingen op tegenspraak, het recht om een eigen advocaat te kiezen, het recht op beroep, het 

vermijden van retroactieve wetgeving of de retroactieve toepassing van wetgeving, de instelling van 

verjaring van misdrijven, het individueel bepalen van schuld, een bewijslast die bij de bepaling van de 

schuld ligt, het recht op een snelle hoorzitting en het vermijden van expeditieve rechtspraak. 

Jon Elster besluit dit deel van zijn toelichting met de vaststelling dat deze rechten bij de uitvoering van 

transitional justice courant geschonden worden. Doorgaans zijn deze schendingen het zwaarst in die 

gemeenschappen waar de “rule of law” een minder vaste voet aan de grond heeft. De context van de 

oorlog en de transitie creëren uitzonderlijke omstandigheden die een zekere verklaringsgrond aan 

dergelijke breuken schenken: “violations may be unavoidable and on occasion even desirable, and 

even when they are neither they may be understandable and perhaps forgivable”.
80

 

 

6.3 Path Dependence 

 

Dan kom ik tot het derde en laatste punt in de theoretische toelichting: een controversieel begrip met 

deze keer wel een eenduidige vertaling: padafhankelijkheid. Vaak betekent padafhankelijkheid niets 

meer dan de bepaling “that what happened at an earlier point in time will affect the possible outcomes 

of a sequence of events occurring at a later point in time”.
81

 Op zijn zwakst betekent dit dus dat de 

geschiedenis van een fenomeen van belang is voor de verklaring van een latere staat. Vertrekkende 

van deze basisdefinitie brengen een aantal onderzoekers meer waardevolle werkhypothesen aan. “Er 

kan pas van een pad gesproken worden, voorzover dat terugleidt naar een ‘kruispunt’, waarop dit ene, 

in plaats van tal van andere mogelijke paden werd ingeslagen. De keuzen en gebeurtenissen op 

dergelijke kruispunten (…) zijn het resultaat van toeval, geluk, de samenloop van omstandigheden en 

van onbedoelde gevolgen”. Het gaat om de momenten, zo geeft historicus Ido de Haan verder aan, 

waarop de opvattingen, toekomstvisies en keuzes van individuen een doorslaggevende rol kunnen 

spelen.
82

 James Mahony onderscheidt drie definiërende kenmerken. Het betreft causale processen met 

een hoge gevoeligheid voor gebeurtenissen in de eerste fasen van het historisch proces. Ten tweede 

kenmerken padafhankelijke processen zich door een start met contingente gebeurtenissen. Hij spreekt 

                                                      

80
 Jon ELSTER, Closing the books…, p.84-88. 

81
 Paul PIERSON, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, in: The American Political 

Science Review, 94, 2, 2000, p.252. James Mahony haalt deze definitie eveneens aan. James MAHONY, “Path 

dependence in historical sociology”, in: Theory and Sociology, 29, 4, 2000, p.510. 
82

 Ido DE HAAN, Politieke reconstructie. Een nieuw begin in de politieke geschiedenis, Oratie uitgesproken op 

12 maart 2004. 



 

 24  

ten derde van een procesontwikkeling die getuigt van inertie, die op hetzelfde pad blijft.
83

 Hij erkent 

de mogelijkheid om terug te keren op het behandelde pad. Het betreft immers geen strak determinisme 

dat eender welke verandering uitsluit. In tegenstelling tot de vaak aangewende zachte interpretatie van 

de eerste definitie vrezen veel historici immers het omgekeerde: een strenge deterministische theorie.  

Dit is reeds een eerste verduidelijking. Anderzijds perken onderzoekers als Paul Pierson de definitie in 

door te vereisen dat “once (…) started down a track, the costs of reversal are very high”.
84

 Er ontstaat 

een relatief kostenvoordeel door de veelvuldige toepassing van een vroeger gekozen optie. Dit kan in 

de vorm van zelfversterkende of positieve feedbackprocessen gebeuren. Paul Pierson omschrijft dit als 

“increasing returns”, toenemende meeropbrengsten.
 85

 De oorspronkelijke keuze valt samen met een 

kruispunt, “a critical juncture” waarbij de keuze contingent is. De bedoelde keuze is niet op voorhand 

voorspelbaar.
86

 Er bestaat nog een tweede analysevorm: de reactieve sequentie. Dit is een ketting van 

temporeel geordende en causaal verbonden gebeurtenissen, waarbij elke gebeurtenis in de ketting ook 

een reactie is op de voorgaande gebeurtenis en tevens een oorzaak van de volgende. De historische 

gebeurtenis aan de oorsprong van de ketting is contingent en de ketting zelf “inherently sequential”.
87

 

Ik licht eerst de kenmerken van de zelfversterkende processen toe. 

In de politieke wereld onderscheidt Paul Pierson vier aan elkaar gerelateerde aspecten die het bestaan 

van deze meeropbrengsten versterken. Ten eerste heeft politiek een collectieve aard. De meeste op de 

politieke “markt” geproduceerde goederen zijn publieke goederen. Voor politieke beslissingen wendt 

politici mechanismen van collectieve beslissing, gesteund door autoriteit aan. Wetten hebben daarom 

ook het karakter van een collectief goed. Er zijn hoge opstartkosten voor het voeren van een politiek 

beleid. Er is slechts één winnaar. Dit perkt enerzijds de effectiviteit van het individuele handelen sterk 

in en versterkt anderzijds de afhankelijkheid van anderen. Dit kan ertoe leiden dat mensen hun gedrag 

afstellen op het verwachte gedrag van anderen. Deze collectieve aard verklaart bijvoorbeeld waarom 

politieke partijen stabiel blijven voortbestaan: “organisations have a strong tendency to persist once 

they are institutionalized”. 

De tweede reden van Pierson is de institutionele dichtheid van politiek. Politiek bestaat uit “struggles 

over the authority to establish, enforce, and change the rules governing social action in a particular 

territory”. De formele instellingen gelden voor alle actoren en perken de handelingsvrijheid in. In het 

geval van België gelden de parlementaire democratie en de bestaande (grond)wettelijke bepalingen als 

inperkende krachten. Ook beleid hoort hierbij. Pierson noemt dit onorthodox, maar stelt daarover: 

“Policies are generally more easily altered than the constitutive rules of formal institutions, but they 

are nevertheless extremely prominent contraining features of the political environment”. Beleid is 
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vaak opmerkelijk duurzaam. Onderzoek gaat vaak impliciet uit van het idee dat voor deze instellingen 

toenemende meeropbrengsten gelden. De meeropbrengsten kunnen wijzigingen in de tijd steeds meer 

bemoeilijken. Immers, na de kostelijke invoering van bepaalde instellingen en beleid kunnen “learning 

effects”, “coordination effects” en “adaptive expectations” optreden. Organisaties en individuen 

ontwikkelen hun politieke en sociale identiteit in het gevormde milieu. Hierdoor worden alternatieve 

omgevingen minder aantrekkelijk. 

Als derde element noemt hij politieke autoriteit en asymmetrie in de macht. Dergelijke asymmetrie is 

ook onderhevig aan toenemende meeropbrengsten. Dit kan een relatief gebalanceerde toestand met 

een openlijke contestatie doen ontwikkelen naar een toestand waarin de machtsrelatie zo ongelijk is 

dat de verwachte reacties en ideologische manipulatie voor een openlijk politiek conflict onnodig zijn. 

De toewijzing van politieke autoriteit aan bepaalde actoren is voor dit element een bron van positieve 

feedback: “When certain actors are in a position to impose rules on others, the employment of power 

may be self-reinforcing (…). Actors may use political authority to generate changes in the rules of the 

game (…) designed to enhance their power”. 

Tot slot zijn er de complexiteit en de ondoorzichtigheid van politiek. De dubbelzinnigheid van politiek 

ligt in de complexe doelen en het losse verband tussen actie en resultaat. Verbetering door “trial and 

error” is niet vanzelfsprekend. Het mag niet aangenomen worden dat leerprocessen zich voltrekken. In 

verschillende studies is immers gebleken dat de actoren in een complexe en ondoorzichtige omgeving 

zwaar beïnvloed worden door de manier waarop ze informatie voor zichzelf filteren. Pierson besluit: 

“Once established, basis outlooks on politics, ranging from ideologies to understandings of particular 

aspects of governments or orientations toward political groups or parties, are generally tenacious. 

They are path dependent”. 

Voor het onderzoek naar politieke stabiliteit en verandering zijn toenemende meeropbrengsten dus een 

belangrijk onderzoeksaspect. Pierson geeft nog twee obstakels voor verandering. Politiek werkt vooral 

op korte termijn (tot aan de volgende verkiezingen). Kosten en opbrengsten op lange termijn zijn van 

minder belang. Er valt dus een belangrijke reden weg om koerswijzigingen door te voeren. Opbrengst 

op lange termijn brengt immers waarschijnlijk op voor iemand anders, voor een tegenstander. Als het 

tweede obstakel benoemt Pierson de neiging tot status quo van politieke instellingen: “public policies 

and (especially) formal institutions (…) are change-resistant”. Twee redenen voor de resistentie tegen 

verandering zijn ten eerste de wens van de oprichters van de instellingen om hun opvolgers eraan te 

binden en ten tweede dat de politieke actoren zichzelf aan die instellingen binden. Het kan op korte en 

op lange termijn beter lijken om bepaalde beleidsopties net niet te nemen. Institutionele veranderingen 

kunnen tot een inperking van de haalbaar lijkende oplossingen leiden.
88

 

Van bijzonder belang voor mijn onderzoek is de typologie van James Mahony voor padafhankelijke 

vormen van institutionele reproductie: utilitaristisch, functioneel, machtsgebonden en gebonden aan 

legitimiteit.
89

 Volgens de utilitaristische uitleg kiezen actoren op rationele grond voor de reproductie: 

Er zijn meer kosten dan voordelen verbonden aan een transformatie. Volgens deze theorie komen er 

instellingen tot stand omdat ze het private belang dienen van de invoerders van die instelling. Er treedt 

dan ook verandering op wanneer de betrokken instelling dit private belang niet meer dient. Het gevaar 

van dit systeem is dat het minder efficiënt is dan vroegere alternatieven. Deze uitleg hoort vooral thuis 

in economische situaties. 
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Net als bij de utilitaristische verklaring nemen onderzoekers die machtsverklaringen hanteren aan dat 

actoren voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Instellingen verdelen macht niet op een gelijke manier. 

Hierdoor hebben groepen een andere houding tegenover de reproductie van die instelling. Zelfs indien 

een meerderheid de instelling wil wijzigen, kan deze overleven, indien een voldoende sterke elite dit 

tegenhoudt. Bij de verdere ontwikkeling van de instelling kan de bevoordeelde groep de gewonnen 

macht aanwenden voor de verdere ontwikkeling van de instelling. Deze benadering is conflictueus en 

dynamisch. De institutionele reproductie kan een kritiek punt bereiken waarbij het conflict de hoofdrol 

overneemt en tot verandering leidt. Zowel te verregaande verdrukking van ondergeschikte groepen als 

een scheuring in de elitegroep kan dit veroorzaken.  

De functionele verklaring betoogt dat een instelling zichzelf versterkt door zijn functionaliteit en nut in 

het systeem waartoe het behoort. Door het contingente selectieproces kan op lange termijn de minder 

functionele optie gekozen zijn. De uiteindelijke verandering kan er komen door een exogene schok die 

het systeem dermate onder druk zet dat het nut van de betrokken instelling verdwijnt. 

De laatste verklaringsgroep is gegrond in legitimiteit. Het geheel van subjectieve overtuigingen van de 

actoren (over wat hoort en moreel correct is) veroorzaakt de institutionele reproductie. Volgend op de 

invoering van de gekozen instelling wordt deze versterkt door zijn groeiende legitimatie, zelfs indien 

een andere instelling meer legitiem is. De verandering van dit systeem is mogelijk doordat de waarden 

en subjectieve overtuigingen van de actoren wijzigen. 

Naast deze zichzelf versterkende sequenties zijn er zoals vermeld ook reactieve sequenties. Hier komt 

een ander proces aan de oppervlakte. Het betreft geen versterking van vroegere gebeurtenissen, maar 

processen die vroegere gebeurtenissen kunnen wijzigen of omkeren. Het kan problematisch zijn om in 

deze ketting het beginpunt vast te leggen. Ook hier is dit beginpunt een contingente gebeurtenis. Deze 

gebeurtenis kan het gevolg zijn van een botsing van twee of meer voorgaande sequenties.
90

 Er zijn drie 

zaken van belang om van een reactieve sequentie te kunnen spreken. De eerste gebeurtenissen zijn 

noodzakelijke of voldoende voorwaarden voor de daaropvolgende gebeurtenissen. Van belang zijn in 

dat verband zowel vragen naar de manier waarop gebeurtenissen naar andere leiden als te onderzoeken 

hoe gebeurtenissen de huidige stand van zaken hadden kunnen vermijden. Ten tweede is een causale 

studie nodig om de initiële omstandigheden met de uiteindelijke resultaten te verbinden. Ook daarvoor 

is de typologie van Mahony nuttig. Tot slot moet een duidelijke temporele ordening in de sequentie 

zitten.
91

 In dit onderzoek wend ik de eerste vorm van padafhankelijkheid aan. 

Tot slot wil ik het begrip “path dependence” verdiepen met de analytische categorieën van Scott Page. 

Hij koppelt Piersons concept van toenemende meeropbrengsten los van de padafhankelijkheid. Voor 

hem zijn dit twee afzonderlijke categorieën, waarvan de een niet noodzakelijk de ander vraagt. Hij 

stelt dat naast de effecten van de toenemende meeropbrengsten, zelfversterking, positieve feedback en 

lock-in, ook negatieve uitwendige invloeden bestaan, zoals beperkingen van ruimtelijke, budgettaire, 

temporele en cognitieve aard. Soms duidt onderzoek louter toenemende meeropbrengsten aan, terwijl 

ook beperkende negatieve invloeden spelen.
92

  

In zijn overzicht vermeldt Page ook “path dependence”, “phat dependence” en “state dependence”. De 

“state dependence” betekent dat een uitkomst in een periode afhankelijk is van de Staat van dit proces 

op dat moment. Dit is de meest lichte vorm van padafhankelijkheid. Met “phat dependence” pleegt hij 
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een moeilijk vertaalbare woordspel. Dit is een padafhankelijkheid, want de vorige uitkomsten van het 

proces bepalen de huidige uitkomst. De volgorde van die uitkomsten speelt echter geen rol. Scott Page 

onderscheidt verder initiële, vroege en recente padafhankelijkheid. Hiermee duidt hij het moment aan 

waarvan de uitkomst het meeste afhangt. Bij initiële padafhankelijkheid is dit de eerste stap van het 

proces. Bij vroege padafhankelijkheid betreft het de eerste stappen. De term “recent” wijst dan weer 

op afhankelijkheid van het recente verleden.
93

 

In mijn onderzoek ga ik na of er lichte, dan wel meer dwingende vormen van padafhankelijkheid terug 

te vinden zijn. Een aanzet hiertoe geeft Scott Page reeds: “A law is much more strongly and differently 

connected to past laws than (for example) a pest control strategy is to past pest control strategies. 

Further, historical forces constrain laws to be similar to past laws”.
94
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7 Proloog: De Eerste Wereldoorlog 

 

In zijn onderzoek naar de werking van het militair gerecht tijdens en na de Eerste Wereldoorlog haalt 

Stanislas Horvat meteen een erg belangrijk punt aan: “Militaire operaties staan nooit los van militaire 

veiligheid en veiligheid van de Staat. Verraders en spionnen waren tijdens de bestudeerde periode een 

waar schrikbeeld in de verschillende legers. De Belgische regering vaardigde zeer vele besluitwetten 

uit m.b.t. de veiligheid van de Staat: toenemende strafbaarstellingen inzake spionage, verraad, 

collaboratie, verklikking, herhaaldelijk verstrengen van de strafmaat, oprichting van een dienst 

Militaire Veiligheid, definiëren van de staat van oorlog en de staat van beleg, enz”.
95

 Dit is niet het 

intrappen van een open deur. Het tijdsgebonden karakter van de politieke besluitvorming maakt dat 

het zelden mogelijk is om een probleem op voorhand te onderkennen en op te lossen. Beleidsmatige 

oplossingen hebben daarom logischerwijs een ad hoc karakter. De Eerste Wereldoorlog confronteert 

de Belgische regering met een tot dan ongekende situatie: een langdurige, maar gedeeltelijke bezetting 

van het eigen grondgebied. De context van deze bezetting brengt nieuwe laakbare handelingen naar 

boven waartegen de strafwet onvoldoende beschermt. Het blijkt zelfs nodig om aan de grenzen van de 

grondwettelijke regeling van het land voor de tijd van oorlog te sleutelen. 

Een eerste belangrijke besluitwet komt tot stand op 11 oktober 1916. Deze besluitwet betreffende de 

staat van oorlog en de staat van beleg definieert de staat van oorlog en de staat van beleg en vervangt 

de eerdere teksten uit 1791 en 1811. Er komt een duidelijke demarcatie tussen oorlogstijd, staat van 

oorlog en staat van beleg. De staat van oorlog wordt niet uitgesproken. Dit is de periode waarin een 

daadwerkelijke oorlog plaatsvindt. De oorlogstijd wordt ingevoerd via een kb dat het leger op voet van 

oorlog plaatst en eindigt met de uitvaardiging van een kb dat het leger op vredesvoet brengt. Ook de 

staat van beleg is aan een kb gebonden, maar geldt niet zomaar voor het hele grondgebied. Voor de 

waarborg van ‘s lands verdediging krijgt de militaire overheid belangrijke bevoegdheden in de streken 

onder staat van beleg. De minister van Oorlog blijft verantwoordelijk. Deze bevoegdheden betreffen 

de handhaving van orde en politie, de uitvoering van besluiten en reglementen inzake gezondheid enz. 

Belangrijk is de bepaling die toelaat recidivisten, vreemdelingen, personen verdacht omwille van hun 

relatie met de vijand en alle personen “wier tegenwoordigheid van aard was de krijgsverrichtingen te 

verhinderen” te verwijderen uit plaatsen waar zij een schadelijk effect kunnen hebben. Het is ook 

toegelaten om correspondentie te controleren en gevaarlijk geachte vergaderingen te verbieden. De 

bevoegdheid van het militair gerecht breidt tot slot uit onder staat van oorlog en staat van beleg met de 

misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en vereniging met het oogmerk om aanslagen te plegen op 

personen of eigendommen. In oorlogstijd vervangt het militair gerecht de burgerlijke rechtbanken, 

omdat hun stabiele werking niet zeker is.
96

 

Twee andere belangrijke besluitwetten hervormen de misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. De wet van 14 augustus 1914 wijzigt bijna alle artikelen met misdrijven tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat. Enkel de artikelen 113, 115, 121, 122 en 123 swb blijven 

onaangeroerd.
97

 Artikel 114 swb ondergaat louter taalkundige wijzigingen. Het hoofddoel van deze 

bepalingen is de bestraffing van de overdracht van “objets, plans, écrits, documents ou renseignements 
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dont le sécret vis-à-vis de l’ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l’Etat”. Tien 

nieuwe artikelen vervangen de oorspronkelijke vier. Er wordt gezorgd voor een meer gedetailleerde 

classificatie van de verschillende situaties van onwenselijke overdracht van gegevens en documenten. 

De in de artikelen vermelde gevangenisstraf blijft ongewijzigd. Wel voert de regering in artikel 123ter 

swb een opvallende bijkomende bepaling in. Veroordelingen op grond van artikelen 119, 120bis, 

120ter, alinea 2 en 120quater swb leiden vanaf dan ook tot een ontzetting uit de rechten opgesomd als 

nr.1, 2, 3 en 6 in artikel 31 swb en politietoezicht tussen 5 en 10 jaar.
98

 

Deze wet wordt opgevolgd door een tweede besluitwet van 11 oktober 1916. De regering onderkent 

nog tekorten in de bestaande strafwetgeving. Daar waar de wet van 14 augustus 1914 nog levenslange 

hechtenis als hoogste strafmaat voorziet bij spionage, voert deze besluitwet voor verschillende van de 

misdaden gericht tegen de uitwendige veiligheid van de Staat de doodstraf in. Bijzonder belangrijk 

voor mijn onderzoek is de herinvoering van de doodstraf voor militaire en economische samenwerking 

met de vijand. Dit is respectievelijk een verhoging van buitengewone en levenslange hechtenis. Dit 

geldt ook voor de meest ernstige spionage (artikel 116 swb). Daarnaast voorziet de besluitwet nog een 

bijzondere strafmaat voor het plegen van bepaalde misdrijven in oorlogstijd. Daarnaast volgt er nog 

een markante wijziging voor de toepasbaarheid van artikel 117 swb op artikel 113 swb. Pas door de 

besluitwet van 11 oktober 1916 wordt militaire samenwerking met de vijand tegen een met België 

geallieerde Staat strafbaar. Deze toevoeging ontstaat uit het voorheen onvoorziene geallieerde karakter 

van een strijd als de Eerste Wereldoorlog. Artikel 123ter swb verduidelijkt dat de bepalingen van de 

facultatieve rechtenontzetting en het politietoezicht gelden voor veroordelingen tot gevangenisstraf.
99

 

Nog een besluitwet ziet op 10 december 1916 het daglicht te Saint-Adresse: “betreffende het verbieden 

der betrekkingen van economische aard met de vijand”. Voor de duur van de oorlogstijd wordt aan 

“alwie zich op het door de vijand niet bezette Belgische grondgebied bevindt” en aan “ieder Belgisch 

onderzaat die zich buiten het grondgebied der vijandelijke Mogendheden of buiten de door hen bezette 

bevindt” verboden om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren die de vijand al dan niet rechtstreeks 

hulp verschaffen. De voorziene straf gaat van 1 tot 5 jaar gevangenzetting en / of een geldboete van 

500 tot 20.000 frank. Ook leggen de bevoegde rechtbanken, volgens artikel 6 van deze besluitwet, de 

veroordeelden een ontzetting uit de kiesrechten en de rechten opgesomd in artikel 31 swb voor 5 tot 10 

jaar op.
100

 Opnieuw wordt de rechtenontzetting dus als strafverzwarend middel aangewend. 

De volgende besluitwet van 8 april 1917 is voor de bestraffing van samenwerking met de vijand het 

meest baanbrekend. De Eerste Wereldoorlog en de door de Duitsers gepropageerde Flamenpolitik 

leggen belangrijke gebreken in de Belgische strafwet bloot: “in de tekst van artikel 115 wordt niet de 

trouweloosheid van diegenen voorzien die, zonder in de eigenlijke zin van het woord bij te dragen tot 

de vordering van ’s vijands wapens, een plan zouden hebben gediend dat door de vijand arglistig 

beraamd werd tegen de eenheid en de instellingen van het Koninkrijk”. Ten eerste voert de Belgische 

regering een nieuw misdrijf in: de politieke samenwerking met de vijand. De rechtbanken twijfelen 
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immers over de mogelijke brede toepassing van artikel 115 swb. Zo gebeurt er een vrijspraak voor een 

soldaat die zijn medesoldaten via brieven aanzet om zich aan de vijand over te geven. 

De omschrijving van dit nieuwe misdrijf (118bis swb) is als volgt: “Wordt gestraft met dwangarbeid 

van vijftien jaren tot twintig jaren, alwie met een kwaad opzet ’s vijands politiek of plannen in de hand 

heeft gewerkt, heeft deelgenomen aan het vervormen door de vijand wettelijke instellingen of 

inrichtingen, de getrouwheid der burgers jegens de Koning en de Staat in oorlogstijd aan het 

wankelen heeft gebracht”. Daarnaast voert deze besluitwet ook het misdrijf verklikking in. Dit wordt 

het artikel 121bis swb: “Wordt gestraft met een gevangenzetting van zes maanden tot vijf jaren en met 

geldboete van 500 frank tot 5.000 frank, alwie, met een kwaad opzet, door het aanklagen van een 

werkelijk of ingebeeld feit, welke persoon ook heeft blootgesteld aan opzoekingen, vervolgingen of 

gestrengheden vanwege de vijand”. Dit is de eerste trap van dit misdrijf. Vervolgens bevat het artikel 

strengere strafmaten voor verklikkingen met zwaardere gevolgen: 1. “Hij wordt met opsluiting gestraft 

zo de met een kwaad opzet aangeklaagde persoon een beroving van vrijheid van meer dan een maand 

heeft ondergaan” en 2. “Hij wordt gestraft met dwangarbeid van vijftien jaren tot twintig jaren, zo de 

met een kwaad opzet aangeklaagde persoon ter dood gebracht werd of zo de door hem ondergane 

beroving van vrijheid of behandeling hetzij een ongeneesbaar blijkende ziekte, hetzij een bestendige 

onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid, hetzij het verlies van het volkomen gebruik van een orgaan, 

hetzij een erge verminking voor gevolg had”. Opnieuw wijzigt de regering artikel 123ter. Behalve de 

opname van artikel 121bis swb in deze regeling, preciseert de besluitwet de duur en wijzigt deze het 

aantal ontzettingen: “de levenslange of tijdelijke ontzetting van de kiesrechten en van de bij artikel 31 

opgesomde rechten”.
101

 

Op 14 september 1918 wijzigt de regering via een besluitwet de bepalingen inzake de strafmaat en de 

strafuitvoering voor misdrijven inzake de veiligheid van de Staat. De uitvoering van de doodstraf 

wordt aangepast van onthoofding naar de kogel. Artikel 5 van deze besluitwet vult bijgevolg artikel 8 

swb aan: “Hij zal evenwel met de kogel worden gedood indien hij een misdaad begaan heeft voorzien 

in hoofdstuk II, titel I, boek II van dit wetboek of indien hij, in oorlogstijd, veroordeeld wordt door het 

krijgsgerecht”. De Belgische regering voert tevens een regeling inzake verzachtende omstandigheden 

in: de doodstraf kan tot levenslange of buitengewone hechtenis omgezet worden.
102

 

Een laatste besluitwet van groot belang is van 12 oktober 1918 “betreffende het verblijf, in België, der 

vreemdelingen en der personen met vreemde oorsprong”. Deze besluitwet perkt gedurende de tijd van 

oorlog de vrijheid van bepaalde categorieën van burgers in. De wettelijke bepalingen volgen op de 

besluitwet van 11 oktober 1916. De belangrijkste getroffenen zijn de vreemdelingen, de Belgen bij 

naturalisatie en diegenen die deze Belgische hoedanigheid verworven hebben op grond van artikelen 

6, 7, 8 en 9 uit de wet van 8 juni 1909 als hun oorspronkelijke nationaliteit niet geallieerd of neutraal 

is. Artikel 2 bepaalt dat de minister van Justitie deze personen een vaste verblijfplaats kan toewijzen, 

een bepaalde woonplaats kan verbieden of daarnaast een internering kan bevelen. Deze machten zijn 

tevens van toepassing op de “Belgen die geen vaste woonplaats hebben in België of die door hun 

betrekkingen met de vijand verdacht zijn”.
103

 

Ook voor de organisatie en bevoegdheid van het militair gerecht wijzigt de onvoorziene situatie van de 

Eerste Wereldoorlog verscheidene zaken. Een eerste vernieuwing is de wijziging van een louter 
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personele bevoegdheid naar een territoriale bevoegdheid. Een krijgsraad is oorspronkelijk bevoegd 

voor de troepen en diensten van de eenheden waaraan die krijgsraad verbonden is. Dit leidt echter tot 

problemen. Niet zelden zijn de troepen of diensten in het achterland, ver van de bevoegde krijgsraad. 

Ook interpreteren niet alle krijgsauditeurs hun personele bevoegdheid op een eenduidige manier. Een 

vereenvoudiging dringt zich op. Voor de regering is de aangewezen rechtbank de dichtstbijzijnde ten 

aanzien van het misdrijf of de krijgsraad waaronder de eenheid van de dader valt. In de uiteindelijke 

regeling lijnt de regering de bevoegdheid minder scherp af om een maximale gerechtelijke slagkracht 

te bekomen en onrechtmatige gerechtelijke procedures te vermijden. De opheffing van de territoriale 

bevoegdheidsbeperking maakt elke krijgsraad bevoegd voor elk misdrijf dat het militair gerecht moet 

behandelen. Wanneer meer dan een krijgsraad kennisneemt van een zelfde misdrijf, wijst het krijgshof 

de bevoegde krijgsraad aan.
104

  

De oorlog doet het aantal rechtszaken toenemen, waardoor een tekort aan krijgsauditeurs ontstaat. In 

april 1916 wijzigt de regering de bepalingen in artikel 81 van de wet van 15 juni 1899.
105

 Vanaf dan is 

de Koning gemachtigd om substituten en plaatsvervangers van de krijgsauditeurs tot krijgsauditeur te 

benoemen of effectieve of plaatsvervangende burgermagistraten of doctors in de rechten van minstens 

25 of 30 jaar tot substituut of krijgsauditeur te benoemen.
106

 De meer uitgebreide werking van het 

militair gerecht leidt tevens tot een forse uitbreiding van het personeelsbestand en de aanwerving van 

bijkomend personeel, zoals griffiers en adjunct-griffiers bij de permanente krijgsraden, bedienden van 

het parket of griffies van de krijgsauditoraten en zelfs militairen van lagere rang in dienstverband. In 

november 1918 voert de regering twee substituten-Auditeur-generaal in.
107

 

De eerstgenoemde besluitwet van 11 oktober 1916 maakt het militair gerecht in oorlogstijd bevoegd 

over de misdrijven tegen de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat. Dit is een uitbreiding in 

vergelijking met de oorspronkelijke bepaling dat het militair gerecht in tijd van oorlog bevoegdheid 

verleent over “les espions, les receleurs d’espions, les embaucheurs et ceux que recèlent des militaires 

étrangers”. Na de wapenstilstand grijpen de politieke beleidsvoerders opnieuw in op de gerechtelijke 

sanctionering van de samenwerking met de vijand. De besluitwet van 16 november 1918 beperkt de 

bevoegdheid van het militair gerecht tot de staat van beleg. De wet van 30 april 1919 treft ook nog een 

aantal maatregelen voor de werking van het gerecht. Bij samenhang tussen een misdrijf onder 

bevoegdheid van het militair gerecht en een misdrijf onder bevoegdheid van het burgerlijk gerecht, 

dan behandelen het burgerlijk gerecht de rechtszaak. De uitzondering op deze regel zijn misdrijven 

inzake spionage.
108

 

Deze initiatieven hervormen de bepalingen voor de uitwendige veiligheid van de Staat grondig. In de 

volgende hoofdstukken ga ik de invloed van deze preconfiguraties in de jaren dertig en veertig na. 
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8 De Belgische regimecrisis in de periode 1930-1940 

 

“The unprecedented disaster that was World War I swept away much of the basis of nineteenth-

century liberalism and opened an era of revolution and political conflict more intense than any 

seen before or after”. 

 Stanley G. Payne, in “Fascism. Comparison and Definition”.
109

 

 

8.1 De democratie onder druk 

 

Het gezicht van de jaren dertig wordt gekenmerkt door twee internationale crisissen. Er is ten eerste de 

wereldwijde economische crisis na de beurscrash in Amerika. Deze heeft een katalyserend effect op de 

tweede crisis: de interne politieke machtsstrijd van de zich verder democratiserende Europese staten. 

De Russische revolutie in 1917 en de fascistische staatsgreep te Italië in 1922 zijn twee uitingen in een 

vroeg stadium van dit conflict. Twee ondemocratische staatsinrichtingen komen daarbij tot stand. Ook 

in de overige Europese landen ontstaan ter rechterzijde uiteenlopende autoritaire en nationalistische 

stromingen die uit ontevredenheid met de parlementaire democratie de staatsmacht naar zich willen 

toetrekken. Het gaat daarbij niet enkel om de meest extreme vorm binnen deze politieke strekking: het 

fascisme. Naast fascisme bestaan een hele resem rechts-autoritaire, soms proto-fascistische groepen.
110

 

Deze nieuwe staatskundige experimenten dragen in elke staat een eigen, door de voorgeschiedenis van 

dat land beïnvloede gezicht. Het precieze karakter gaat van een soort van katholieke dictaturen zoals 

Oostenrijk (1934-1938), Portugal (vanaf 1933) en Spanje (vanaf 1939) tot het welbekende fascistische 

nazisme in Duitsland (vanaf 1933).
111

  

Dat Hitler in oktober 1933 de wereldontwapeningsconferentie en de Volkenbond verlaat, belooft op 

internationaal vlak weinig goeds.
112

 Over de periode 1932-1934 schrijft de socialistische patron Emile 

Vandervelde: “In het buitenland beleven we de catastrofe van de Duitse sociaal-democratie (maart 

1933); in Oostenrijk wordt de socialistische partij buiten de wet gesteld; de opstand van het 

Asturische proletariaat in Spanje wordt bloedig neergeslagen, in de helft van Europa wordt tijdelijk 

het bourgeois regime vervangen door een arbitrair en machtswellustig regime”.
113

 De machtsgreep 

van Hitler markeert voor België het begin van rechtstreekse dreiging aan de oostelijke landsgrens. De 

Anschluss van Oostenrijk in 1938 en de opeising van het Sudetenland in Tsjecho-Slovakije in 1939 

laten geen twijfel over het bijzondere probleem dat de Oostkantons voor België kunnen betekenen. De 
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vrees om als vanouds het slagveld voor een Europees machtsconflict te zijn, wordt niet enkel vanuit 

Duitsland gevoed. In 1933 laat Maarschalk Philippe Pétain de Belgische ambassadeur weten dat het 

Franse leger bij een Duitse aanval op Polen niet zullen twijfelen om door België op te trekken. Deze 

geruchten blijven, niet ten onrechte, tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bestaan.
114

  

Ook in België komt het parlementaire regime onder druk. Vooral vanaf 1934 komt intense kritiek tot 

stand.
115

 De regeerperiode van Leopold III is politiek zeer instabiel, mede door de uitdijende gevolgen 

van economische crisis uit 1930.
116

 In de periode van 1934 tot 1940 volgen negen regeringen elkaar 

op. Daarnaast gebeuren nog eens elf belangrijke portefeuillewissels.
117

 De wortels van de machtsstrijd 

in de Belgische politiek liggen in 1918. Met de revolutionaire dreigingen in Rusland en Duitsland op 

de achtergrond kent koning Albert I het land in samenspraak met socialisten, liberalen en progressieve 

katholieken belangrijke politieke en sociale hervormingen toe, waaronder het algemeen enkelvoudig 

stemrecht en de afschaffing van de inperking van het stakingsrecht.
118

 De koning tracht de macht van 

de katholieken te breken om zich niet met de wil van één politieke partij te moeten vereenzelvigen.
119

 

Er komt bijgevolg een grondige machtsverschuiving tot stand. De BWP (Belgische Werklieden Partij) 

maakt een grote sprong voorwaarts in het parlement.
120

 Dit dwingt de liberalen en katholieken tot het 

vormen van coalitieregeringen, een nieuw gegeven in de Belgische politiek.
121

 In de jaren dertig liggen 

compromissen nog steeds bijzonder moeilijk. Een vaste strategie om politieke beslissingen te forceren 

is het aanbieden van ministerieel ontslag. Dergelijke onbezonnen tactieken schaden de werking en de 

waarde van de democratie. Het parlement verliest zelf ook geloofwaardigheid door de herhaaldelijke 

toekenning van bijzonder machten aan de koning. De onstabiele regeringen zijn immers slechts zelden 

in staat om de aan hen toebedeelde macht adequaat uit te oefenen.
122

  

Anderzijds maakt de democratisering de arbeidersbewegingen mondiger en politiek sterker. Ondanks 

deze nieuwe situatie zorgen de katholieken en liberalen ervoor dat de BWP vanaf 1923 – namelijk na 

de opname van het algemeen enkelvoudig stemrecht in de Grondwet – tot 1935 voortdurend in de 

oppositie terecht komt.
123

 De sociale crisispolitiek van de katholiek-liberale regeringen ondergaat 
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niettemin een steeds sterkere contestatie. De klassieke reactie tegen het internationaal heersende 

protectionisme is de muntdeflatie. Dit verarmt de bevolking en vooral de volkse klassen. Dit beleid 

van de katholiek-liberale regeringen ontstaat in het interbellum in symbiose met de patronale wereld. 

De invloed van de industriële kringen op de politieke elite voelt tot dan volstrekt natuurlijk aan. Beide 

groepen delen dezelfde sociale kringen en achtergrond. De arbeidersbeweging zet evenwel belangrijke 

bakens uit voor het verkrijgen van een verhoogde sociale bescherming door de Staat via de wilde 

staking van de mijnwerkers in 1932 en de nog veel indrukwekkender algemene staking van 1936.
124

 

De verschillende actoren in de Belgische politiek formuleren hun eigen problemen en antwoorden op 

de politieke crisissituatie. In alle politieke partijen en aan het Hof groeien plannen voor de hervorming 

van de Staat. Het loont in deze context de moeite een derde pad van naderbij te bekijken: het politieke 

corporatisme.
125

 Dit is een staatssysteem waarbij de volksvertegenwoordiging niet democratisch wordt 

verkozen, maar aangeduid door belangengroepen die zelf evenmin vrij samengestelde organen zijn. 

Bepaalde conservatieve katholieken maken deze beleidsoptie tot de kern van hun politiek. Ze vormen 

daarbij een ideologische voorhoede in de strijd tegen de democratie. Deze groep verzoent zich niet met 

de tegen hun politiek en machtspositie gerichte “staatsgreep van Loppem”.
126

 Hun kritiek op de manke 

werking van het parlement verhult hun achterliggende doel om via corporatistische hervormingen de 

politieke macht van de arbeidersbeweging terug af te nemen. De vooral Belgicistische, Franssprekende 

en katholieke burgerkringen staan immers afkerig tegenover het socialisme, de christendemocratie en 

het flamingantisme. Zo komt een mentaliteit tot stand, met uitlopers tot in Rex.
127

 Gezag treedt in deze 

maatschappelijke visie op de voorgrond, gesteund door traditionele gemeenschapsvormen zoals gezin 

en bedrijf.
128

 In de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno van 1931 vinden de conservatieve en 

reactionaire katholieken steun voor hun politieke betrachtingen. De corporatistische reorganisatie van 

de maatschappij wordt in dat werk aangevoerd als de oplossing voor de grootschalige crisis. De 

christelijke arbeidersbeweging is dan wel minder autoritair gestemd dan de reactionaire katholieken, 

toch zijn daar eveneens antiparlementairen. Voor hen primeert het – door de parlementaire democratie 

verstoorde – goddelijke ordeningsstelsel van de maatschappij.
129
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In het interbellum identificeert de liberale partij zich sterk met het nationale belang.
130

 Daarin valt het 

sterke en Fransgezinde patriottisme op. Volks- of Vlaamsgezinde elementen dringen slechts moeilijk 

in de partijstructuren door.
131

 Eenheid en landsverdediging worden de twee liberale speerpunten.
132

 In 

bepaalde conservatieve, doctrinaire kringen vermengt dit patriottisme zich met verzet tegen de nieuwe 

sociale emancipatie en een hevig antiflamingantisme. Anti-parlementarisme vindt daarin eveneens een 

voedzame bodem.
133

 

De verdediging van de democratie voert de hoofdtoon bij de BWP, maar ook de socialisten zijn niet 

vrij van de antiliberale en autoritaire tendensen. Het plan van de arbeid van Hendrik De Man bevat de 

wortels van politiek autoritarisme. Hij ontwikkelt daarin een corporatistisch parlement.
134

 Samen met 

Spaak wil hij een nationaal socialisme.
135

 Zoals bij de conservatieve katholieken en liberalen slaat de 

term “nationaal” op gehechtheid aan orde en op een identificatie van “het algemene belang”. Dit 

socialisme neemt afstand van het internationalisme. Aan het eind van het interbellum is de BWP sterk 

verdeeld door deze nieuwe stroming binnen de partij.
136

 

Het antiparlementarisme uit zich voornamelijk via extreme groeperingen. Ontstaan in de Leuvense 

studentenwereld, vormt Rex een militante vorm van het politiek katholicisme. Katholieke radicalen 

zoeken in België, zoals elders, een weg tussen de liberale democratie en het fascisme. Na mislukte 

onderhandelingen met de katholieken beslist Léon Degrelle op het laatste nippertje om met Rex in mei 

1936 als onafhankelijke partij naar de verkiezingen te trekken. Rex verbindt een amalgaam van protest 

(oud-strijders, leden van rechtse patriottische liga’s, misnoegde handelaars en winkeluitbaters) tot een 

succesvol verkiezingsresultaat. De daaropvolgende mislukte mars op Brussel in 1936 en het verlies in 

de tussentijdse verkiezingen van 1937 tegen katholiek politicus Paul van Zeeland duwen Rex weg van 

zijn Belgicistische, katholieke publiek en tezelfdertijd steeds dieper in de politieke woestijn. Eens daar 

wordt de beweging in een hoog tempo hoe langer hoe extremistischer.
137

 

De oprichting van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) wordt bekendgemaakt op 6 oktober 1933.
138

 

Tussen de onvoorwaardelijke voorstanders van een fascistische Nieuwe Orde en de behoeders van de 

democratische principes in de partij en de maatschappij, ligt een middengroep die een autoritaire partij 

aanvaardt en de democratie wil hervormen. De oprichtingsproclamatie van het VNV breekt niettemin 

duidelijk met de democratie.
139

 Hoewel de ideologische fundering van het corporatisme in de Vlaamse 

beweging zwak is, bestaat deze wel. Het corporatisme in het VNV sluit vooral bij het etatistisch Nazi-
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model aan.
140

 De vooruitgang in de gemeenteraadsverkiezingen in 1938 is na de winst van 1936 eerder 

teleurstellend. In die verkiezingen vormen de VNV-ers concentratielijsten met de Katholieke Vlaamse 

Volkspartij (KVV) in een derde van de gemeenten.
141

 De stagnatie in de wetgevende verkiezingen van 

1939 verduidelijkt aan het VNV dat het algemeen stemrecht niet de weg naar de macht is.
142

 Joris Van 

Severen neemt in 1931 een grotere stap met de oprichting van het Verdinaso of de Dietsche Nationaal 

Solidaristen, een beweging in volledig fascistische stijl, antisemitisch, xenofoob en volledig los van de 

klassieke partijpolitiek. Militarisme is een hoofdkenmerk.
143

 De beweging wil het einde van de liberale 

democratie en het herstel van de maatschappij via corporatistische en solidaristische principes.
144

 

Een belangrijk kenmerk van de twee zonet benoemde politieke partijen, maar ook van de BWP is hun 

partijmilitie. De klassieke parlementaire politiek krijgt een verlengstuk op de straat. Deze paramilitaire 

groeperingen bekijken buitenstaanders met veel argwaan. De Dinaso-militie is van het Verdinaso. Het 

Nationaal Legioen is een andere, niet-partijgebonden militie. Dit is voornamelijk een vereniging van 

oud-strijders die zich kant tegen het communisme, het flamingantisme en politieke partijen. Het ideaal 

van deze beweging is een unitair en onafhankelijk België, met een sterke regering en een corporatieve 

onderbouw. De militie van het Nationaal Legioen zijn de groupes mobiles, opgericht in 1933. De 

milities voor arbeiderverweer richt de BWP op in 1926 uit schrik voor acties uit de bourgeoisie tegen 

het socialisme. Vanaf 1932 wordt dit evenwel een echte paramilitaire organisatie.
145

 

De Kommunistische Partij (KP) is evenmin gewonnen voor de parlementaire democratie. Deze partij 

strijdt ervoor om via een revolutie een proletarische dictatuur te vestigen. De KP weegt indirect zwaar 

op de nationale politiek door, door het sterke wantrouwen waarmee de andere politieke partijen deze 

partij bejegenen. De Sovjet-Unie is de rode draad bij uitstek voor de politieke tegenstanders om de 

communisten als het rode gevaar te bestempelen.
146

 Deze houding is logisch. Het project van de KP is 

het sterkst tegen de elitaire machtsstructuren gericht. Dit geeft een bijkomende verklaring voor de 

conservatieve houding tegen de parlementaire democratie. De communisten bedreigen de burgerlijke 

machtsbasis en de democratisering geeft net aan dergelijke groepen de mogelijkheid om meer impact 

en veranderingen ten aanzien op de Staat te verkrijgen. Na het niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-

Unie en Duitsland wordt de KP hyperneutraal. De partij beschuldigt de Belgische regering vanaf dan 

van de Franse en Britse zijde te verkiezen.
147
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1936 is een sleuteljaar voor de Belgische parlementaire democratie. De internationale gebeurtenissen 

beloven weinig goeds. In 1935 richt Hitler de Luftwaffe op. Hij voert ook de tweejarige dienstplicht in. 

Italië en Duitsland zoeken toenadering. Frankrijk en de Sovjet-Unie volgen dit voorbeeld.
148

 Op 18 juli 

1936 begint de langdurige Spaanse burgeroorlog. De regering blijft in navolging van Frankrijk en 

Engeland neutraal.
149

 Voor de Belgische rechterzijde wekt de linkse volksopstand het spookbeeld van 

de Russische revolutie in 1917 op.
150

 Liberalen, katholieken en extreemrechtse groepen staan op een 

lijn van minder naar meer steun voor Franco. De socialisten en communisten kiezen de republikeinen. 

Spaak krijgt zijn eigen partij wel zover om het rechtse regime te erkennen. Hij steunt op de Belgische 

zelfstandigheidspolitiek en het behoud van de regering van nationale unie.
151

 In het binnenland is er de 

grote algemene staking van mei-juni 1936. Met de berichtgeving over de grote volksfrontstaking in 

Frankrijk en de politieke crisis in het binnenland als steun, dienen de dokwerkers in Antwerpen een 

eisenpakket in. Sinds de devaluatie in 1935 wijkt de reële levensduurte sterk van de loonindexering af. 

Uiteindelijk staakt een half miljoen arbeiders en bedienden. Dit leidt tot de invoering van de syndicale 

vrijheid, het betaalde verlof en de 40-urenweek.  

Enkele conservatieve katholieken en het VNV stemmen tegen. De leidende kringen zijn weinig over 

deze verwezenlijkingen te spreken. Vermomd als een beroeps- of bedrijfsorganisatie brengen ze het 

corporatisme op de agenda. Een doel is het stakingsrecht inperken door rechtspersoonlijkheid te geven 

aan de vakbonden en strafrechtelijke sancties in te voeren voor overtredingen op de collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Deze voorstellen tasten echter de democratie aan.
152

 Tezelfdertijd is het 

politiek vertrouwen van de Belgische burger aangetast door politiek-financiële schandalen. Hoewel het 

economisch stilaan beter gaat, schudden de parlementsverkiezingen van 24 mei 1936 de Belgische 

politiek volledig door elkaar.
153

 Door de grootse intrede van Rex en de vooruitgang van het VNV en 

de communisten moeten de traditionele partijen dermate veel terrein prijsgeven dat een parlementaire 

meerderheid uit minstens drie partijen moet bestaan. De BWP in de regering vinden de conservatieve 

katholieken onverteerbaar. Een andere oplossing voor hen is een alliantie met de bewegingen aan hun 

rechterzijde: Rex en VNV. In deze strategie horen de concentratielijsten uit 1938 tussen het KVV en 

het VNV. Omdat de BWP in 1936 de grootste partij wordt, groeit ter linkerzijde de hoop om zoals in 

Frankrijk een volksfrontregering op te richten.
154

 Deze linkse coalitie (communisten, socialisten en 

links-liberalen) komt er niet. In de kerk, de privé-industrie, het leger, bij andere gevestigde machten en 

de oud-strijders groeit niettemin een vrees voor de communisten, niet geheel ten onrechte beschouwd 

als de lakeien van Moskou.
155

 De politieke propaganda tegen deze beweging is ingebed “in een 
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bredere antidemocratische stroming” en is een dekmantel voor “fundamenteel antidemocratische, 

reactionaire en autoritaire strevingen”.
156

 Deze rechtse vrees wordt geruggesteund door de Franse en 

Spaanse gebeurtenissen en leidt tot politieke overwegingen waarin een coalitie met een partij als Rex 

aanvaardbaar wordt. 

Emmanuel Gerard heeft het over een links-rechts polarisatie in “een koortsige sfeer (…) met de felste 

politieke beroering sedert de oorlog, (…) die niet alleen een bedreiging inhield voor het voortbestaan 

van de regering, maar van de bestaande instellingen zelf”.
157

 Hoewel de Rexistische betoging van 25 

oktober 1936 uiteindelijk op een sisser afloopt, zijn de bedoelingen van Léon Degrelle – dan op het 

hoogtepunt van zijn macht – duidelijk. Hij wil de gebeurtenissen in Parijs op 6 februari 1934 imiteren. 

Oud-strijders bestormen er geleid door extreemrechtse figuren en gesteund door fascistische milities 

het parlement.
158

 Dit is waarom Degrelle zijn mars op Brussel laat samenvallen met het nationaal 

defilé van de oud-strijders en waarom de regering alles probeert om deze betoging te dwarsbomen. De 

maatregelen gaan van een verbod op de betoging tot het intrekken van alle door Rex aangevraagde 

vergunningen voor treinen en autobusdiensten. Enkele dagen voor de betoging houdt Eerste minister 

van Zeeland een merkwaardige radiotoespraak waarin hij de vooral anticommunistische overtuiging 

van de regering etaleert. De mislukking van Rex is aan een aantal factoren te wijten. Behalve het 

afremmende regeringsoptreden is het akkoord tussen Rex en VNV van 6 oktober 1936 belangrijk. Dit 

akkoord vervreemdt de Belgicistische kringen – ook de oud-strijders van Rex. Een aantal dagen na dit 

akkoord verklaart Leopold III in zijn rede over de onafhankelijkheidspolitiek dat de regering van 

Zeeland de meerderheid van de Belgen verenigt. Deze mislukte staatsgreep en het verlies van Degrelle 

in de tussentijdse verkiezingen van 1937 doen het blok van de extreemrechtse krachten rondom de 

Degrelle imploderen.
159

  

Ook het Hof speelt hierin een rol van betekenis. Bij Leopold III groeit hand over hand de frustratie 

over de onmachtige politici. Verschillende keren berispt de vorst de politieke klasse.
160

 Het antwoord 

van het Hof op deze “problemen” is het herstel van de koninklijke prerogatieven. Het schoolvoorbeeld 

is artikel 65 gw dat stelt dat de koning zijn ministers benoemt en ontslaat. Deze visie botst het meest 

van al met de BWP. De socialisten beschouwen hun ministers als vertegenwoordigers van de partij. 

Deze politieke opvatting maakt evenwel ook opgeld bij de liberalen en de katholieke partij.
161

 Het 

vonkt voortdurend tussen de politieke partijen enerzijds en de wil van de koning om het regime naar 

zijn hand te zetten. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog overweegt het Hof de hervorming van 
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de Staat in corporatistische zin.
162

 Steun voor deze ideeën is er in de zonet benoemde conservatieve en 

autoritaire kringen. Dit leidt in de eerste bezettingsmaanden tot een aantal nieuwe grondwetten. Een 

versie van het comité Lippens stelt een autoritaire, corporatistische staat in.
163

 Op dat moment behoort 

de – vooral door conservatieve katholieken gesteunde – val van de parlementaire democratie tot de 

directe mogelijkheden. Ook Henri Velge werkt voor het Hof tussen juni 1940 en januari 1941 aan een 

soortgelijke grondwet.
164

 Zijn voornaamste medewerkers zijn de Brusselse magistraten Jean Servais en 

Hayoit de Termicourt en Louis de Lichtervelde, secretaris van Charles de Broqueville.
165

 Corporatieve 

kamers met adviserende bevoegdheid vervangen het parlement. Velge past ook de sociale structuren 

aan. Zoals in fascistisch Italië voorziet hij een eenheidsvakbond en een patronale eenheidsorganisatie, 

met verbod op stakingen en lock-out. Een soortgelijk manifest van katholiek patronaal leider René 

Goris wordt ondertekend door het ACV.
166

 Er zijn ook groepen rond de voormalige kabinetschef van 

de koning Louis Wodon en rond kabinetschef Louis Fredericq. Hayoit de Termicourt en René Marcq 

maken deel uit van deze laatste groep.
167

 Hayoit treedt vanaf 24 juli 1941 op de achtergrond omwille 

van spanningen in het Hof van Cassatie over het bezettingsregime. Het Hof stuurt niettemin duidelijk 

aan op de instelling van een aan het fascisme verwant regime.
168

 

Een tot op heden weinig bekend en weinig gekend arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 1940, 

op conclusie van advocaat-generaal Hayoit de Termicourt ondersteunt de mogelijkheid van een 

vorstelijke staatsgreep. In het kader van de verdediging van de verder besproken wet van 22 maart 

1940 inzake de verdediging van de nationale instellingen halen conservatieve katholieken in beide 

Kamers dit arrest aan ter verdediging van het extreme karakter van deze wet. Het arrest bevestigt de 

legaliteit van de besluitwet van 11 oktober 1916 betreffende de staat van oorlog en de staat van beleg. 

De basis voor deze legaliteit is evenwel een schok. Het gaat aan de Grondwet voorbij en wijst op het 

decreet van 18 november 1830, de onafhankelijkheidsverklaring van België. Het voortbestaan van de 

Belgische Staat hangt niet af van de Grondwet. Bij een bedreiging van de onafhankelijkheid van 

België, handelt de koning volgens dit eerder fundamenteler decreet. Op basis van die redenering valt 

de koning buiten de greep van artikel 130 gw dat het plegen van staatsgrepen bestraft.
169

 Crockaert 

herhaalt de ontleding van de door de koning gezworen eed in dit arrest. Deze eed is tweeledig: “Je jure 

d’observer la Constitution et les lois du peuple belge” en ten tweede “et de maintenir l’indépendance 

du pays et l’intégrité du territoire”. Dit zijn twee van elkaar onafhankelijke plichten. Daarom geldt: 

nood breekt Grondwet. De oorlogstijd vormt in deze context een duidelijk geval van nood.
170
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Het hoeft geen betoog dat dit arrest het koninklijke handelen verregaand en vervaarlijk legitimeert. In 

theorie staat dit alle daden van de vorst voor de redding van ‘s lands onafhankelijkheid toe. De positie 

van Hayoit de Termicourt maakt diens rol bij de legitimering van uitzonderlijke vorstelijke macht nog 

onrustwekkender. Hij is een belangrijk aanspreekpunt voor de regering inzake strafrecht en zetelt later 

in het centrum Lippens.
171

 Een van de weinige kritische parlementairen over deze verregaande rol voor 

de koning is communist Xavier Relecom.
172

 Ook socialist Henri Rolin, een zeer gerenommeerde jurist 

in de Senaat, uit juridische reserves. Niettemin aanvaardt ook hij een opheffing van de Grondwet, zij 

het louter in uitzonderlijke omstandigheden en steeds zo restrictief als mogelijk.
173

 De regimecrisis van 

de Belgische democratie komt met de Tweede Wereldoorlog voor de deur op een gevaarlijk kookpunt.  

 

8.2 De politieke machtscentra 

8.2.1 Conservatief rechts in de regering en de magistratuur 

8.2.1.1 In de regering 

Na deze politieke schets van de jaren dertig is het ook belangrijk om nog preciezer te duiden wie waar 

de macht heeft. Tussen 1931 en 1940 zijn er in totaal tien regeringen. Van 5 juni 1931 tot 19 maart 

1935 komen drie katholiek-liberale regeringen tot stand. Een vierde loopt van 18 april tot 3 september 

1939. Er zijn daarnaast nog vijf regeringen van nationale unie: van 25 maart 1935 tot 9 februari 1939 

lopen de eerste vier. De vijfde start met de instelling van tijd van oorlog op 3 september 1939 en loopt 

tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De enige katholiek-socialistische regering is slechts een kort 

leven beschoren, namelijk van 21 tot 27 februari 1939.
174

 

Deze regeringen worden door zeven verschillende Eerste ministers geleid. Van 5 juni 1931 tot 25 

oktober 1937 volgt een aantal katholieke Eerste ministers elkaar op. Jules Renkin leidt de regering tot 

18 oktober 1932 en Charles de Broqueville van 22 oktober 1932 tot 13 november 1934. Na Georges 

Theunis (20 november 1934 – 19 maart 1935) leidt de onafhankelijke, maar feitelijk katholieke Paul 

van Zeeland twee regeringen tot 25 oktober 1937. Na intermezzo’s van liberaal Paul-Emile Janson en 

zijn socialistische neef Paul-Henri Spaak komt vanaf 21 februari 1939 katholiek Hubert Pierlot aan de 

leiding van de regering. Hij blijft uiteindelijk in functie tot de lente van 1945. 

Belangrijker voor mijn onderzoek zijn de ministers van Justitie. Bij de liberalen bekleden vooral Paul-

Emile Janson en François Bovesse een belangrijke rol. Janson beheert in deze periode Justitie voor het 

eerst van 22 oktober 1932 tot 12 juni 1934. Door een ministerwissel volgt Bovesse hem op in de 

regering van de Broqueville. In de regering Theunis (tot 19 maart 1935) blijft hij op post. In de tweede 

regering van Zeeland is hij opnieuw de verantwoordelijke van 13 juni 1936 tot 14 april 1937. Janson 

komt terug op dit departement vanaf 18 april 1939 tot 3 september 1939 in de regering Pierlot. Hij is 

weerom op post vanaf 5 januari 1940. De katholieken beschikken over een beperkt aantal titularissen. 

Charles du Bus de Warnaffe leidt dit departement vier maand in de regering Janson en Joseph Pholien 
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negen maand onder Spaak. De socialisten hebben Emile Soudan van 3 september 1939 tot 5 januari 

1940. Dit departement staat dus vooral onder liberale leiding. 

De sterke aanwezigheid van de ondemocratische, antiliberale conservatieve vleugel van de katholieken 

in de regering en van gelijkgezinde liberalen legt de nood aan speciale aandacht voor de bedoelingen 

en de ideeën achter de door mij besproken wetsontwerpen bloot. Enkele regeringen zijn van bijzonder 

belang. De regering de Broqueville vaardigt drie fundamentele bouwstenen van het strenger beleid uit: 

1. De wet van 19 juli 1934 inzake de misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat hervormt verschillende aspecten van de artikelen inzake deze misdrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Ten eerste wordt de militaire rechtbanken voor deze misdrijven veralgemeend 

bevoegd. Ook wijzigen de omschrijvingen van strafwetartikelen. Artikelen 116 en 118 swb verliezen 

kwaad opzet in de omschrijving. Daarnaast verdwijnt “het oogmerk om te spioneren”, voorheen een 

verzwarende omstandigheid of deel van het misdrijf. Bovendien brengt deze wet een uniforme 

regeling voor de strafmaat van artikelen 118, 119, 120 en 120bis swb in tijd van oorlog. Deze 

uniformisering verzwaart de drie laatste artikelen. 

2. De wet van 29 juli 1934 die privémilities verbiedt en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging 

van, de handel in, en het dragen van wapens en op de handel in munitie, aanvult, verbiedt privémilities 

en eender welke organisatie van particulieren die het gebruik van geweld als doel hebben of zich in de 

plaats van het leger of de politie willen stellen. In het bijzonder straft deze wet de oprichters van deze 

organisaties, de helpers van deze organisaties en de leden.
175

 Deze wet richt zich tegen het voeren van 

politiek op straat en wil de politieke wereld beperken tot het parlement en de ministeries. 

De wet van 30 juli 1934 betreffende de vervallenverklaring van de Staat van Belg voert voor het eerst 

een permanente wettelijke regeling in, waardoor Belgen die hun nationaliteit niet bij geboorte van hun 

vader krijgen, deze nationaliteit terug kunnen verliezen. De reden is het niet aan de burgerplichten 

voldoen. De directe aanleiding voor deze wet ligt bij Duitse propaganda in de Oostkantons. 

Bovendien tracht deze regering tevens een ontwerp gericht tegen “separatistische drijverijen” door de 

Kamers te loodsen: Dit ontwerp bestraft diegene die op openbare plaatsen of bijeenkomsten mensen 

aanzet tot het plegen van een aanslag op de integriteit van het grondgebied door verspreiding van 

geschriften, tekeningen, zinnebeelden of plakbrieven.
176

 Na de neerlegging in de Kamer op 8 mei 1934 

verdwijnt dit ontwerp evenwel. Dit is de tweede poging om deze politiek strafbaar te maken. In 1928 

legt liberaal volksvertegenwoordiger Rodolphe Desaegher immers een voorstel neer ter beteugeling 

van sommige misdaden en wanbedrijven tegen de onschendbaarheid van de Staat. Dit voorstel wijzigt 

artikel 104 swb zodat de aantasting van het grondgebied ook zonder vernietiging van de Staat strafbaar 

wordt. Ten tweede vult dit voorstel artikel 114 swb aan door tevens “kuiperijen” strafbaar te stellen 

via contacten met personen die handelen in het belang van een vijandige natie.
177

 Het ontwerp in 1934 

ziet zich als de opvolger. 
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In deze regering vallen een aantal namen op, ten eerste de Broqueville zelf, met zijn vaste kabinetschef 

Louis de Lichtervelde en minister van Binnenlandse Zaken Hubert Pierlot. De rol van de Lichtervelde 

aan het begin van de Duitse bezetting kwam reeds aan bod. Maurice Lippens, liberaal minister van 

openbaar onderwijs richt zoals gezegd in 1940 opnieuw het studiecentrum voor de hervorming van de 

Staat op. De jaren voordien is hij een gast op nazi-partijdagen en pleitbezorger van goede relaties met 

nazi-Duitsland.
178

 De katholiek Gustave Sap is evenmin een onbeschreven blad. Hij vormt met Charles 

d’Aspremont Lynden in 1936 een front tegen Eerste minister van Zeeland. Beiden spelen volgens 

historicus Gerard onder een hoedje met Rex bij de gefaalde mars op Brussel en de herverkiezing in 

Brussel die van Zeeland wint.
179

 Sap zetelt ook in de regeringen Pierlot II en III.  

Er bestaat nog een aantal andere wetten met ingrepen verbonden aan de veiligheid van de Staat. De 

wet van 4 mei 1936 pakt privémilities uitgebreider aan en komt uit de eerste regering van Zeeland. 

Bijkomend verbiedt de wet publieke vertoningen van particulieren in groep die door hun oefeningen, 

hun uniformen of stukken van hun uitrusting de schijn van militaire troepen hebben. Deze toevoeging 

is nodig, omdat een aantal groeperingen dat de regering in 1934 wil treffen zich in de tussentijd heeft 

omgevormd van partijgebonden milities tot propagandabewegingen. Deze wet vervolledigt weerom de 

wapenwet van 3 januari 1933 op verschillende punten.  

Een ontwerp ter verstrenging van een aantal misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 

komt onder de tweede regering van Zeeland tot stand. Het parlement keurt deze tekst goed onder de 

regering van nationale unie van Janson. Deze wet van 10 december 1937 richt zich op spionage en 

verhoogt daarvoor de strafmaat voor artikelen 114, 115, 118, 120ter en 123bis swb. Voor artikel 114 

swb betekent dit zelfs de invoering van de doodstraf. Ook verstrengen de bepalingen voor straffen in 

tijd van oorlog voor artikelen 119 en 120 swb vermeld in artikel 123ter swb. 

De regeringen Pierlot II en III zijn verantwoordelijk voor de overige wetten: 

1. De wet van 20 juli 1939 tot aanvulling van titel I van boek II van het Wetboek van Strafrecht maakt 

de volgende handelingen strafbaar: het al dan niet rechtstreeks van een vreemde persoon of vreemde 

organisatie ontvangen van giften, geschenken, leningen of andere voordelen in eender welke vorm die 

deels of volledig dienen voor het in België voeren of bekostigen van bedrijvigheid of propaganda die 

op de integriteit, soevereiniteit of onafhankelijkheid van het rijk een inbreuk maakt of de getrouwheid 

ondermijnt die burgers aan de Staat en de instellingen van het Belgische volk verschuldigd zijn. Dit is 

het nieuwe artikel 135bis swb. 

2. De besluitwet van 21 december 1939 tot aanvulling van hoofdstuk II van titel I van het boek II van 

het Wetboek van Strafrecht verstrengt in oorlogstijd de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de Staat met een nieuwe beschikking. Artikel 122bis swb stelt immers militaire inlichtingsdiensten van 

vreemde mogendheden op het Belgische grondgebied buiten de wet, indien er inbreuken opgesomd in 

artikel 123 swb voorkomen. Artikel 123 swb bepaalt straffen voor degenen die de Staat blootstellen 

aan vijandelijkheden van een vreemde mogendheid door het plegen van niet door de regering 

goedgekeurde vijandelijke handelingen. 

3. De wet van 22 maart 1940 betreffende de verdediging van de nationale instellingen bespreek ik in 

detail in het begin van het volgende hoofdstuk.
180
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Conservatieven in de regeringen van Hubert Pierlot zijn ten eerste Pierlot zelf, Charles d’Aspremont-

Lynden, Charles de Bus de Warnaffe en Joseph Pholien. Deze twee laatsten bekleden de functie van 

minister van Justitie. 

 

8.2.1.2 In de magistratuur 

Bij de voorbereiding van wetten is de regering niet de enige speler. Voor de wetten inzake strafrecht 

en in het bijzonder voor de wetten verbonden aan het onderwerp van dit onderzoek speelt de raad van 

wetgeving een belangrijke rol. Deze raad van wetgeving wordt ingesteld door het kb van 3 december 

1911 en hervormd met het kb van 13 mei 1922. De bedoeling is de ontlasting van het parlement en 

hulp bieden aan de minister van Justitie bij het opstellen van de belangrijkste wetten. De hervorming 

van 1922 beperkt de bevoegdheid van de minister van Justitie om leden te benoemen. Vanaf dan doet 

de koning de benoemingen. Ook voert het kb van 13 mei 1922 het bestendig comité in. Dit comité 

adviseert de minister over alle aan hen gerichte vragen. De raad is bevoegd voor de materie die de 

minister in het bijzonder voor deze raad bestemt of die het comité aan de raad doorspeelt.
181

 

De leden van deze raad zijn voornamelijk magistraten. De Brusselse magistratuur is er bijzonder sterk 

vertegenwoordigd: Aanwezig is niet enkel de voorzitter van het hof van beroep van Brussel, maar ook 

de Procureur-generaal, een ere-Procureur-generaal, procureur des konings en een advocaat van deze 

rechtbank. Ook de Procureur-generaal, een raadsheer en twee advocaten bij het Hof van Cassatie 

hebben er zitting. Daarnaast is de advocaat-generaal bij het hof van beroep van Luik aanwezig. Er 

horen ook twee professoren van de Université Libre de Bruxelles en van de Katholieke Universiteit 

Leuven tot de raad van wetgeving en een professor uit de Rijksuniversiteit Gent. Bij de overige leden 

is er een oud-stafhouder van de balie van Luik en een vertegenwoordiging van het ministerie van 

Justitie. Binnen de Raad is er een bestendig comité. Het is vooral met dit comité dat de minister van 

Justitie contact onderhoudt. De voorzitter van het bestendig comité is L. Dupriez, professor aan de 

universiteit van Leuven. Verder zijn de leden Léon Cornil, Procureur-generaal bij het hof van beroep 

van Brussel, met zijn Brusselse collega’s F. Morelle, voorzitter, Raoul Hayoit de Termicourt, 

procureur des konings, Jean Servais, ere-Procureur-generaal en Charles Resteau, advocaat aan het Hof 

van Cassatie. Daarnaast hebben Herman Speyer, professor aan de Brusselse universiteit en M. 

Dullaert, directeur-generaal van het ministerie van Justitie zitting. De Brusselse magistratuur is zeer 

sterk vertegenwoordigd. Deze instelling kent een grote continuïteit. Het bestendig comité bestaat in 

1940 nog steeds uit voorzitter L. Dupriez en leden Léon Cornil, Raoul Hayoit de Termicourt, Jean 

Servais, M. Dullaert en Herman Speyer. H. De Page is een nieuw lid. Hij is professor aan de Brusselse 

universiteit en ere-ondervoorzitter van een rechtbank van eerste aanleg. Baron A. Ernst de Bunswyck 

is een tweede vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. P. Servais, vrederechter te Beauraing 

en Léopold Soenens, raadsheer in het Hof van Cassatie zijn de andere leden. De laatstgenoemde 

vervangt wellicht Charles Resteau.
182

 Het Brusselse hof van beroep blijft sterk vertegenwoordigd.  

De Brusselse magistratuur behoort tot de Belgicistische, Franstalige kringen van het land. Politiek zijn 

zij dan ook vanuit die achtergrond gekleurd. De bijzondere aandacht van het Brusselse gerecht voor de 

communisten is in die zin kenschetsend. In 1923 voeren Jean Servais en Raoul Hayoit de Termicourt 

de zaak in het hof van assisen van Brabant om de communisten buiten de wet te stellen wegens een 
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complot tegen de veiligheid van de Staat.
183

 Deze kringen zijn zeer gevoelig voor de verdediging van 

de Staat en het behoud van de openbare orde. Behoudsgezind patriottisme staat bij velen centraal. De 

oudste documenten in het dossier van de wet op het verbod van privémilities in 1934 komen uit 1926. 

Jean Servais houdt vanaf de oprichting van de socialistische milities voor arbeidersverweer de minister 

van Justitie op de hoogte. Hij wil de milities vervolgen voor complotten tegen de Staat.
184

 Het rechts, 

patriottisch denken is niet noodzakelijk democratisch. Een hang naar autoritarisme is de magistraten 

niet vreemd. Dit verklaart waarom verschillende leden van de Brusselse magistratuur aan het begin 

van de bezetting rechtstreeks betrokken zijn bij het opstellen van corporatistische grondwetten, soms 

op vraag van het koninklijk Hof. Hayoit de Termicourt, Servais, Marcq en Velge zijn voorbeelden. De 

invloed van de raad van wetgeving valt niet te onderschatten. Vaak stellen zij op vraag van de regering 

ontwerpen op. Het ministerie van Justitie is niet steeds akkoord met hun advies, maar de status en 

functie van de leden van deze instelling voorzien deze adviezen van de nodige autoriteit. 

Het niet-gestemde ontwerp over separatistische drijverijen komt van het bestendig comité van de raad 

van wetgeving.
185

 Het eerste wetsontwerp voor het verbod op privémilities vraagt minister Janson aan 

de raad.
186

 Voor de opvolgwet in 1936 moet minister van Justitie Soudan (socialist) van de regering de 

raad van wetgeving vragen naar een interpretatie van de wet van 29 juli 1934. Vervolgens wil de 

regering een ontwerp om buitenlandse inmenging in de Belgische politiek te verhinderen. De raad van 

wetgeving stelt daarvoor een ontwerp op dat de wet van 20 juli 1939 wordt.
187

 

De regering treedt daarenboven in contact met een man in het bijzonder: Raoul Hayoit de Termicourt. 

Los van de raad van wetgeving zijn veelvuldig sporen terug te vinden van contact tussen hem en de 

politieke wereld, meer in het bijzonder met het ministerie van Justitie. Zo geeft hij voor ontwerp voor 

het verbod van de privémilities een van de raad van wetgeving afwijkend advies. Bovendien belegt hij 

persoonlijke vergaderingen met de verantwoordelijke ambtenaar in het departement Justitie. Er zijn 

vooral sporen van de persoonlijke betrokkenheid van Hayoit de Termicourt bij de wet op privémilities 

in 1934. In het uitgebreide wetgevende dossier uit het archief van het ministerie van Justitie blijkt dat 

Hayoit persoonlijk een nog fundamenteler rol speelt dan in de raad van wetgeving of het bestendig 

comité. Ook in de voorbereiding van de wet van 22 maart 1940 zijn er sporen van zijn persoonlijke 

betrokkenheid.
188

 Voor andere wetten kan hij dus eveneens een bepalende rol spelen. Het parlementair 

document ter bespreking van de wet van 10 december 1937 noemt drie rechtvaardigende teksten: een 

studie van vergelijkend recht over misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, adviezen 

van de commissie van Justitie uit de Senaat en adviezen van bepaalde hoge magistraten.
189

 De kans is 

klein dat Advocaat-generaal Hayoit de Termicourt niet tot hen behoort.  

                                                      

183
 José GOTOVITCH, “La peur du rouge dans les dossiers de la justice belge: la signification du procès de 

1923”, in: Pascal DELWIT et José GOTOVITCH, La peur du rouge, Editions de l’Université de Bruxelles, 

Bruxelles, 1996, p.92. Voor verslagen van ondervragingen, resultaten van huiszoekingen bij de beschuldigden en 

individuele rapporten van de gerechtelijke politie, zie: AMSAB-ISG. Archief van het Parket van de Procureur 

des Konings te Brussel (microfilm) 102/1/57111 (846-914). Vincent SCHELTIENS, “Breuk en continuïteit in 

doen en denken : het geval War Van Overstraeten (1910-1945)”, in: BEG, 2009, p.15-53. 
184

 Ministerie van Justitie. Dossier van de wet van 29 juli 1934 en 4 mei 1936. Verslag op 30 september 1933. 
185

 PDK. 1933-1934. Nr.198. Wetsontwerp op de separatistische drijverijen. 
186

 Ministerie van Justitie. Dossier van de wet van 29 juli 1934 en 4 mei 1936. Verslag op 30 september 1933.  
187

 HVK. 30 juni 1939, p.875.  
188

 Het archief van August De Schryver in het KADOC bevat briefwisseling van Hayoit de Termicourt inzake de 

redactie van de wet van 22 maart 1940.  
189 

PDK. 1936-1937. Nr.239. Wetsontwerp waarbij er wijzigingen worden aangebracht in Hoofdstuk II, Titel I, 

Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, betreffende de misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat.  



 

 45  

Een laatste instelling is het veiligheidscomité. Een ondercommissie van het veiligheidscomité is voor 

de eerste versie van de latere wet van 22 maart 1940 verantwoordelijk. In de Senaat verklaart minister 

van Justitie Janson immers dat hij na contact met de drie Procureurs-generaal een speciale commissie 

heeft opgericht met “les meilleurs jurisconsultes du pays au point de vue du droit pénal” om deze wet 

voor te bereiden.
190

 Twee bekende leden zijn Advocaat-generaal Hayoit de Termicourt en de in 1940 

tot Auditeur-generaal benoemde procureur des konings bij het hof van beroep te Brussel Walter Jean 

Ganshof van de Meersch.
191

 Dit veiligheidscomité is nog steeds vrij onbekend. In Gewillig België staat 

dat de wet van 22 maart 1940 leidt tot de oprichting van het coördinatiecomité.
192

 Kwanten heeft het 

echter over een veiligheidscomité in uitvoering van de wet van 22 maart 1940.
193

 Gérard-Libois en 

Gotovitch stellen in L’An 40 dat Janson een veiligheidscomité opricht ter uitvoering van de wet van 22 

maart 1940 dat “comité de coordination” als naam draagt.
194

  

Veiligheidscomités zijn geen uitvinding uit 1940. Het betreft in oorsprong ministeriële werkgroepen 

verbonden aan de ministerraad. Zo herinnert Paul van Zeeland zijn collega’s op 20 december 1935 dat 

het beperkt comité genaamd “comité de sécurité” de internationale veiligheid van het land en de meer 

zuiver militaire problemen onderzoekt.
195

 Dit comité functioneert vanaf 16 september 1935.
196

 Een 

opsomming van de beperkte comités van de ministerraad in december 1937 bevat een “comité de 

sécurité” voor ordehandhaving.
197

 Wellicht is het coördinatiecomité een ondercommissie van het 

veiligheidscomité. Janson vermeldt dan dit comité als ondercommissie in de ministerraad.
198

 

 

8.2.2 Het parlement 

De samenstelling van het parlement in de jaren dertig kent een aantal belangrijke schommelingen. Er 

zijn verkiezingen in 1932, 1936 en 1939. Op 27 november 1932 halen de katholieken 38,55 procent 

van de stemmen in de Kamer. In 1936 zakken ze tien procent tot 28,80 procent. De socialisten zijn dan 

de grootste partij, hoewel hun stemmenaantal daalt van 37,11 naar 32,10 procent. De laatsten die door 

deze verkiezing klappen krijgen zijn de liberalen: van 14,28 naar 12,40 procent. De winnaars van deze 

verkiezingen zijn Rex, de Vlaams-nationalisten en communisten. Rex haalt eensklaps 11,24 procent 

van de stemmen. De andere partijen stijgen respectievelijk van 5,92 naar 7,21 procent en van 2,81 naar 

6,06 procent. In 1939 normaliseert de situatie zich grotendeels. Rex wordt de kleinste formatie in de 
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Kamer, met 4,43 procent van de stemmen. De katholieken herstellen zich als de grootste formatie door 

32,73 procent te halen. Ook de liberalen stijgen sterk naar 17,19 procent. De socialisten dalen een 

kleine twee procent tot 30,19 procent. De Vlaams-nationalisten halen 8,27 procent en tot slot bereiken 

de communisten 5,36 procent van de kiesgerechtigde bevolking.
199

 

Het parlement speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van het wettelijk bouwwerk. Een 

belangrijke functie van dit orgaan is het aftasten van de draagwijdte van de ontwerpen die de regering 

hun voorschotelt. Voor het ontwerp inzake het verbod op private milities stellen Paul-Henri Spaak en 

Joseph Jacquemotte beiden de vraag aan de minister van Justitie of stakingen en bepaalde politieke 

partijen daarmee niet illegaal worden.
200

 Het parlement treedt echter weinig buiten de krijtlijnen van 

de regeringscoalitie. Dit valt bijvoorbeeld op voor en na 1935. De BWP is vanaf dat jaar bijna steeds 

een regeringspartij. De gedisciplineerde parlementaire fractie past haar gedrag vanzelfsprekend aan 

deze situatie aan.
201

 De stemming van de wet van 1936 inzake het verbod op private milities leidt over 

de toepasbaarheid van dit nieuwe ontwerp op de jonge socialistische wachten slechts tot een vraag van 

het socialistisch kamerlid Gaston Hoyaux. De vraag blijft onbeantwoord. Toch stemt het BWP dit 

ontwerp.
202

 Dit verschil in houding valt op in vergelijking met de tegenstand van de socialisten en de 

communisten tegen de eerste wet inzake private milities in 1934. Een aantal redenen verklaart deze 

eerder makke houding. De wet van 1934 is onder meer rechtstreeks op de socialistische milities voor 

arbeidersverweer gericht. De socialisten willen hun partijmilitie niet kwijt. Een andere kritiek is dat 

niet enkel partijmilities verboden moeten worden.
203

 De socialisten zijn de enigen die deze wet gevolg 

geven en hun partijmilitie opdoeken. Het Nationaal Legioen en de dinaso-milities vormen zich om tot 

propagandabewegingen.
204

 Een tweede verklaring voor de kalme acceptatie van de socialisten in 1936 

is dat hun partij niet enkel in de regering van Zeeland II zetelt, maar dat ook hun partijgenoot Eugène 

Soudan op dat moment minister van Justitie is. Dit boezemt de BWP vertrouwen inzake de uitvoering 

van deze maatregel.
205

 Tot slot is de maatschappelijke context een oorzaak. De kiesstrijd breekt eind 

maart los en Rex is een belangrijke nieuwe speler.
206 

Er is een sterk gewijzigde politieke configuratie. 

De commissie van Justitie of speciale commissies vervullen in het parlement eveneens een belangrijke 

rol. Dit is ook het geval voor de wet van 22 maart 1940. Het merendeel van de wijzigingen aan deze 

wet gebeurt in vergaderingen van parlementaire commissies. Veelal zetelen er partijspecialisten in. De 

wet van 22 maart 1940 wordt door de bijzondere commissie gevoelig meer aanvaardbaar gemaakt. 

Niettemin weegt de politieke regeringsmeerderheid bij het al dan niet accepteren van amendementen 

vaak door in de commissies. De oprichting van raden, comités en commissies remt gewoonlijk de 

werking van het parlement. De oprichting van de raad van wetgeving in 1911 en de uitbouw in 1922 

heeft belang in de context van de regimecrisis. De elite versterkt de uitvoerende macht om de voor hen 

te heterogene parlementaire kamers buitenspel te zetten. Hoewel parlementaire commissies in de 

parlementaire context functioneren, verdwijnen discussies zo niettemin deels uit het parlement. 
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8.2.3 Opvallende machtsverhoudingen 

De totstandkoming van een wet kan soms bijzondere houdingen van politici verraden of minstens een 

aantal vragen doen rijzen. Een eerste geval is het gedrag van minister van Justitie Paul-Emile Janson 

ten aanzien van het ontwerp voor het verbod op privémilities. Hij krijgt voor het eerst op 5 april 1933 

van Eerste minister de Broqueville de opdracht om milities zoals van het Verdinaso te bekampen.
207

 

Janson kent voldoende mogelijkheden om optochten van militaire groepen te verbieden, maar de door 

de regering gewilde opheffing van groeperingen gaat in tegen de vrijheid van vereniging (artikel 20 

gw).
208

 De ministerraad belast hem niettemin op 17 juli 1933 met het probleem en het thema blijft dus 

op de agenda. Op 1 augustus 1933 vermeldt de liberale minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans 

het Nederlandse ontwerp dat uniformen verbiedt voor groepen van een politieke partij.
209

 Een maand 

later herneemt de Broqueville het thema. Hij bespreekt de activiteiten van de dinaso-militie. Ditmaal 

moet Janson een voorontwerp opstellen dat formaties met een militair karakter verbiedt, en het dragen 

van uniformen door leden van politieke partijen.
210

 Janson vraagt dit aan de raad van wetgeving.
211

 De 

liberale minister blijft dit ontwerp ongenegen. Hij noemt het op dat moment geamendeerde ontwerp in 

zijn brief van 14 april 1934 aan Procureur-generaal Hayoit de Termicourt “(le) projet de loi éventuel” 

en sluit af met: “Ce n’est pas particulièrement urgent”.
212

 De regering werkt dan al ruim een jaar aan 

deze wet. Dat Janson zich niet goed voelt bij dit ontwerp, blijkt ook uit de verdere evolutie. 

Op het moment dat de middenafdeling in de Kamer akkoord gaat met het ontwerp, is de regering zelf 

niet meer tevreden over de beperkte draagwijdte van het ontwerp.
213

 De conservatieve minister van 

Binnenlandse Zaken Hubert Pierlot wordt de medeverantwoordelijke.
214

 Zijn benoeming moet het 

ontwerp sneller en in de “goede” richting doen evolueren. Dat Pierlot een dag later al aan Janson een 

uitgewerkt voorstel overmaakt, versterkt deze indruk.
215

 Een derde signaal is de vermoedelijke stilte 

van Janson na Pierlots vraag voor een toelichtingsnota over de wijzigingen in het tweede ontwerp. 

Pierlot wil de politieke wereld en de pers voorbereiden: “de l’accueil qu’il recevra dès l’abord, 

dépend en partie son succès final”.
216

 Tot slot krijgt het ontwerp steevast toepasselijke namen. Het 

gewijzigde ontwerp draagt in het parlement echter terug de oude naam. Dat kan toeval zijn of politieke 

tactiek. Het is allicht geen sabotage van Janson, hoewel het met zijn weerspannigheid strookt. De wet 

over privémilities wordt dus sterk gestuurd door conservatieve katholieke politici. 
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Uit een aantal details blijkt dat Janson tegendraads blijft of dat zijn conservatieve katholieke collega’s 

hem als dusdanig aanzien. Hoewel Janson de wet van 22 maart 1940 in het parlement aankondigt en 

de oprichting claimt van het veiligheidscomité dat dit ontwerp opstelt, is het Pierlot die het contact met 

de ondercommissie onderhoudt, het ontwerp ontvangt en het verdedigt voor de ministerraad.
217

 Het is 

onduidelijk of de doorwegende rol van Pierlot een reactie is of preventieve actie tegen een afwijzende 

houding van Janson. Het karakter van dit ontwerp en de mogelijke schending van principes van de 

klassieke liberale staat maken een minder coöperatieve Janson niet ondenkbaar. 

Een ander opvallend gegeven gebeurt tijdens de totstandkoming van de wet van 10 december 1937. In 

het parlement is het niet minister van Justitie Bovesse, maar minister van Landsverdediging Denis die 

het ontwerp met de verstrengde bepalingen voor spionagemisdrijven voorlegt. De reden hiervoor is 

niet meteen duidelijk. Hij ondertekent het ontwerp wel. Misschien speelt het een rol dat Bovesse onder 

druk staat van zijn Brusselse en Waalse partijgenoten na de ondertekening van het amnestieontwerp op 

4 november 1936.
218

 De regering kan door het achterhouden van Bovesse onnodige oppositie in het 

parlement vermijden.
219

 Bovesse kan anderzijds tegen dit ontwerp gekant zijn, hoewel hij in de strijd 

tegen Rex als een betrouwbaar politicus bekend staat.
220

 

In het verlengde van de twee wetten op privémilities blijft de regering op zijn hoede. Naar aanleiding 

van een grote betoging van Rex met geüniformeerden in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek krijgt Pholien 

als minister van Justitie van Paul-Henri Spaak de opdracht een ontwerp op te stellen met een algemeen 

uniformverbod voor alle politieke groepen, behalve voor sportieve organisaties en voor organisaties 

als de scouts. Spaak begrijpt niet dat de verantwoordelijke procureur des konings een uniform van Rex 

pas strafbaar acht bij het dragen van een schouderriem. Hoewel de conservatieve Pholien van juni 

1938 tot februari 1939 minister van Justitie blijft, brengt hij geen dergelijk ontwerp in de ministerraad. 

Dit kan een vertragingsmanoeuvre zijn. Mogelijke verklaringen daarvoor gaan van passieve steun aan 

Rex tot de wens ter vermijding van een nieuw conflict tussen Rex en de katholieke partij dat in het 

voordeel van de eerstgenoemde partij kan uitdraaien. 

 

8.3 Besluit 

 

De macht voor de totstandkoming van wetsontwerpen ligt in behoudsgezinde handen. Hun patriottisch 

en pro-Belgisch conservatisme is voor conservatieve katholieken, rechtse liberalen en de liberale 

Brusselse magistratuur een gemeenschappelijke handelingsgrond. Uit mijn eerdere beschouwing blijkt 

dat dit milieu de voedingsbodem is voor de mogelijke herinrichting van de Belgische parlementaire 

democratie tot een autoritair en corporatistisch lichaam. 

Vanuit deze achtergrond ga ik na wat deze groepen in de jaren dertig precies wensen te verdedigen en 

tegen wie deze verdediging daarnaast gericht is. Vervolgens bestudeer ik de aangewende juridische 

strategieën om deze doelen te bereiken. 
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9 De verdediging van de nationale instellingen 

 

“Je dis que notre libéralisme s’inspire avant tout de la nécessité de protéger la patrie et que 

toutes les lois que nous proposons à l’heure actuelle sont justifiées par l’impérieuse nécessité 

d’assurer le maintien de nos institutions, l’ordre et l’intégrité du territoire”.  

  François Bovesse, liberaal minister van Justitie, in de Senaat, 26 juli 1934.
221

 

“Votre système parlementaire, c’est la dictature du capital financier, à l’époque actuelle, contre 

la masse de la population, et ce système nous voulons le renverser, le détruire; nous voulons 

réaliser l’objectif de la révolution prolétarienne, c’est-à-dire briser la machine de l’Etat 

capitaliste et substituer à cette machine brisée un nouvel appareil: celui de l’Etat prolétarien. Si 

nous utiliserons la force? Mais naturellement, et contre vous, comme vous l’utilisez maintenant, 

parce que vous êtes les maîtres de l’heure, contre la classe ouvrière et les masses laborieuses”. 

  Joseph Jacquemotte, communistisch volksvertegenwoordiger, in de Kamer, 4 juli 1934.
222

 

 

9.1 Het wettelijke kader: De wet van 22 maart 1940 

 

De wet van 22 maart 1940 inzake de verdediging van de nationale instellingen is een scharnierwet. In 

deze wet lopen verscheidene evoluties van de wetgeving voor de verdediging van de Staat uit de jaren 

dertig samen. Deze beschikkingen vormen tegelijkertijd een belangrijke stap in het politieke denken 

over de verdediging van de Staat en wie bepaalt waar de grenzen van toelaatbaarheid liggen voor deze 

verdediging. De wet van 22 maart 1940 is later voor de regering in ballingschap te Londen en voor de 

beleidsvoerders na de bevrijding een bron voor het nemen van bepaalde beleidsbeslissingen. Ik schets 

daarom als start van dit hoofdstuk de krachtlijnen van deze wet. 

Met de Tweede Wereldoorlog voor de deur keurt het parlement deze wet goed. De bepalingen richten 

zich tegen de stichters van groeperingen die de vernietiging “van België’s onafhankelijkheid, van de 

grondwettelijke vrijheden of instellingen van het Belgisch volk” nastreven, de anderen, die werkdadig 

lid zijn en zij die wetens en willens een vergaderplaats verschaffen en tevens de individuen die voor 

dat doel propaganda of andere bedrijvigheden uitvoeren. Ten tweede bestraft deze wet de personen die 

ten behoeve van die propaganda of andere bedrijvigheden onderrichtingen ontvangen van een vreemde 

mogendheid, een buitenlandse organisatie of een persoon die in haar naam of belang handelt. Tevens 

straft deze wet het in verstandhouding treden met een vreemde mogendheid etc op een wijze die de 

levensbelangen van de Staat schaadt.
223

  

Blijkens de naam van deze wet wil de wetgever de nationale instellingen verdedigen. Het betreft in de 

praktijk misdrijven tegen de Staat en vooral misdrijven waarin voor België schadelijke banden met het 

buitenland bestaan. Dit doet denken aan de communisten die via de derde internationale hun politieke 

leidraad in de Sovjet-Unie vinden. Extreemrechtse politieke organisaties en partijen komen echter op 
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de tweede plaats. Het is bekend dat Rex via hulp van fascistisch Italië een tijd radio-uitzendingen naar 

België verzorgt. Ik onderzoek daarom in dit hoofdstuk op wie de regeringen hun pijlen richten en hoe 

de wens om bepaalde groepen te raken de totstandkoming van wetten uit de jaren dertig beïnvloedt.
224

 

In latere hoofdstukken ga ik de invloed van deze wetgeving voor de repressie na. 

De wet van 22 maart 1940 bepaalt dat het militair gerecht bevoegd is voor de misdrijven uit de wet. 

Rekening houdend met de bevoegdheid van het militair gerecht over de aan de wet van 22 maart 1940 

verwante misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat na de twee wereldoorlogen, ga ik in 

verder in de tekst dieper in op de keuze van het soort rechtbank in oorlogs- en vredestijd en de daaraan 

te gronde liggende gedachtegangen.
225

 Het is hoe dan ook tekenend dat een parlementaire meerderheid 

instemt met de bevoegdheid van het militair gerecht in oorlogstijd voor nieuwe misdrijven die nauw 

verwant zijn met de misdrijven inzake de samenwerking met de vijand.  

De strafmaat gaat van opsluiting (5 – 10 jaar) naar een correctionele gevangenisstraf tussen 1 maand 

en 1 jaar (voor werkdadige leden en verschaffers van vergaderplaatsen) en 1 tot 5 jaar, telkens met een 

bijbehorende boete. Een belangrijke toevoeging is dat alle opgesomde misdrijven gepaard gaan met 

een mogelijke ontzetting uit de rechten van artikel 31 swb. De personen met een correctionele straf 

verliezen deze rechten vijf tot tien jaar. De criminele straf opsluiting betekent een levenslange 

ontzetting of een ontzetting tussen 10 en 20 jaar.
226

 Dit is een letterlijke overname van de bepalingen 

uit artikelen 32 en 33 swb. Ik onderzoek of de toepassing van de rechtenontzetting in de repressie en 

epuratie na de Tweede Wereldoorlog een breuk vormt met deze strafmaatbepaling of een voortzetting 

van een evolutie uit de jaren dertig. De rechtenontzetting beperkt de persoonlijke kwaliteiten van een 

burger en plaatst een stevig schot tussen burger en maatschappij, maar vooral tussen burger en Staat. 

Ik onderzoek daarom de rol en de ontwikkeling van deze strafmaatregel.
227

 

De wet voorziet ten slotte een bijzondere procedure. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

duidt op vordering van de Auditeur-generaal een rechter aan voor het schriftelijke onderzoek naar het 

misdrijf. Bij voldoende bezwaren brengt de rechter de verdachte voor de krijgsraad. Elke partij in de 

rechtszaak kan beroep instellen bij het krijgshof. De samenstelling van de krijgsraad en het krijgshof 

wijzigt. Op beide niveaus zetelen voor de beoordeling van de gegeven misdrijven twee burgerlijke 

magistraten naast drie militairen van een in de wet bepaalde rang. De regering kiest er dus voor om de 

toepassing van de gewone gerechtelijke procedure binnen het militair gerecht aan te passen voor de 

bestraffing van burgers. Dit lijkt logisch, aangezien de procedure voor het militair gerecht toegespitst 

is op de structuur en het functioneren van een leger. Ik onderzoek in dat opzicht de redenen voor de 

procedurele wijzigingen voor de militaire rechtsmacht.
228

 

 

9.2 Strafomschrijvingen: De verdediging van “de Staat” 

 

Wat verdedigen de wetten tegen wie? Dit is een interessante dubbele vraag. Het algemene, maar minst 

interessante antwoord is de Staat verdedigen. Dit verhult echter de meer precieze doeleinden en wie de 
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beleidsvoerders willen raken. De conservatieve machtscentra en de machtsstrijd van de oude elite met 

de linkse politieke massapartijen (BWP en de KP) verduidelijken deze rode lijn. Het betreft hier de 

verdediging van de elitaire ordening tegen de egaliserende invloeden in de politiek. Deze egaliserende, 

democratiserende invloed in de politieke wereld contesteert en bedreigt de macht van de elite. Twee 

instellingen belichamen in het bijzonder de democratisering: het algemeen enkelvoudig stemrecht en 

het stakingsrecht. Deze bepalingen zijn dan ook de courante schietschijven van de voorstanders van 

een hervorming van de Staat in corporatistische of andere zin. Het streven om de Staat te verdedigen is 

niet vrij van dubbelzinnigheid en verborgen handelingen. Daarom belicht ik de omschrijvingen die de 

beleidsvoerders in 1940 hanteren en de banden van de wet van 22 maart 1940 met voorgaande wetten 

uit de jaren dertig. 

 

9.2.1 De aanloop: de propagandawet van 20 juli 1939 

Senator Henri Rolin vraagt in juli 1934 bij de bespreking van de wet op de vervallenverklaring van de 

Staat van Belg om in die wet geen algemene strafomschrijving op te nemen, maar de precieze reden 

voor het nationaliteitsverval: de al dan niet met buitenlands geld gefinancierde propaganda voor de 

afscheiding van bepaalde landsdelen. Dit blijft zonder gevolg.
229

 Voor de katholiek-liberale regering 

Pierlot is net deze bekommernis vijf jaar later echter de reden om de wetgevende bepalingen voor de 

veiligheid van de Staat verder te verstrengen.
230

 Dit gebeurt uiteindelijk door de wet van 20 juli 1939. 

In de discussie over de door het buitenland gesteunde propaganda is de verdediging van de Staat de 

expliciete legitimering. De eerste memorie van toelichting van Paul-Emile Janson baseert zich op de 

Belgische onafhankelijkheidspolitiek. Bemoeienissen van buitenlandse organisaties zijn ongewenst. 

De beïnvloeding via geldelijke steun aan propagandisten of politieke organisaties is een nieuw, maar 

laakbaar gegeven. Enkel aan Belgische onderdanen verleent de Grondwet de uitoefening van bepaalde 

vrijheden. Dit ontwerp bestraft politieke bedrijvigheid en propaganda met buitenlandse materiële steun 

en verklaart de ontvangen vergelding voor de activiteiten verbeurd. Dit moet artikel 137 swb worden, 

een nieuw deel van de misdrijven die de grondwettelijke waarborgen schenden.
231

 

De commissie van Justitie in de Kamer gaat niet akkoord met deze redenering. Van de conservatieve 

du Bus de Warnaffe komt een volledig nieuwe legitimering. Voor hem vormt het bestaansrecht van 

België de leidraad en is de vrijwaring van de Belgische instellingen primordiaal. Een staat heeft de 

verplichting zichzelf te beschermen en dus de aanranding door propaganda te bestraffen. Daarom acht 

du Bus de in de wet opgenomen omschrijving van “politieke bedrijvigheid en politieke propaganda” te 

vaag. Hij voegt aan die omschrijving een specifieker en dus beperkend criterium in. Zijn omschrijving 

raakt daardoor bedrijvigheid en propaganda die “inbreuk maakt op de integriteit, de soevereiniteit of 

de onafhankelijkheid van het Rijk, of de getrouwheid ondermijnt, die de burgers zijn verschuldigd aan 

de Staat en aan de instellingen van het Belgisch volk”. Emmanuel Temmerman, verslaggever voor de 
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commissie van Justitie in de Senaat sluit zich aan bij het door zijn partijgenoot gewijzigde doel.
232

 

Voor du Bus is dit een artikel 118bis swb, maar voor vredestijd.
233

 De door het buitenland gesteunde 

politieke betrachtingen komen zo op een gelijke voet met politieke samenwerking met de vijand. Het 

misdrijf wordt daarom artikel 135bis swb. Dit is bij de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de Staat.
234

 Dit voorstel leunt dicht aan bij het Zwitserse besluit van 5 december 1938 dat de verstoring 

van de grondwettelijke orde strafbaar stelt.
235

 Er volgt een beperkt aantal parlementaire aanvallen, 

maar deze tussenkomsten staan de goedkeuring van het ontwerp niet in de weg. Vanaf dan legitimeert 

de “verdediging van de Staat” nieuwe wettelijke maatregelen in deze zin. 

Deze gewijzigde verklaringsgrond brengt verscheidene problemen naar boven. Ten eerste is niet elke 

door het buitenland materieel gesteunde politiek of propaganda nog strafbaar.
236

 Vooral daarop mikt 

de Vlaams-nationalistische kritiek van Gerard Romsée in de Kamer en Hendrik Borginon in de Senaat. 

Zoals Rexist Usmard Legros verklaart Romsée zich trouwens akkoord met het principe van de wet. Hij 

wenst zelf een algemeen verbod passend bij de politieke neutraliteit van België en niet een beperkt 

verbod op propaganda tegen de regeringspolitiek.
237

 Legros beschrijft de regering in zijn betoog niet 

volledig onterecht zoals: “un tailleur qui ferait un costume de deuil en vingt-quatre heures, mais qui a 

soin de vous dire: vous reviendrez plus tard pour faire consolider les coutures”. Hij vraagt specifiek 

naar de toepasbaarheid van de wet tegen de federalisten en tegen de anti-koloniale propaganda. Van 

Romsée komt dezelfde vraag ten aanzien van de tweede Internationale, de Komintern, het federalisme 

en corporatisme.
238

 Janson houdt veel van deze organisaties buiten het bereik van de wet, maar zwijgt 

daarbij wel over de Komintern.
239

 De twijfel over de toepasbaarheid van de wet op staatshervormingen 

blijft bestaan.
240

 Voor senator Temmerman moeten op een wettelijke grond gestoelde hervormingen in 

ieder geval mogelijk blijven.
241

 De vage omschrijving van dit nieuwe ontwerp doet de oppositie de 

mogelijke effecten op hun eigen politieke betrachtingen aftasten. 

In de ogen van diezelfde Temmerman vormt de wet “een eerste stap op de weg van het verweer tegen 

(…) aanslagen”.
242

 Ook van minister van Justitie Janson komt de duidelijke boodschap dat deze wet 

de eerste stap in dit beleidsdomein is: “Ce projet, messieurs, ne constitue qu’un commencement. Vous 

entendez! Je vais consacrer ces vacances (…) à rechercher les moyens de nous défendre. Et (…) ce 

n’est pas seulement l’intégrité du territoire, mais c’est également l’intégrité de nos institutions 

constitutionnelles que nous avons à protéger”. Charles du Bus de Warnaffe kant zich alvast niet tegen 
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strengere beschikkingen, indien dit voor de verdediging van het land nodig is.
243

 Deze parlementaire 

boodschap van Janson weerspiegelt een groeiende consensus in de regering voor een meer adequate 

verdediging van de Staat. Het is trouwens tekenend dat deze boodschap uit de mond van Janson komt. 

De dreigende internationale toestand maakt deze liberale minister van Justitie in 1940 veel gewilliger 

dan in 1934 om de Staat tegen toekomstige gevaren te wapenen. Opmerkelijk is dat hij, zoals du Bus, 

de integriteit van de grondwettelijke instellingen expliciet vernoemt in zijn betoog. Dit is een teken 

van een behoudsgezinde visie op de Staat. 

 

9.2.2 De verdediging van de Staat in 1940 

In de ministerraad van 12 februari 1940 discussieert de regering Pierlot over subversieve machinaties 

waartegen de Staat zich moet verdedigen. August Balthazar, socialistisch minister van Arbeid en 

Sociale Voorzorg licht de communistische propaganda toe. Minister van Landsverdediging, luitenant-

generaal Denis wil actie tegen de propaganda uit Vlaams-nationalistische hoek. Eerste minister Hubert 

Pierlot deelt daarna een ontwerp mee aan de ministers, afkomstig van een ondercommissie van het 

veiligheidscomité met als doel om bepaalde groepen met antinationale tendensen te treffen. Pierlot 

steunt het en legt drie dagen later de afgewerkte tekst aan de ministers voor.
244

 

De ministerraad sleutelt aan de omschrijvingen van de nieuwe inbreuken in het ontwerp. Katholiek 

minister van koloniën Albert de Vleeschauwer kant zich tegen de bepaling dat vrijheden niet bestaan 

op zich en dat het openbare leven juridisch onwankelbare en onvernietigbare basiselementen heeft. 

Mogelijk uit Albert de Vleeschauwer een katholieke vrees voor gemorrel aan de religieuze vrijheid. 

Tevens is hij het oneens met de gelijkstelling van de nationale onafhankelijkheid met de territoriale 

integriteit van het land. De ministerraad vraagt Janson daarom “la destruction de l’unité de l’Etat” te 

vervangen door “la destruction de l’Etat belge”.
245

 De oplossing van de ministerraad loopt gelijk met 

de bedenkingen van minister de Vleeschauwer en de verder beschreven parlementaire kritiek van het 

VNV. Staatshervormingen moeten legaal blijven. Een hevige Leopoldist als de Vleeschauwer denkt 

allicht aan een sterk koninklijk gezag en aan corporatistische hervormingen. VNV-ers willen minstens 

dat plannen voor de invoering van een federaal staatsbestel legaal blijven.  

Het wetsontwerp kant zich voornamelijk tegen het communisme en het Vlaams-nationalisme. Voordat 

ik de strafomschrijvingen en hun achterliggende bedoelingen in het ontwerp naderbij bekijk, schets ik 

de initiële parlementaire ontvangst van dit wetsontwerp. De toespraken van de verschillende politieke 

tenoren duiden meteen de extremiteit van de bepalingen van de eerste versie van de wet van 22 maart 

1940. Eerst is het aan de regering om zich te verantwoorden. Ze wijst logischerwijs op de oorlogstijd. 

Het land bevindt zich onder de wapens en radicale maatregelen zijn nodig. Wijzend naar het decreet 

van 20 juli 1831 op de vrijheden van de drukpers noemt de regering het noodzakelijk om van België 

een staat te maken met louter de wet als soeverein.
246

 De huidige omstandigheden maken straffen voor 

organisaties en propaganda tegen de Belgische instellingen en grondwettelijke vrijheden noodzakelijk. 

Artikel 14 gw over de vrijheid van eredienst en opinie stelt beperkend dat deze vrijheid steevast geldt: 

“behoudens de vervolging van de misdrijven begaan ter gelegenheid van het gebruik maken van die 
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vrijheden”. Deze inperkende clausule wordt niet herhaald bij de andere vrijheden, maar de regering 

neemt logischerwijs aan dat die beperking voor alle vrijheden geldt.
247

  

Dit ontwerp verbiedt alle groeperingen, verenigingen of organisaties die “de vernietiging nastreven 

van België’s onafhankelijkheid, van de grondwettelijke vrijheden of van de instellingen van het 

Belgisch volk”. Zo definieert de regering de antinationale groeperingen. Uit de besprekingen in het 

parlement en de bijzondere commissie in de Kamer blijkt duidelijk wie zich getroffen voelt.
248

 Dat de 

bespreking van dit ontwerp voor vuurwerk zal zorgen, blijkt reeds wanneer voorzitter Frans Van 

Cauwelaert bij aanvang van de discussie uitdrukkelijk een sereen debat vraagt. Henry Carton de Wiart 

steunt het ontwerp en verwijst naar het ter ziele gegane wetsvoorstel van liberaal Georges Guilmin ter 

illegalisering van de KP.
249

 Hij acht dit laatstgenoemde wetsvoorstel onvolledig, een duidelijke sneer 

naar VNV en wellicht naar Rex. Vervolgens gaat hij dieper in op individuen en verenigingen met de 

vernietiging van de Staat als doel. De katholieke volksvertegenwoordiger haalt het principe van de 

legitieme verdediging aan en acht dit ook van toepassing op staten.
250

  

In diezelfde trant deelt socialist William Van Remoortel mee: “En période de guerre, la seule loi qui 

doit dominer est celle du salut commun: Salus Patriae suprema lex”.
251

 De senator schat de ernst van 

de huidige situatie nog niet dermate erg in dat een nieuwe versie van de besluitwet van 11 oktober 

1916 noodzakelijk is, maar zijn boodschap spreekt hoe dan ook boekdelen.
252

 Hoewel De Schryver 

betoogt dat het ontwerp niet ongrondwettelijk is, valt – vooral bij de liberale parlementairen – heel wat 

principieel ongemak te bespeuren.
253

 De liberale principes staan duidelijk onder druk. Vooral de 

houding van Victor de Laveleye is revelerend. Eerst prijst de liberale volksvertegenwoordiger de moed 

van partijgenoot Guilmin voor zijn poging om de KP buiten de wet te laten stellen. Daarna geeft hij 

toe dat zijn liberale principes niet toestaan dat de meerderheidspartijen via wettelijke weg de opinie 

van hun tegenstanders buiten de wet stellen. Hij besluit over het intolerante en autoritaire ontwerp: “Si 

nous faisons cela, c’est parce que nous croyons la chose indispensable pour sauver le pays”.  

Ook bij de socialisten heerst er dubbelzinnigheid. Rolin verklaart aan Vlaams-nationalist Edmond Van 

Dieren dat zijn partij inderdaad ongerust is.
254

 Hun tegenkanting is gegrond in het feit dat Guilmins 

wetsvoorstel als inspiratiebron van dit nieuwe ontwerp wordt beschouwd. Het permanente karakter 

van het wetsontwerp is hun tweede struikelblok.
255

 De socialisten horen als partij nog niet volledig in 

het establishment van de Belgische politieke wereld. Een verdere aanval op links kan hun eveneens 

grote schade berokkenen. Voor de Vlaams-nationalisten, Rexisten en vooral de communisten liggen de 
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kaarten anders. Zij weten zich hoe dan ook geviseerd. Romsée speelt het handig door in zijn betoog 

louter op de KP in te gaan. Hij vindt de wet overbodig. Enerzijds wenst hij geen verbod op de KP. De 

partij zal volgens hem vanaf dan illegaal functioneren en na de komende oorlog een martelaarsaureool 

kunnen dragen. Anderzijds bewijzen de talrijke arrestaties van communisten dat de strafwet werkt. 

Romsée verwijst slechts indirect naar gevaar voor het VNV, wanneer hij stelt dat louter conservatieve 

politieke partijen zich bij dit ontwerp veilig voelen.
256

 Hij bekritiseert daarom de eerder besproken wet 

van 20 juli 1939 die ondanks het anticommunistische doel ook tegen het VNV wordt gebruik.
257

 De 

handige ontwijking van Romsée over de toepasbaarheid van de wet op het VNV, betekent niet dat de 

Vlaams-nationalisten de wet niet willen inperken en geen amendementen indienen.
258

 Degrelle keurt 

het principe van de wet goed.
259

 Rex toont zich het minst bezorgd, maar dient ook amendementen 

in.
260

 Communisten Julien Lahaut en Valentin Tincler belichten de vervolgingen tegen communisten 

en de huiszoekingen door de ordediensten.
261

 Meer dan zich kwaad maken doen deze parlementairen 

niet. Ze bieden nauwelijks juridisch weerwerk. 

In de eerste zitting wijzigt de commissie de strafomschrijvingen niet, maar het parlement discussieert 

er daarna wel uitgebreid over. Een eerste amendement houdt het VNV en de legerpropaganda van deze 

partij in het vizier. Jules Lesseliers van de rechtse Parti des Combattants wil aan de strafomschrijving 

“of die openlijk of bedektelijk het moreel van het leger of van de bevolking ondermijnen” toevoegen.
262

 

Dit strookt met de zoektocht van Spaak in de ministerraad naar mogelijkheden om de communisten te 

bestraffen voor de beschadiging van het moreel van de bevolking en het leger.
263

 Ernest Demuyter 

vraagt de toevoeging “van de Belgische Staat”. De liberaal richt zich tegen revolutionaire drijverijen 

om de Grondwet te wijzigen.
264

 Voor het VNV is het begrip “vernietiging” cruciaal. Romsée stelt vast 

dat de regering “omvormen” en “vernietigen” onderscheidt. Hij herinnert het parlement aan de 

verklaring van Eerste minister dat federalisme de Staat niet vernietigt, maar hervormt.
265

 Dit ontwerp 

laat in zijn ogen expliciet de geleidelijke staatshervorming via wettelijke, ordelijke weg toe.
266

 Toch 

vraagt Reimond Tollenaere de vervollediging van de omschrijving via de toevoeging “met geweld”. 

Hij wil “op het ogenblik dat juist over de ganse wereld de democratische instellingen een crisis zonder 

gelijke doormaken” grondwetshervormingen legaal houden.
267

 Dat een figuur zoals Tollenaere, bekend 

voor zijn antidemocratische overtuiging en ideeën, voor het behoud van staatshervormingen ijvert, 

verklaart de bezorgdheid van rechts-patriottische liberalen als Demuyter.
268

 In de Senaat herneemt 
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Adiel De Beuckelaere het amendement van Tollenaere, maar weerom zonder succes.
269

 Voor diens 

partijgenoot Flor Grammens is de gelijkheidswet een Belgische instelling.
270

 Hij wil overtreders van 

de gelijkheidswet bestraffen.
271

 Deze amendementen blijven zonder gevolg. 

In tegenstelling tot de voorgaande voorstellen geeft de commissie wel gevolg aan de vraag van VNV-

er Johannes Timmermans. Hij wil een beperkte wijziging, namelijk: “van de grondwettelijke vrijheden 

of instellingen van het Belgisch volk”. Dit neemt volgens hem veel onduidelijkheid weg.
272

 Dan betreft 

de tekst louter nog de grondwettelijke instellingen van het Belgische volk.
273

 In zijn antwoord stelt De 

Schryver voor de Kamer dat de wet niet in het bijzonder de losse staatsinstellingen wil beschermen. 

Het gaat om de in de Grondwet benoemde instellingen. Voor hem is deze wijziging niets meer dan een 

woordenspel. Zijn teneur blijft dat de voorstanders van federalisme en corporatisme niet in de greep 

van het gerecht zullen vallen. Dit lot is voor daden gericht op de vernietiging van de onafhankelijkheid 

van België of van diens grondwettelijke vrijheden of grondwettelijke instellingen.
274

 Dit ligt in de lijn 

van de toespraken van Carton de Wiart en de Laveleye in de Kamer die hervormers en vernietigers 

onderscheiden.
275

 In de finale omschrijving van dit artikel blijft de hervorming van de Belgische Staat 

wettelijk mogelijk. Corporatisme en federalisme vallen niet buiten de wet. De conservatieve krachten 

achter dit ontwerp verklaren trouwens het uitblijven van directe referenties naar de bescherming van 

het parlement of de democratie. Wat beschermd moet worden, is immers niet in eerste instantie de 

parlementaire democratie. Fundamenteler is het behoud en zelfs de versterking van de machtsbasis van 

de eigen maatschappelijke elite ten koste van vooral de arbeiders en in mindere mate de federalisten. 

België is op dat moment nog altijd hun “Staat”.  

De wet van 22 maart 1940 neemt naast de verdediging van de Staat ook schadelijke propaganda in het 

vizier. Deze bepaling vindt een voorloper in de wet van 20 juli 1939. Via deze wetsbepalingen stelt de 

regering de met buitenlandse steun gevoerde propaganda strafbaar. Het ontwerp voor de wet van 22 

maart beschikt over meerdere bepalingen tegen propaganda. Ten eerste richt het ontwerp zich tegen de 

propaganda die de vernietiging van de Belgische onafhankelijkheid, van de grondwettelijke vrijheden 

en van de instellingen nastreeft. De wijzigingen van deze omschrijving beschreef ik zonet. Ten tweede 

bestraft het ontwerp ook personen die politieke bedrijvigheid of propaganda voeren en daartoe, zonder 

de goedkeuring van de regering, in verstandhouding treden met een vreemde mogendheid. Het verslag 

van de parlementaire commissie benadrukt dat de betrekkingen van bijvoorbeeld godsdienstige of van 

wetenschappelijke aard toegelaten blijven.
276

 Deze door de commissie aangehaalde interpretatieve 

matiging overtuigt het parlement niet. De algemene draagwijdte van deze bepalingen brengt een resem 

amendementen. Socialist Max Buset wil de omschrijving aanvullen met “de vernietiging van België’s 

onafhankelijkheid, van de grondwettelijke vrijheden of instellingen van het Belgisch volk” om de 

ongunstige verstandhouding met een vreemde mogendheid te duiden.  
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Ook Romsée buigt zich over dit probleem. In eerste instantie eist hij boudweg de afschaffing van deze 

bepaling. De volksvertegenwoordiger stelt dat dit artikel zichtbaar voortkomt uit de Franse decreetwet 

van 26 september 1939 en de propagandawet van 20 juli 1939 aanvult. Correct meent hij dat daardoor 

de eenvoudige verstandhouding met het buitenland strafbaar wordt. Zijn oproep krijgt onverwachte 

steun. Ook Camille Huysmans wil dit artikel uit de wet.
277

 Daar is zijn voorzitterschap van de tweede 

Internationale niet vreemd aan. Janson licht in het parlement expliciet toe dat bepaalde internationale 

instellingen, zoals het rode kruis, de vrijmetselarij en de tweede internationale, buiten de reikwijdte 

van de wet vallen.
278

 Romsée komt daarna gedeeltelijk op zijn stappen terug en vraagt de afschaffing 

van de zin “zonder de goedkeuring van de regering” en de verduidelijking dat het in de Nederlandse 

wettekst om een “geheime verstandhouding” gaat. De commissie neemt beide voorstellen aan in een 

volgende vergadering. Dit veralgemeent de reikwijdte van de wet, maar beperkt de bewegingsruimte 

van de regering. Andere VNV-amendementen zijn niet succesvol. Flor Grammens wil straffen voor 

propagandavoerders die de neutrale houding van het land schaden. Jozef De Lille wil in diezelfde lijn 

van gedachten dat het doel van de verboden propaganda de vernietiging van de handhaving van de 

Belgische neutraliteit moet zijn. De VNV-amendementen zijn uitingen van hun hyperneutrale lezing 

van de te volgen buitenlandse politiek. Ward Hermans wil tot slot beperkend invoeren dat de vreemde 

mogendheid politieke doeleinden moet nastreven in strijd met de grondwettelijke instellingen van het 

land. Dit richt zich duidelijk tegen de Sovjet-Unie en tegen de communisten.
279

 

De regering amendeert zelf de omschrijving tot de bestraffing van diegene die politiek of propaganda 

bedrijft op basis van onderrichtingen of richtsnoeren van een vreemde mogendheid en die door het in 

verstandhouding treden met een vreemde mogendheid, diens belangen dient. Dit amendement is op het 

werk van de parlementaire commissie geïnspireerd. Het laatste deel is een gewijzigde versie van een 

voorstel van socialist Emile Brunet. Slechts de helft van het amendement van Romsée blijft behouden. 

Hij vraagt dan ook met Hermans in de Kamer om de term “geheime verstandhouding” opnieuw in te 

voeren. Ditmaal falen beiden. De Schryver spreekt tegen dat het begrip “verstandhouding” ruimer is 

dan “intelligences” in het Frans. Hij wijst daarvoor op de vertaling van artikel 114 swb. Janson meent 

dat de regering met “intelligences” reeds op verdachte banden doelt. Het eerdere akkoord tussen de 

regering en de commissie telt niet meer. Emile Brunet verbaast zich over het regeringsamendement, 

omdat de commissie lang over het nieuwe artikel had gediscussieerd. Er volgt een discussie over het 

Franse woord voor richtsnoer: “directives”. Socialisten Louis Piérard en Georges Truffaut maken een 

punt van dit vage en voor hen on-Franse woord. De Schryver geeft aan dat de regering dit woord laat 

vallen. Adolphe Van Glabbeke (liberaal) stelt vervolgens de omkering voor van “servir les intérêts 

d’une puissance étrangère” naar “desservir les intérêts de la Belgique”. Verscheidene kamerleden 

steunen zijn voorstel. Volgens Janson denkt Van Glabbeke zoals de regering, want de commissie koos 

voor de huidige bewoording. Brunet verdedigt de huidige zinsnede. Een rechter beoordeelt volgens 

hem het dienen van buitenlandse belangen beter dan de beschadiging van de belangen van het eigen 

land. De Oostendse liberaal meent evenwel het tegenovergestelde en wijst daarnaast op de mogelijk 

samenvallende belangen tussen België en een vreemde mogendheid. De Kamer verwerpt “directives” 

en volgt Van Glabbeke.
280
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De omschrijving in de wet van 22 maart 1940 bekomt op deze manier een bewoording die nauwer op 

de verdediging van de Staat aansluit. Na het lange parlementaire debat op 8 maart 1940 wijzigt de 

commissie nogmaals de omschrijving. De commissie deelt het artikel op in twee onderdelen met een 

onderscheid tussen enerzijds degene die zich met propaganda of politiek inlaat met uit het buitenland 

afkomstige onderrichtingen en anderzijds degene die “de levensbelangen van het land” schaadt door 

diens verstandhouding met een vreemde mogendheid. Dit vage begrip wordt verduidelijkt. Het betreft 

de onbetwiste belangen van de meerderheid van de bevolking. Het gaat vooral niet om het belang van 

een enkeling. Andere voorstellen zoals de “veiligheid van de Staat” halen het niet.
281

 In de Senaat 

wijzigt dit ontwerp niet meer. Debeuckelaere vraagt nog een inperking: de beklaagde moet weten dat 

zijn contactpersoon een vreemde mogendheid vertegenwoordigt. Dit blijft zonder gevolg.
282

  

Het beoordelen van de propagandabepaling ligt moeilijker, omdat twee gedachtesporen vermengd zijn 

met elkaar. Ten eerste gaat het om propaganda die slechts in bepaalde omstandigheden strafbaar is en 

ten tweede om het doel van die propaganda. Pas de laatste versie van deze omschrijvingen maakt dit 

duidelijk. Wat de beleidsvoerders als misdrijf invoeren is niet enkel het ontvangen van steun voor het 

voeren van propaganda zoals in de wet van 20 juli 1939, maar tevens het voeren van propaganda met 

buitenlandse hulp. Dit strookt met een zeer strikte interpretatie van het neutrale statuut dat België zich 

in 1939 aanmeet. Anderzijds betekent dit een ernstige beknotting van de vrijheden van de Belgische 

burger. Het komt bijna tot de instelling van een opiniedelict. Voor de propaganda bouwt de regering 

op voorgaande wetgeving. Voor de omschrijving van de kwalijke doeleinden opteert de commissie 

voor een vernieuwing met de invoeging van de term “levensbelangen”. De “veiligheid van de Staat” 

haalt het niet. Het gaat om meer. De discussie over het dienen van buitenlandse belangen en het niet 

dienen van de belangen van de eigen Staat behoort tot een zelfde gedachtegang. Bij samenvallende 

belangen kan iemand door de belangen van de eigen Staat niet te dienen, tevens de belangen van een 

buitenlandse mogendheid tegenwerken. Deze problematiek wordt echter gefixeerd op de eigen Staat. 

Bovendien verantwoordt de strijd voor het voortbestaan van de Staat deze maatregelen. Door deze 

verantwoording geeft “schade aan de levensbelangen van het land”, zoals “de vernietiging nastreven 

van België’s onafhankelijkheid, van de grondwettelijke vrijheden of de instellingen van het Belgisch 

volk” een meer uitgesproken invulling aan de inhoud van “burgertrouw”. 

 

9.2.3 Burgertrouw en de veiligheid van de Staat 

“Burgertrouw” is uiteindelijk de idee en het begrip waarrond de politieke wereld bij de verdediging 

van de Staat werkt. In de Belgische strafwet heeft “verraad” geen enkele juridische waarde voor de 

veroordeling van burgers. Het is in tegenstelling tot in Frankrijk niet mogelijk om een burger op grond 

van verraad te veroordelen. De misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat horen wel tot 

misdrijven waarmee overtreders effectief het land verraden. Het Hof van Cassatie stelt in een arrest op 

21 oktober 1919: “Se rend coupable de trahison celui qui librement et consciemment secourt l’ennemi 

de la Belgique par l’un des modes prévus, quel que soit le mobile qui le fait agir ou quel que soit le 

but qu’il se propose d’atteindre”.
283

 Wie de wapens tegen zijn eigen land opneemt, wie politiek, 

economisch of intellectueel met een vijandige staat samenwerkt, strijdt mee tegen het overleven van 

het eigen land. Dat is verraad, anders gezegd: ontrouw aan de eigen Staat. Ook de naoorlogse term 
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“inciviek” verwijst naar deze bijzondere lading van de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de Staat. De wetten van 29 juli 1939 en 22 maart 1940 plaatsen deze verdediging van de Staat op de 

voorgrond als aanvaardingsgrond voor het parlement. Doelbewust versmallen de beleidsvoerders via 

deze wetten de ruimte waarin een burger trouw blijft aan de Staat. Dit vormt de kern van mijn betoog 

en van de wetgevende evolutie waarvan de wet van 22 maart 1940 het ultieme resultaat is en waarin de 

ervaringen en beslissingen uit de Eerste Wereldoorlog een pivotale rol spelen.  

Met deze vaststellingen hangt een aantal belangrijke bijkomende aspecten samen. De ontwikkeling 

van het begrip “burgertrouw” krijgt zijn volle verklaringskracht in de context van de veranderende 

functionaliteit van de Staat tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. In deze periode worden de 

fundamenten van de verzorgingsstaat gelegd. De Staat neemt voor zijn onderdanen zowel sociaal als 

repressief een in diepte en breedte groeiende verantwoordelijkheid op. De democratisering plaatst de 

behoudsgezinde elite tezelfdertijd op een meer politiek gelijk niveau met de lagere klassen.
284

 Deze 

duale ontwikkelingen maken van de burger in de eerste helft van de twintigste eeuw een problematisch 

concept voor de Staat. Een eerste gevolg daarvan is een aflijning van het concept van “de burger” op 

externe grond. In 1922 verstrengt België voor het eerst de wetgeving ter verwerving van de Belgische 

nationaliteit. Daartoe vormt het verraad van de Duitse inwijkelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog de 

directe aanleiding.
285

 Het gerecht wordt bevoegd gemaakt voor het onderzoek en de beoordeling van 

de geschiktheid van de kandidaat-Belg. Wegens onenigheid legt het parlement geen duidelijke criteria 

vast om over deze geschiktheid te oordelen. In 1932 verstrengt de nationaliteitswetgeving opnieuw. 

Vanaf dan is deze wetgeving protectionistisch. Een verblijf in België is voor de kandidaat-Belgen niet 

meer voldoende om deel van de natie te worden. Motieven om de Belgische nationaliteit te krijgen 

worden verdacht gemaakt.
286

 De beleidsvoerders bewerkstelligen stellen op deze manier een strengere 

externe aflijning van de nationale gemeenschap in. 

De beleidsvoerders beschermen de Staat niet enkel door het toetreden van de natie te bemoeilijken. De 

interne aflijning van de burgers wordt tegelijkertijd uitgebouwd en geeft de beleidsvoerders een wapen 

om de ontrouwe inhoud van de natie van binnenuit weg te snijden en te verwijderen. Zo kan de elite de 

bedreigingen voor hun machtsposities onschadelijk en ongedaan maken. Door middel van burgertrouw 

wordt de burger intern afgelijnd. Er zijn twee directe manieren om mensen uit de natie of de politieke 

gemeenschap te halen: het verval van nationaliteit en de ontzetting uit de rechten.
287

 

 

9.2.4 De grenzen van de verdediging van de Staat  

Het laatste luik in mijn toelichting over het concept van de verdediging van de Staat betreft de grenzen 

van die verdediging. Ik ga dieper in op de groepen die beleidsvoerders expliciet willen treffen en peil 

naar wat nog verder achter de façade schuilt.  

Tijdens de vergadering van de ministerraad op 15 februari 1940 herhaalt Pierlot nadrukkelijk dat het 

ontwerp voor de verdediging van de nationale instellingen niet louter tegen de communisten is gericht. 
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Uit het beknopte vergaderingsverslag valt niet afleiden of dit een verduidelijking of een verdediging 

van het ontwerp is. Het toont niettemin aan dat de communistische beweging aan de vooravond van de 

Tweede Wereldoorlog als de grootste bedreiging voor België wordt beschouwd. Dit is niet ongewoon. 

Het politieke project van de KP is het verst verwijderd van het algemeen aanvaarde ideologische 

gedachtegoed. De communistische ideologie wil zich niet louter ontdoen van de liberale tegenhanger, 

maar tevens van de katholieke.
288

 Bovendien vermindert het eind van de jaren dertig de dreiging van 

de extreme partijen aan de rechterzijde enigszins. Rex loopt in 1939 een eclatante kiesnederlaag op. 

De nieuwe marsrichting van het Verdinaso blijft ondemocratisch, maar is wel “Belgisch”. Het VNV 

behoudt tot slot een hyperneutrale koers. Natuurlijk strookt hun legerpropaganda niet met de politiek 

van de regering, maar de beweging heeft in de tussentijd banden gesmeed met delen van het politieke 

establishment. Het Vlaams-nationalisme vist voor kiezers in dezelfde vijver als de Vlaamse vleugel 

van de katholieke partij. Via de gezamenlijke concentratielijsten breidt de Vlaams-nationalistische 

vertegenwoordiging na de verkiezingen van 1938 sterk uit in Vlaamse steden en gemeenten.  

Dat de communisten op het vlak van de buitenlandse politiek na het niet-aanvalspact tussen de Sovjet-

Unie en nazi-Duitsland van 23 augustus 1939 een anti-Britse en anti-Franse houding aannemen, maakt 

deze beweging vertrouwen nog moeilijker. De regering is daar niet blind voor. De ministerraad besluit 

daarom in december 1939 tot de ontwikkeling van energieke maatregelen tegen communistische of 

socialistisch-revolutionaire propaganda. Spaak adviseert nieuwe wetten, indien het onmogelijk is om 

de communistische onruststokers correctioneel te vervolgen.
289

 In de ministerraad op 29 januari 1940 

bericht minister van Justitie Janson dat hij op vraag van Pierlot met de drie Procureurs-generaal heeft 

vergaderd. De magistraten vinden het geen goed moment om in communistische lokalen massale 

huiszoekingen te doen en vragen meer tijd voor een dergelijke grootschalige actie. Nochtans is dit 

voor Pierlot, Spaak en de Luikse christendemocraat Antoine Delfosse zeer dringend. Janson krijgt de 

opdracht om aan de Procureurs-generaal te vragen welke maatregelen zij voorzien.
290

 Het beleid is 

hoofdzakelijk, soms bijna exclusief tegen de communisten gericht.  

De wet van 22 maart 1940 is niet de enige poging van de politieke wereld om zich te ontdoen van de 

communistische beweging. Het duidelijkst is het al vermelde voorstel van liberaal Georges Guilmin. 

De Brusselse liberaal vraagt om de ontbinding van de KP. Hij dient dit voorstel in op 13 februari 

1940.
291

 In tegenstelling tot in Frankrijk steunt Guilmin dit verbod niet op het door de oorlogsdreiging 

toegenomen anticommunisme. Hij stelt het neutrale statuut van België gelijk aan de neutraliteit van 

Zwitserland en het Groothertogdom Luxemburg. In 1936 verbieden beide landen hun plaatselijke 

communistische partij. De liberale politicus definieert de KP als “de vereniging van verscheidene 

personen die ondereen overeengekomen zijn omtrent het besluit den regeringsvorm te vernietigen of te 

veranderen, de burgers of de inwoners de wapenen te doen opnemen tegen het Koninklijk gezag en de 

Wetgevende Kamers en de eigendommen en onderrichtingen ontvangen uit het buitenland”.
292

 Guilmin 

verklaart de KP daarom schuldig aan verschillende inbreuken tegen de inwendige veiligheid van de 

Staat en de wet van 20 juli 1939. De wet van 22 maart 1940 haalt in zijn initiële vorm inspiratie uit dit 

voorstel en de Franse decreetwet van 26 september 1939.
293

 Er bestaan nog meer indirecte pogingen 
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om via wetten de Belgische linkerzijde te raken. De wet van 30 juli 1934 inzake nationaliteitsverval 

van richt zich deels tegen de ongewenste aanwezigheid van bepaalde burgers van de Sovjet-Unie. 

De belangrijkste doelgroep van de wet uit 1934 wordt niet omwille van hun politieke kleur onder de 

loep genomen: de bevolking van de Oostkantons. Door de uiteenlopende achtergrond van de te treffen 

bevolkingsgroepen besluiten de raad van wetgeving en de regering ertoe om de wet van een algemene 

omschrijving te voorzien. Een precieze benoeming van het probleem ligt moeilijk en is problematisch. 

De machtshebbers vrezen daarbij het effect van de kennisname van de bedoeling van de nieuwe wet in 

de Oostkantons. De “nieuwe” Belgen zijn naast de communisten en extreemrechts duidelijk de derde 

te wantrouwen groep. Dit komt ook tot uiting in een andere wet.
294

 De wet van 20 juli 1939 wordt 

deels gestuwd door een socialistische interpellatie in het parlement inzake de binnenlandse inmenging 

van de NSDAP en is daardoor een voortzetting van de strijd tegen de met buitenlands geld betaalde 

propaganda voor de afscheiding van bepaalde landsdelen, in dit geval: de Oostkantons. In die zin 

vinden de bepalingen betreffende het voeren van propaganda en de eenheid van het land ook hun 

ontstaansgrond in deze specifieke politieke problematiek. 

Er is echter nog meer aan de hand. Conservatief rechts tracht in de jaren dertig niet enkel de KP en 

bepaalde politieke doelen van vooral het VNV buiten de wet te stellen. De strijd tegen de KP vormt de 

speerpunt van een breder gevecht. In de coulissen van de macht vindt een poging plaats om meteen de 

arbeidersbeweging monddood te maken en de klok uit 1918 zover als dat mogelijk is terug te draaien. 

Dit toont zich in bepalingen inzake de burgerlijke en politieke rechten en het stakingsrecht. Ik 

bespreek eerst het stakingsrecht. Daartoe komt de wet van 29 juli 1934 met het verbod op privémilities 

aan bod en de parlementaire debatten van een aantal onderscheiden wetten om vast te stellen wanneer 

en hoe de politieke wereld in deze context over het stakingsrecht spreekt.
295

 

Na de staking in 1932 is het gerecht net als in 1923 klaar om rechtszaken in te spannen. Ditmaal 

stellen de magistraten rechtszaken in op individuele basis.
296

 De continue wil binnen de magistratuur 

om het communisme uit te schakelen, blijkt uit verschillende wetsontwerpen. In de discussies over de 

wet van 22 maart 1940 wordt in de marge duidelijk dat opnieuw pogingen plaatsvinden om in te gaan 

tegen de democratisering van na de Eerste Wereldoorlog. De Kamer bestatigt op 12 maart 1940 dat 

stakingen, uitgelokt in de context van de in het ontwerp vermelde verstandhoudingen strafbaar zijn. Er 

heerst vrees voor een staking met steun van een buitenlandse mogendheid. Deze bepaling staat in de 

praktijk toe om een staking op zich te raken door de gewoonlijke sterk rol van de communisten in deze 

acties. Hun buitenlandse banden zijn bekend. Beknibbelen op het stakingsrecht gebeurt natuurlijk niet 

louter in 1940. In de politieke strijd tegen de arbeidersbeweging en de staking als het meest voorname 

wapen neemt de ontstaansgeschiedenis van de wet van 29 juli 1934 de meest prominente rol in. 

Het dossier van het ministerie van Justitie over deze wet bevat verslagen die starten bij de oprichting 

van de milities voor arbeidersverweer door de socialisten in 1926. Procureur-generaal Servais meent 

dat vervolgingen nodig zijn wegens complotten tegen de Staat. Dee mislukte rechtszaak tegen de KP 

in 1923 doet hem echter besluiten om te wachten op effectief strafbare daden.
297

 Het gerecht houdt 

deze militie vanaf het prille begin in de gaten. De op 5 april 1933 door Eerste minister de Broqueville 

aan Janson gegeven opdracht luidt: “une formule légale qui permette la suppression des groupements 

                                                      

294
 HVK. 11 juli 1934, p.1815 en volgende. 

295
 Zie voor de rechtenontzetting: p.70. 

296
 Zie bijvoorbeeld: Gita DENECKERE, Sire, het volk mort: collectieve actie in de sociale geschiedenis van de 

Belgische Staat, 1831-1940, UGent, Gent, 1994, 4 vol. 
297

 De Eerste minister heeft gegevens over de dinaso-militie van de bestuurder van de Staatsveiligheid. 



 

 62  

qui, par leur constitution même et par leur activité, sont de nature à troubler la paix publique en 

armant les citoyens les uns contre les autres”.
298

 De socialistische milities vallen hieronder voor de 

regering. De nadruk ligt op het feit dat gewapende bewegingen de orde verstoren in het straatbeeld. De 

vraag van Janson aan de raad van wetgeving legt die nadruk echter niet. Beïnvloed door het ontwerp 

uit Nederland dat uniformen voor groepen van politieke partijen verbiedt, wijzigt de ministerraad op 

13 september 1933 het ontwerp naar een verbod op formaties met een militair karakter en het dragen 

van uniformen door leden van politieke partijen.
299

  

Het eerste ontwerp verbiedt formaties met een militair karakter niet, maar stelt dracht van uniformen 

gelijk met de dreiging om geweld te plegen. Omdat die dreiging kan escaleren en gevaarlijk is voor de 

openbare orde, verbiedt het ontwerp de openbare dracht van een uniform, een deel van een uniform, 

een armband of een pak van een politieke groepering.
300

 Voor dit verbod gelden het besluit van de 

Zwitserse Bondsraad op 12 mei 1933 en de Nederlandse wet van 15 september 1933 als legitimerende 

voorbeelden.
301

 De Zwitserse bepaling verbiedt “des uniformes, des parties d’uniformes, des brassards 

ou des insignes frappants” die lidmaatschap bij een politieke organisatie bewijzen. De Belgische tekst 

sluit zich daarbij aan. Het is net de algemene bewoording naar Nederlands en Zwitsers voorbeeld die 

twijfel doet rijzen in de middenafdeling van de Kamer. Janson wil het ontwerp niet tot revolutionaire 

groeperingen inperken. Hoewel de middenafdeling uiteindelijk akkoord gaat, tracht de regering van de 

Broqueville om nog meer armslag te krijgen. De definities van “politieke groepering” en “uniform” 

kunnen echter problemen veroorzaken.
302

 In de Kamer haalt Emile Vandervelde het voorbeeld van 

Engeland aan. Definitieproblemen weerhouden het House of Commons ervan om het uniformverbod 

tegen de zwarthemden van Sir Oswald Mosley goed te keuren.
303

 

Er bestaan inderdaad andere manieren om de partijpolitieke milities te treffen. Een belangrijk initiatief 

daartoe is afkomstig van de directeur van de eerste sectie strafwetgeving in het ministerie van Justitie 

V. Godefroid. Zijn oplossing is het bestraffen van groeperingen die zich organiseren tot milities of tot 

groepen die zich in de plaats van de openbare ordehandhavers stellen. Dit is een ruimere omschrijving 

los van uniformen of politiek karakter. Dit bestraft opnieuw het bestaan van de militie op zich. Ook 

staat het verbod op privémilities zo los van de politieke context van het probleem. Om geen inbreuk op 

de vrijheid van vereniging (artikel 20 gw) te plegen, wil Godefroid via een zeer precieze omschrijving 

enkel de bedoelde soort groepen raken.
304

 

Op 12 april 1934 verandert de ministerraad het geweer van schouder. Het komt tot de invoering van 

een algemeen militieverbod.
305

 Dit ontwerp somt drie groepen expliciet op: de socialistische milities 
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voor arbeidersverweer, het Nationaal Legioen en tot slot de dinaso-milities. Vier dagen later adviseert 

Procureur-generaal Hayoit de Termicourt, los van de raad van wetgeving. Hij acht bepalingen op basis 

van uniformen ook ontoereikend. Hij vindt meer in het nieuwe ontwerp van Justitie waarin “zich in de 

plaats stellen van de openbare macht” de strafbare daad definieert. De illegalisering van nachtwakers 

en bewakingsgroepen van de bezittende klasse steunt hij niet. Hayoit wil de strafomschrijving daarom 

combineren met openbare dracht van uniformen. Dit volgt Godefroid niet. Wel aanvaardt hij voor zijn 

definitie van de “militie” een bijkomend onderdeel: groepen die “zich met de actie van politie of leger 

inlaten”. Godefroid verantwoordt dit via artikel 322 swb. Dit artikel stelt verenigingen “gevormd met 

het doel om personen of eigendommen aan te randen” louter door hun bestaan strafbaar. Hij voegt toe 

dat de ministerraad bepaalde niet-politieke groeperingen, zoals nachtwachten, zelf kan toelaten. De 

directeur beseft dat door gebrekkige bewijzen in de statuten van de betrokken groepen, veroordelingen 

op basis van individuele daden zullen gebeuren.
306

 Dit ontwerp gaat dus niet zover als oorspronkelijk. 

Janson wordt eind april 1934 met Pierlot belast met de redactie van een nieuwe tekst.
307

 Het ontwerp 

van Pierlot bevat een verbodsbepaling voor – verder ongedefinieerde – private milities en eender welk 

lidmaatschap bij dergelijke groeperingen. Hieronder vallen echter alle beroepsgebonden groeperingen: 

zowel stakingsbrekers als groepen die stakingen afdwingen. Dit is niet minder dan een rechtstreekse 

aanval op de politieke macht van de arbeidersbeweging. Deze bepaling vormt een sleutelelement in de 

antiparlementaire, corporatistische gezinde kritiek op het bestaande Belgisch bestel.
308

 Pierlot wil voor 

de regering wel de mogelijkheid openhouden om eigen milities toe te laten.
309

 Godefroid legt Hayoit 

dit voorstel voor. De magistraat kant zich tegen dit voorstel, wegens het ongrondwettelijke verbod van 

groeperingen. Daarnaast vindt hij de omschrijving van “private militie” noodzakelijk. Godefroid wil 

vervolgens een bredere definiëring in de strafomschrijving: “toute organisation de particuliers”.
310

 

Op 1 mei 1934 beslist de ministerraad de teksten van Pierlot en Justitie te combineren.
311

 Dit leidt tot 

het verbod op “milices privées” (Pierlot) én op “toute autre organisation de particuliers” (Justitie). De 

mogelijkheid voor uitzonderingen blijft. Op voorstel van de katholieke minister van koloniën Paul 

Tschoffen beperkt de raad het doel in de omschrijving tot “être utilisés pour l’emploi de la force”. 

Zoals het voorstel Pierlot maakt dit stakingen illegaal. In vergadering met Godefroid drukt Hayoit zijn 

ontevredenheid uit over de beknopte definitie van privémilities en “societés des particuliers”. De 

magistraat wil dit uitbreiden met: “suppléer l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action, de se 

substituer à elles”.
312
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Een nota van 6 mei 1934 voor de ministerraad heeft hierdoor twee ontwerpen.
313

 Het eerste ontwerp is 

het vermelde voorstel van Hayoit van 3 mei en het tweede voorstel is de laatste goedgekeurde versie 

uit de ministerraad. Ik licht deze nota toe via de onderhandelingen in de ministerraad van 7 mei. Eerste 

minister Charles de Broqueville (en niet Paul-Emile Janson) start de bespreking van het nieuwe 

ontwerp met een brief van de Procureur-generaal te Luik over wapens in Luikse socialistische lokalen. 

Daarna licht Janson de teksten toe.
314

 Pierlot beperkt de definitie van privémilities en “(des) sociétés 

de particuliers” tot het aanwenden van geweld. Intenties spelen geen rol. Hij betoogt dat de drie 

genoemde milities door hun structuur niet kunnen beweren propagandabewegingen te zijn.
315

 Van 

uitzonderingen moet Pierlot niet meer weten. De bescherming van personen en eigendommen is een 

taak van de Staat.
316

 De ministerraad volgt Pierlot niet. Het aanwenden van geweld wordt de essentiële 

kern van de omschrijving. Strafbare daden zijn bijgevolg nodig voor een effectieve veroordeling. De 

ministers plaatsen daarna nog de bepaling van Hayoit erbij: het in de plaats treden of vervangen van de 

openbare ordehandhavers of zich inlaten met openbare ordehandhaving.
317

 

Vooral in de Kamer gebeuren harde debatten over dit ontwerp. Gespreid over drie dagen, 28 juni, 10 

en 12 juli 1934 kanten de oppositiepartijen zich vol wantrouwen tegen wat de rechtse liberaal Désiré 

Horrent “une loi essentiellement démocratique, destinée à assurer le maintien de l’ordre, la protection 

de la liberté, la défense des institutions constitutionnelles” noemt.
318

 De socialisten willen hun militie 

niet kwijt en dat vormt hun kritiek. Emile Vandervelde vindt dit ontwerp overbodig.
319

 Voor hem is de 

wet van 3 januari 1933 voldoende en voor ernstige misdrijven (aanslagen en complotten) zijn artikelen 

124 swb en volgende van kracht. Dit strookt met de eerste mening van Janson. De socialisten stemmen 
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Janson of Godefroid nog dat een gesprek met Pierlot nodig is. Ministerie van Justitie. Dossier van de wet van 29 

juli 1934 en 4 mei 1936. Nota op 6 mei 1934. 
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tegen, besluit Vandervelde, door het gebrek aan verschil tussen de vernietigers van de grondwettelijke 

rechten en vrijheden en zij die zich tegen deze agressie verdedigen. Op deze grond onderscheidt hij de 

socialistische militie van de andere groeperingen.
320

 Ook Hoyaux wijst de louter defensieve functie 

van de milities voor arbeidersverweer aan.
321

 Als slot van zijn pleidooi herinnert Vandervelde aan 

Oostenrijk dat tevens uit een katholiek en socialistisch blok met een liberale minderheid bestaat. De 

katholieken en liberalen stemmen daar een verbod op privémilities dat de regering tegen de socialisten 

gebruikt, maar niet tegen de katholieke groepen.
322

 In februari 1934 valt het leger, met steun van de 

toegelaten paramilitaire groepen, de Weense socialistische arbeiderswijk aan. De regering beslecht een 

korte, hevige burgeroorlog in haar voordeel. Bondskanselier Dolfuss voert hierna een corporatieve 

grondwet in.
323

 De gelijkenissen tussen beide landen verklaren de schrik van Vandervelde. Daarom wil 

hij niet dat de regering nog kan beslissen om bepaalde milities toch toe te laten. Hoyaux verdedigt zijn 

amendement om dit af te schaffen. Het voorbeeld (nachtwachten) en de vage beperking (niet-politieke 

verenigingen) overtuigen hem niet.
324

 Tekenend is dat Vandervelde in de Kamer de boodschap van het 

socialistische kerstcongres herhaalt: ze willen de macht veroveren, maar legaal en via grondwettelijke 

middelen.
325

 Minister van Justitie Bovesse licht toe dat het gevaar uit het bestaan van de milities wordt 

bestraft, niet enkel hun gedrag.
326

 Het verslag voor het parlement van Senator Jean-Joseph De Clercq 

(katholiek) herhaalt dat de bestraffing van dit gevaar het eerste doel van de regering is.
327

 Dit is het 

eerste niveau van de lezing van het wetsontwerp: privémilities. 

In het parlement komt de KP ter sprake als doelwit. Spaak en Jacquemotte menen dat de omschrijving 

“toutes les organisations de particuliers” niet noodzakelijk een politieke partij uitsluit. Edmond 

Rubbens, katholieke verslaggever van de Kamercommissie van Justitie bevestigt Jacquemotte dat het 

ontwerp de politieke organisaties die geweld willen aanwenden, viseert. Dit staat voor Jacquemotte 

gelijk met het Duitse verbod op de communistische partij. Dit is niet de interpretatie van Bovesse.
328

 

Een week later luidt het dat de KP enkel onder de wet valt, in geval van een actieve organisatie om 

met geweld de politieke instellingen te veranderen.
329

 Dit strookt met de mening van Godefroid. 

Ook het derde niveau van de arbeidersbeweging komt ter sprake. Jacquemotte en Spaak zien in dat de 

wet gevolgen heeft voor stakingen met geweld.
330

 Vakbonden zijn immers politieke organisaties. Voor 

Jacquemotte maakt deze wet de klassenstrijd illegaal.
331

 Een stakingspiket is voor Bovesse strafbaar 
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als het fysieke gewelddaden plant. Jacquemotte wil het begrip “geweld” definiëren, want staking is een 

geweldmiddel op zich. Socialist Léo Collard maakt een pertinente bedenking. Wachten op geweld 

door het stakingspiket, maakt de wet overbodig. Die handelingen zijn reeds strafbaar. De bedoelingen 

van het piket moeten dus op voorhand bekend zijn. Dit kan erop wijzen dat de regering niet zomaar 

tegen stakingen wil handelen.
332

 Zijn partijgenoot Sainte haalt aan dat leden van het Nationaal Legioen 

of de Union Civique straffeloos lid zijn van milities die stakingen breken. Deze milities beschermen 

immers de economische orde van het land.
333

 Volgens hem wordt veel harder opgetreden tegen links, 

dan tegen hun vijanden.
334

 In de Senaat verwoordt Henri Disière het partijstandpunt.
335

 Hij vraagt de 

minister van Justitie naar de toepassing op bedrijfsmilities. Bovesse antwoordt enigszins ontwijkend: 

“Si elles tombent sous l’application de la loi”. Van katholiek Romain Moyersoen komt er nog een 

onderscheid tussen groepen die op het bedrijfsterrein verblijven en de socialistische milities die op 

straat komen. Bovesse neemt die tweedeling over, want hierdoor stellen deze milities zich in de plaats 

van de openbare orde. Socialist Charles Van Belle ziet echter geen verschil tussen de organisaties van 

bedrijven en coöperatieven. Rolin besluit dat de op een privé-plaats oefenende milities buiten schot 

blijven. Bovesse ontkent dit.
336

  

Dit is niet de enige keer dat stakingen het onderwerp van het debat vormen. De wet op het verval van 

nationaliteit bevat deze suggestie evenzeer. Sinzot haalt aan dat waardige Belgen in het binnenland 

geen verdeeldheid zaaien.
337

 Omdat de wet slechts adoptieve Belgen betreft, is deze link minder van 

belang, maar de klassenstrijd blijft voor conservatieve politici hoe dan ook een ongewenste bron van 

interne verdeeldheid. In de discussie over de propagandawet van 29 juli 1939 brengt Emile Brunet de 

staking opnieuw als strafbare daad naar boven. De minister van Justitie houdt stakingen echter buiten 

het bereik van dit ontwerp.
338

 De wet van 22 maart 1940 kan stakingen bestraffen die de doeleinden uit 

deze wet nastreven. Staken kan strijdig zijn met “de levensbelangen van het land”.
339

 De effectieve 

beknotting van het stakingsrecht in België is dus beperkt en louter voor de duur van de oorlogstijd. 

In de hiernavolgende onderdelen ga ik de gevolgen na van de “verdediging van de Staat” en het begrip 

“burgertrouw” voor de beslissingen en de beleidskeuzes inzake de sancties, de bevoegde rechtbanken 

en de procedures voor de verbonden misdrijven. In het onderzoek naar de voorbereiding van de 

bestraffing van de samenwerking met de vijand te Londen en de uiteindelijke uitvoering van dit beleid, 

maken deze aangehaalde elementen eveneens deel uit van het onderzoekskader. 
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9.3 Met welke sancties? 

9.3.1 De evolutie van het Belgische strafrecht 

De strafwetgeving dient vier doelen. Er is ten eerste het preventieve doel: het plegen van inbreuken 

verhinderen. In het verlengde daarvan gaat de strafwet ook recidivisme tegen. Dit tweede preventieve 

doel kan door de invoering van vrijheidsafnemende maatregelen verwezenlijkt worden. Een derde doel 

is de delinquent genezen. Het laatste doel is de bestraffing van de schuldige. Als Hoog Commissaris 

voor ’s Rijks Veiligheid schrijft Walter Ganshof van der Meersch te Londen dat de ontwikkeling van 

strafwetgeving in het interbellum het dreigende aspect van het strafrecht uit het oog verliest. De 

nadruk komt steeds meer op het bijsturen van de delinquent door medische behandelingen of diens 

verwijdering uit zijn milieu. Pogingen om de genezende met de preventieve tendens te verzoenen, 

brengen de oude straffen uit de strafwet onder steeds sterkere druk. Ganshof wijst hiermee naar het 

verminderde gebruik van de doodstraf en vooral de ingekorte duur van gevangenisstraffen.  

Het schoolvoorbeeld van een nieuwe maatregel gegrondvest in deze nieuwe strafrechtelijke theorieën 

is de internering in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers. Nog een pertinent voorbeeld is het in het interbellum uitgevaardigde rijverbod 

“prononcée pour incapacité physique, à l’occasion d’une condamnation pour infraction à la police du 

roulage ou pour accident imputable au fait personnel de son auteur”. Dit is een ontzetting uit het recht 

om te rijden. In plaats van een gevangenisstraf of een geldboete legt het gerecht de dader van bepaalde 

misdrijven een gewoonlijk tijdelijke ontneming van een recht op. In zijn tekst vermeldt Ganshof tot 

slot nog internationale en Belgische studies inzake het strafrecht “(qui) préconisent d’abandonner le 

système de l’augmentation de la durée de la peine de l’emprisonnement pour le récidiviste qui s’est 

révélé inopérant”. Dit is belangrijk, omdat de tweede samenwerking met de vijand slechts 25 jaar na 

de eerste keer gebeurt. In een geschrapt onderdeel van zijn tekst schrijft Ganshof daarover: “Les 

préoccupations résultant des expériences de la dernière guerre ne doivent pas être perdues de vue”.
340

  

De groei van de maatregelen waarbij burgers rechten worden ontnomen, is van bijzonder belang voor 

mijn onderzoek. Het is belangrijk om de invloed van deze algemene tendens voor de misdrijven tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat in kaart te brengen en te contextualiseren. Kent dit deel van de 

Belgische strafrechtelijke wetgeving een eigen evolutie of valt een zelfde conclusie te trekken? Ik licht 

daarvoor twee sancties toe die met de beteugeling van een gebrek aan burgertrouw in verband staan: 

het nationaliteitsverval toe en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. In de context van de 

“burgertrouw” kan de Belgische politiek in de nationale gemeenschap ingrijpen via externe aflijning 

(nationaliteit) en interne aflijning (politieke en burgerlijke rechten) en tezelfdertijd deze gemeenschap 

en daardoor ook de Staat steviger verdediging. De gevangenisstraffen eigen aan de inbreuken tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat en aanverwante misdrijven komen daarna aan bod. 

 

9.3.2 Het verval van nationaliteit 

Ik wees reeds kort op het belang van de maatregelen zoals het verval van nationaliteit en de ontzetting 

uit de politieke en burgerlijke rechten. Het gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw steeds 

problematischer wordende concept van de nationale politieke gemeenschap zet de politieke wereld aan 

het werk om ongewenste leden levenslang of tijdelijk uit dit geheel te verwijderen. Een eerste rem is 
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de bemoeilijking van de toelating tot deze gemeenschap. Een belangrijke maatregel in deze context is 

het nationaliteitsverval. In het interbellum voert de wet van 30 juli 1934 dit verval van de staat van 

Belg in voor Belgen die hun nationaliteit niet door afstamming bezitten.
341

 De regering is bezorgd over 

Belgen die in opdracht van vreemde organismen en ten voordele van vreemde mogendheden voor de 

verbrokkeling van het Belgische grondgebied propaganda maken. Niet toevallig komt deze zorg naar 

boven na de nationaal-socialistische machtsgreep in Duitsland. 

Sommige parlementairen schrikken bij het zien van de omschrijving van het misdrijf in de wettekst. In 

plaats van een letterlijke bewoording: “het in dienst van een vreemde organisatie propaganda maken 

voor de verbrokkeling van het Belgische grondgebied ten voordele van vreemde staten” verkiest de 

regering het opmerkelijk vagere: “celui qui manque gravement à ses devoirs de citoyen belge”.
342

 Als 

inspiratiebron voor de beslissing gelden de tijdelijke overgangsbepalingen van de nationaliteitswet van 

15 mei 1922. Oorspronkelijk bevat de wet een exhaustieve lijst met oorzaken die kunnen leiden tot een 

verval van nationaliteit. De raad van wetgeving vervangt de lijst van toenmalig minister van Justitie 

Emile Vandervelde tijdens de verdere voorbereiding door: “qui a manqué gravement à ses devoirs 

envers la Belgique ou ses alliés pendant la guerre”. Zelf baseert de raad zich op een arrest van het hof 

van beroep te Gent van 7 juni 1919. Het doel is om elke persoon treffen die onder de Duitse bezetting 

België en zijn voortbestaan in gevaar brengt. Opmerkelijk is dat zowel Vandervelde als de raad van 

wetgeving dit nationaliteitsverval op alle Belgen willen toepassen. Minister Vandervelde voorziet de 

sanctie louter voor 1. zij die vrijwillig de nationaliteit van een vijandige mogendheid verkrijgen en 2. 

zij die vrijwillig de wapens opnemen tegen België of zijn geallieerden.
343

 Militaire strijd tegen het 

vaderland staat dus te boek als meest ernstige vorm van burgerlijke ontrouw. Het parlement houdt bij 

de behandeling van dit ontwerp van de raad van wetgeving de Belgen door afstamming volledig buiten 

de wet. Deze beslissing leidt ertoe dat bepaalde veroordeelde activisten hun nationaliteit niet kunnen 

verliezen.
344

 Belangrijk is tot slot dat dit nationaliteitsverval uit de wet van 15 mei 1922 een tijdelijke 

bepaling is ter beëindiging van de gevolgen uit de Eerste Wereldoorlog. 

In 1934 betreft de discussie niet welke Belgen, maar wel welke omschrijving.
345

 De hardste tegenstand 

brandt los in de Kamer. Socialist Somerhausen pleit hevig tegen dit ontwerp. Hij herinnert de Kamer 

aan het nationaliteitsverval dat drie fascistische staten (Italië, Duitsland en Oostenrijk) opleggen aan 

politieke tegenstanders. Dit ontwerp vindt hij een eerste stap in dezelfde richting. Vandervelde vreest 

in die zin zelfs de uitwijzing van socialistische politici.
346

 Het linkse verzet wordt zoals bij het ontwerp 

tegen private milities gevoed door de als fascistoïde aanvoelende initiatieven van de rechtse regering. 

Logischerwijs richt Somerhausen zich ook op de vage strafomschrijving. In de wet van 1922 betreft 

het een straf voor oorlogstijd met de notie van gepleegd verraad. In deze context verstaat het kamerlid 
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een verval van nationaliteit voor misdaden tegen de Staat, maar niet voor het in vredestijd tekortkomen 

aan burgerplichten.
347

 Hij vraagt zich af om welke burgerplichten het überhaupt gaat. Het antwoord 

van de conservatieve katholiek Ignace Sinzot, tevens de verslaggever van de middenafdeling voor dit 

ontwerp, is louter dat waardige Belgen de territoriale integriteit van het land niet aanvallen en in het 

binnenland geen verdeeldheid zaaien.
348

 Het ontwerp is niet gericht op Belgen door afstamming, maar 

de omschrijving blijft algemeen en vaag. Alhoewel de wet van 1934 dit niet rechtstreeks in het vizier 

neemt, valt niet te loochenen dat het VNV door hun zelfstandigheidsstreven het nationale grondgebied 

aantast. De discussie inzake de inhoud van de aangehaalde burgerrechten is dus allerminst onschuldig. 

Senator Rolin stelt terecht dat de inhoud van de burgerplichten “se trouve dans l’appréciation des 

conditions d’option”. In de oordelen van het gerecht zit echter een duidelijke richting. Een arrest van 

het hof van beroep te Brussel stelt louter een lidmaatschap bij de KP reeds gelijk met het bewijs van 

een tekort aan burgertrouw.  

Rolin wil de draagwijdte van de wet inperken: “Si véritablement il s’agit de ceux qui veulent faire de 

la propagande, payée ou non, pour le démembrement du pays, (…) mais au moins que nous le disions 

dans le texte de la loi et non pas dans l’exposé des motifs”.
349

 Somerhausen en Rolin amenderen deze 

omschrijving. De eerstgenoemde wil “s’ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge” 

vervangen door “qui ont été condamnés pour crimes et délits contre la sûreté de l‘Etat”. Dit wordt niet 

goedgekeurd. Rolin dient hetzelfde amendement in, maar tevens een vervangende omschrijving: “s’ils 

font propagande en faveur du démembrement” voor het geval dat de Senaat zijn eerste amendement 

verwerpt. Geen van beide amendementen haalt het.
350

 De amendementen van Somerhausen en Rolin 

tonen alvast de sterke band aan van het begrip “burgertrouw” met de inbreuken tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Met het oog op de naoorlogse sanctionering van de samenwerking met de 

vijand is het interessant dat twee socialisten deze begrippen met elkaar verbinden, terwijl patriottisch, 

autoritair rechts de pogingen tot wijziging afdoet als onvoldoende of te specifiek. 

Socialist Jules Destrée heeft in tegenstelling tot zijn partijgenoten wel enige invloed. Hij zorgt voor 

bijkomende rechtszekerheid. Minister van Justitie Bovesse is het met hem eens dat ras en religie geen 

grond voor de toepassing van deze wet kunnen zijn.
351

 De regering maakt daarom een amendement dat 

in de vordering de omschrijving van de verweten tekortkomingen verplicht.
352

 In deze discussie stoot 

het parlement niettemin duidelijk op de conservatieve visie voor de verdediging van de Staat. Destrée 

wil tevens vermijden dat het uiten van een mening tot nationaliteitsverval kan leiden. Spaak noemt dit 

wetsontwerp in die zin zelfs ongrondwettelijk, omdat de wens bij Duitsland te horen niet strafbaar kan 

zijn.
353

 Bovesse verklaart dat de Staat zich met alle mogelijke middelen moet verdedigen. Hij is dus 

opvallend voorzichtig inzake de onmogelijkheid om een mening te bestraffen. De minister reageert 

tekenend op de verbazing van Somerhausen dat een liberale mond niet expliciet komaf maakt met de 
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mogelijke instelling van een opiniedelict. Bovesse ageert: “C’est le Belge qui parle”. Eerder in deze 

discussie geeft Bovesse trouwens aan niet zijn hart te volgen, maar wel de rede, de raison d’Etat.
354

 

De keuze voor de vage omschrijving die de raad van wetgeving in 1922 invoert, wijst op een gedeelde 

behoudsgezinde grond tussen de Brusselse hoge magistraten met vooral een liberale achtergrond en de 

hoofdzakelijk conservatieve katholieke politici. Voor hun objectieve doel – de verdediging van de 

Belgische Staat – vinden ze elkaar keer op keer. Niet onbelangrijk is dat het kb van 14 december 1932 

voor de coördinatie van de wetten inzake de nationaliteit de beoordeling van het nationaliteitsverval 

bij de hoven van beroep legt. Het gewicht van het beroepshof te Brussel in de raad van wetgeving 

maakt Rolins voorbeeld over de kwalijke betekenis van lidmaatschap bij de KP voor het vervullen van 

de voorwaarden van burgertrouw alvast veelzeggend. 

De wet van 30 juli 1934 bestendigt de tijdelijke denationaliseringsmechanismen uit 1922 in vredestijd. 

Ditmaal betreft het geen reactie achteraf op een oorlogssituatie waarin geboren Duitsers met Belgische 

nationaliteit voor het oorspronkelijke vaderland opteren. Dit is een op dreigingen uit de Oostkantons 

gefundeerde permanente wet die genationaliseerden strengere voorwaarden inzake burgertrouw oplegt 

dan andere burgers. Pertinent is de opmerking van Somerhausen wanneer hij zegt niet te weten wat de 

burgerplichten precies inhouden. “Burgertrouw” wordt nergens specifiek omschreven. De specifieke 

na te volgen plichten blijven gehuld in een ideologische duisternis. Deze inhoudelijke discussie wordt 

amper gehouden. Behalve in de discussie over de strafbaarheid van een mening spelen geen politieke 

overtuigingen in deze gesprekken mee. Bepaalde leden van de regering rekenen communisten tot de 

groep van ongewenste burgers. Via deze wet is het mogelijk om bijvoorbeeld Russische figuren uit die 

kringen te verwijderen. Dit verklaart mogelijk de keuze van de raad van wetgeving om een algemene 

omschrijving te hanteren. Een omschrijving in de strafwet moet steeds een evenwicht zoeken tussen 

voldoende precisie en voldoende algemeen. De politieke oefening is een omschrijving vinden, zodat 

de te treffen groepen zo goed mogelijk in het vizier van het gerecht kan komen.
355

 

 

9.3.3 De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten 

De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten is de tweede zeer nauw met burgertrouw gelieerde 

sanctie. De wet van 22 maart 1940 voorziet een bepaling in die zin. Alle misdrijven in de wet kunnen 

tot een ontzetting uit de rechten van artikel 31 swb leiden. Bij criminele straffen is de duur levenslang 

of tussen 10 en 20 jaar. Voor correctionele straffen is dit 5 tot 10 jaar.
356

 Een ontzetting omvat niet 

noodzakelijk alle rechten uit dit artikel 31 swb. Met beperkte tegenstand aanvaardt het parlement deze 

overname uit het strafwetboek. Tollenaere wil de rechtenontzetting beperken tot personen die uit 

winstbejag misdrijven plegen. Dat hij dit onderscheid voorstelt, verbaast niet. De amnestiewetten uit 

1929 en 1937 hebben een zelfde opdeling tussen idealisme of winstbejag.
357

 Hij besluit uit een arrest 

van het Hof van Cassatie op 21 november 1937 dat idealisme en winstbejag niet op gelijke voet staan. 

Hierdoor kunnen idealistisch agerende Vlaams-nationalisten, maar tevens communisten de dans echter 

ontspringen. De Kamer verwerpt dit amendement. Julien Lahaut wil het artikel volledig afschaffen. 

Zijns inziens privilegieert de rechtenontzetting de hogere sociale klasse. Hij slaagt niet in zijn opzet.
358

 

                                                      

354
 HVK. 11 juli 1934, p.1818-1819. 

355
 Tot aan de Tweede Wereldoorlog en met de bezetting inbegrepen vallen veertien vonnissen met het verval 

van nationaliteit als uitkomst. Koen AERTS, “Repressie zonder maat of einde?”…, p.353-354. 
356

 BS. 24 maart 1940, p.1503-1505. 
357

 Voor de amnestiemaatregelen, zie: p.79.  
358

 HVK. 8 maart 1940, p.977. 



 

 71  

In de Senaat probeert VNV-er Edmond Van Dieren de rechtenontzettingen te beperken tot de duur van 

de wet. Zo wil hij de rechtbanken een politieke rol besparen. De Senaat legt dit naast zich neer.
359

 

Deze politieke partijen voelen zich terecht in hun toekomstige parlementaire macht aangetast.  

Voordat ik de betekenis van deze sanctie analyseer, beschrijf ik eerst de herkomst van deze maatregel. 

Het is niet ongewoon dat de naderende oorlog of de oorlogstijd de regering ertoe brengt om de afname 

van burgerlijke en politieke rechten als sanctie te overwegen. De eerste bijzondere bepaling inzake de 

rechtenontzetting voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat komt tot stand met de 

wet van 4 augustus 1914. Artikel 123ter swb legt een ontzetting uit de rechten van artikel 31 swb vast 

voor inbreuken op artikelen 119, 120bis, alinea 2 van artikel 123ter en 120quater swb.
360

 Het betreft 

echter niet alle rechten. Het vierde en vijfde recht uit artikel 31 swb ontbreken. Dit zijn burgerlijke 

rechten om gezworene of deskundige zijn en gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder.
361

 

Het uitblijven van de opname van artikelen 113 en 115 swb is niet onlogisch. De strafmaatverzwaring 

dient voor spionagemisdrijven met correctionele straffen. Militaire samenwerking kan een criminele 

straf krijgen. Dit betekent automatisch een rechtenontzetting. Artikel 84 swb stelt daarnaast dat een 

door verzachtende omstandigheden gecorrectionaliseerde strafmaat ook tot een rechtenontzetting kan 

leiden. Voor misdaden zijn geen bijkomende bepalingen nodig. De Eerste Wereldoorlog doet de nood 

aan nieuwe bestraffingen voelen. De besluitwet van 8 april 1917 voert in het nieuwe artikel 121bis 

swb een correctionele strafmaat in. Daarom voegt de wet aan deze correctionele straf een levenslange 

of tijdelijke ontzetting uit de kiesrechten en de rechten uit artikel 31 swb.
362

  

Het genoemde ontwerp van Vandervelde uit 1922 voert het nationaliteitsverval voor twee groepen van 

Belgen door geboorte in: zij die vrijwillig de nationaliteit van een vijandige mogendheid aannemen en 

zij die de wapens tegen hun land opnemen. Dit ontwerp bevat ook een luik inzake de ontzetting uit de 

burgerlijke en politieke rechten: “Toute autre assistance qu’ils auraient volontairement prêtée à une 

puissance ennemie (…) les exposera à une autre sanction: les tribunaux pourront, suivant l’étendue et 

la gravité de leur faute et sans préjudice de l’application de la loi pénale, s’il y a lieu, prononcer à 

leur égard l’interdiction, pour un temps dont ils fixeront la durée, de tout ou partie des droit énumérés 

à l’article 31 du Code pénal belge de 1867”.
363

 Deze bepaling is breder dan de strafwet en toont een 

belangrijke aanzet om na de Eerste Wereldoorlog een epuratie door te voeren. Het daaropvolgende 

ontwerp van de raad van wetgeving veralgemeent echter de toepassing van het nationaliteitsverval. De 

rechtenontzetting valt weg. Vervolgens schrappen de parlementairen, zoals gezegd, de toepassing van 

het nationaliteitsverval voor Belgen bij geboorte. Een herinvoering van de rechtenontzetting gebeurt 

echter niet. Zo valt de instelling van een burgerlijke epuratie na de Eerste Wereldoorlog tussen de 

plooien van het beleid. Een rechtenontzetting kan daardoor enkel na een veroordeling door het gerecht 

wegens een inbreuk op de strafwet. 

In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog vervult 1934 opnieuw de functie van sleuteljaar. De wet van 

30 juli 1934 over de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat hervormt de desbetreffende artikelen 

uit de strafwet en verplaatst artikel 123ter naar 123quinquies swb. Vanaf dan leiden veroordelingen op 

grond van artikelen 119, 120, 120bis en 123quater swb tot levenslange of tijdelijke ontzetting uit de 

rechten van artikel 31 swb.
364

 In de besluitwet van 21 december 1939 voert de regering een nieuw 

                                                      

359
 HVS. 20 maart 1940, p.924. 

360
 Jean SERVAIS et E. MECHELYNCK, Les Codes et les Lois spéciales les plus usuelles…, p.543a-543b. 

361
 Fernand COLLIN en Hermann BEKAERT, De Belgische Wetboeken…, p.8. 

362
 BS. 8, 9, 10, 11, 12 en 13 april 1917, p.333-338. 

363
 Pasinomie, 15 mei 1922, p.114. 

364
 Dat er geen sprake is van een verlies van kiesrechten komt door de kieswetgeving. Zie: p.16-17. 



 

 72  

artikel 122bis swb in voor de beteugeling van het opzetten en meewerken aan buitenlandse militaire 

inlichtingsdiensten. Dezelfde sanctie wordt geldig voor dit nauw aan spionage verwante misdrijf.
365

 Er 

gebeurt echter nog meer in het interbellum. Er zijn nog ontwerpen met vergelijkbare bepalingen. Het 

ontwerp over de separatistische misdrijven voert voor het openbaar opruien tot het plegen van een 

aanslag op de integriteit van het Belgische grondgebied onder meer een ontzetting uit de rechten van 

artikel 31 swb met een duur van 5 jaar in. Bovendien krijgen de leden van groepen met deze aanslagen 

als doel een zelfde sanctie. Voor leiders, oprichters, organisatoren en voor de lichters is een zwaardere 

gevangenisstraf en boete voorzien, met een ontzetting uit dezelfde rechten voor een periode van 5 tot 

10 jaar.
366

 Het voorstel voor de toepassing van de rechtenontzetting is deze keer afkomstig van de raad 

van wetgeving. Dit ontwerp geraakt echter niet door het parlement. 

De wet van 29 juli 1934 inzake privémilities bevat geen rechtenontzetting. Tijdens de ontwikkeling 

van dit ontwerp doet deze sanctie wel intrede. Godefroid neemt op 28 april 1934 deze bepaling op, 

ondanks zijn eigen tegenkanting. De toevoeging van een definitieve ontzetting uit de kiesrechten komt 

uit het kabinet van Eerste minister de Broqueville. De inspiratie is het dan tevens behandelde ontwerp 

voor de bestraffing van het openbaar aanzetten tot en het voeren van systematische propaganda tot het 

plegen van feiten die de werving voor en de tucht in het leger in gevaar brengen.
367

 Dit wetsontwerp 

van het ministerie van Justitie verhoogt bij recidive de strafmaat met niet enkel een hogere maximale 

gevangenisstraf, maar tevens een ontzetting uit de rechten van artikel 31 swb voor 5 tot 10 jaar.
368

 Het 

kabinet verdedigt deze uitbreiding bij de wet inzake privémilities met de stelling dat deze milities zich 

niet bij verkiezingsuitslagen neerleggen, maar deze willen bevechten. De rechtenontzetting heeft drie 

voordelen: 1. Extremisten worden uit de verkiezingen geweerd, 2. Dit is het mogelijke einde van een 

nieuwe, kwalijke vorm van politieke propaganda en 3. Tot slot vermijdt dit een collectieve weigering 

om de wet op privémilities na te volgen. Er kunnen gemakkelijk duizenden sancties uitgesproken 

worden, want rechtenontzettingen overbelasten de gevangenissen niet. 

De oorsprong van dit voorstel komt wellicht van de tandem Eerste minister Charles de Broqueville en 

zijn kabinetschef Louis de Lichtervelde.
369

 Hun nauwe samenwerking maakt deze gezamenlijke rol 

zeer plausibel.
370

 De Franstalige, conservatieve katholieke oorsprong van deze sanctie hoeft niet te 

verbazen.
371

 Socialisten en Vlaams-nationalisten worden immers door deze maatregel bedreigd. Ook 
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komt de ontzetting uit kiesrechten rechtstreeks tegemoet aan de kritische houding ten aanzien van het 

algemeen enkelvoudig kiesrecht dat deze politieke groep sterk kenmerkt. In die zin slaat de eerder 

vermelde kritiek van Julien Lahaut op de rechtenontzettingen in 1940 nagels met koppen. Het is een 

maatregel die ten voordele van de hogere klassen functioneert en een middel voor de – tijdelijke – 

uitschakeling van de politieke tegenstanders. 

Twee weken na het verzenden van de brief verklaart de Broqueville zich nog steeds een voorstander, 

maar hij vreest voor de levensvatbaarheid van het ontwerp door de bepaling over verkiesbaarheid.
372

 

Van zijn kant ziet Godefroid geen nut in deze toevoeging. Zijn verslag van 28 april toont dat artikel 31 

swb “l’incapacité électorale” niet regelt. Artikelen 6 en 7 kieswet doen dat.
373

 Daarom beperkt de 

ministerraad ten eerste de ontzetting uit kiesrechten van artikel 31 swb (stemmen, kiezen en verkozen 

worden).
374

 Ten tweede neemt de ministerraad artikel 7 kw in het ontwerp op, zodat een ontzetting uit 

het kiesrecht mogelijk is vanaf 8 dagen gevangenisstraf en niet vanaf 1 maand.
375

 De regering houdt 

dus rekening met de toepassing van zeer lichte straffen. 

Ook Pierlot is voorstander van de ontzetting uit kiesrechten: “une sanction efficace et adéquate”. Hij 

wil van artikel 7 kieswet afwijken om deze ontzetting bij voorwaardelijke straffen mogelijk te maken: 

“l’un des buts visés (…) est de permettre d’atteindre les délinquants, qui pourront être nombreux, 

sans devoir procéder à des emprisonnements en masse”. Hij besluit daarom: “la suspension du droit 

électoral sera toujours la conséquence d’une condamnation du chef de délit de milice privée”. Dit is 

veelzeggend voor de toekomstige leider van de regering in ballingschap te Londen, die vanaf 1941 de 

bestraffing van de samenwerking met de vijand voorbereidt. Pierlot wil van de sanctie wel afstand 

doen, indien de parlementaire tegenstand te groot blijkt.
376

 De ministerraad wacht de tegenstand echter 

niet af en schrapt de bepaling over artikel 31 swb en artikel 7 kw. De beleidsvoerders verhogen de 

minimumstraf. De gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maand wordt van 1 maand tot 1 jaar.
377

 De 

gewone bepalingen voor de rechtenontzettingen blijven op deze manier van kracht.  

Waarschijnlijk schaft de regering de bepaling voor ontzetting uit de verkiesbaarheid en de kiesrechten 

af op basis van de kritische bemerkingen van Godefroid. Eerst en vooral lijkt dit misdrijf niet gepast 
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om mensen hun kiesrechten of verkiesbaarheid te ontnemen. Ten tweede helpt de straf het doel van de 

regering niet: de openbare orde. Deze straf treft de politieke tegenstanders van de regering. Bovendien 

lijkt de wet daardoor misdrijven op politieke gronden te bestraffen. Indien het om politieke misdrijven 

gaat, dan is het hof van assisen de aangewezen rechtbank. Hayoit onderschrijft deze visie.
378

 Wellicht 

neemt Janson op eigen initiatief met uiteenlopende figuren contact. Bij de Belgicistische Adolphe Max 

(liberaal) en de Vlaamsgezinde Emile Van Dievoet (katholiek) heersen inzake deze beschikking 

emoties van gereserveerdheid tot vijandigheid. De minister wil daarom pas rechtenontzettingen vanaf 

1 maand gevangenisstraf.
379

 Dit gebeurt uiteindelijk door de strafmaatwijziging in de ministerraad. 

In 1934 vinden dus twee pogingen plaats om een rechtenontzetting in te voeren. Het is telkens een 

maatregel tegen gezagsondermijnende politieke tegenbewegingen, van het Vlaams-nationalisme tot de 

arbeidersbewegingen. De interne aflijning van de politieke natie wijzigt echter niet. Dit gebeurt pas bij 

het naderen van de Tweede Wereldoorlog. De wet van 20 juli 1939 ter bestraffing van de door het 

buitenland gesteunde propaganda heeft een facultatieve ontzetting uit al dan niet alle rechten uit artikel 

31 swb voor 5 tot 10 jaar. De regering Pierlot past, zoals de raad van wetgeving, de ontzetting voor 

correctionele misdrijven expliciet toe.
380

 Allicht steunt Pierlot de toevoeging van de rechtenontzetting 

als Eerste minister. Guilmins voorstel heeft de rechtenontzetting uit artikel 33 swb: facultatief, al dan 

niet alle rechten uit artikel 31 swb en voor een periode van 5 tot 10 jaar.
381

 

In 1940 komen een aantal ontwikkelingen tot een synthese. De zich versterkende verstrengeling tussen 

de Staat en de gedemocratiseerde politieke gemeenschap verhoogt de inspanningen van conservatief 

rechts om hun machtsbasis te herstellen, te versterken en te behouden. Internationale spanningen 

mengen zich in deze interne problematiek en beïnvloeden het geheel van bedreigingen voor de Staat, 

waartegen de beleidsvoerende elites zich steeds uitgebreider willen verzetten. De consequente opname 

van de facultatieve rechtenontzetting voor correctionele misdrijven eind van de jaren dertig maakt van 

die verdediging een fundamenteel element uit. Het is een corrigerend mechanisme op de relatie tussen 

de politieke gemeenschap en de Staat. Het zijn politieke tegenstanders die beleidsvoerders willen 

uitsluiten en losmaken van invloed op de Staat. Dit is een deel van het kader van de voorbereiding van 

de naoorlogse bestraffing van samenwerking met de vijand door de regering te Londen.
382

 

 

9.3.4 De strafmaat en het aantal inbreuken 

Behalve het nationaliteitsverval en de rechtenontzetting is het ook mogelijk om de verdediging van de 

Staat uit te bouwen door een verhoging van de strafmaat en de verhoging van het aantal inbreuken. De 

wet van 19 juli 1934 wijzigt een eerste keer in het interbellum de strafmaat voor misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat. Artikel 120sexies swb groepeert en uniformiseert de straffen in 

oorlogstijd voor artikelen 118, 119, 120, en 120bis swb tot de doodstraf. Dit is een aanpassing van de 

besluitwet van 11 oktober 1916 betreffende de misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van den 

Staat. De regering te Le Havre voegt dan door de onverwacht lange duur van de oorlog bij een aantal 
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artikelen een bijkomende bepaling met een hogere straf in oorlogstijd toe. Voor artikelen 119, 120 en 

120bis swb verhoogt deze uniformisering de strafmaat (van gewone detentie en van 6 maand tot 5 jaar 

gevangenis en een geldboete tussen 500 en 5000 Belgische frank). De buitengewone hechtenis voor 

artikel 120ter swb is een verstrenging in vergelijking met de besluitwet van 11 oktober 1916, komende 

van een straf van 6 maand tot 5 jaar gevangenis met een geldboete van 500 tot 5000 frank. Diezelfde 

straf blijft ook behouden voor de misdrijven in artikel 120quinquies swb. De achtergrond voor deze 

beslissing is de geest van verraad verbonden aan deze misdrijven. 

Verder herstelt de regering met de wet van 19 juli 1934 een onoplettendheid in artikel 118bis swb. De 

besluitwet van 8 april 1917 legt immers dwangarbeid op als maximumstraf. Voor politieke misdrijven 

bestaat een lichtere tegenhanger: hechtenis. Deze straf kan zoals dwangarbeid oplopen van 5 jaar tot 

levenslang. Tot na de Tweede Wereldoorlog kent België dit zachter regime voor plegers van politieke 

misdrijven.
383

 

In de wet van 10 december 1937 wijzigt de tweede regering van Zeeland ook strafmaten.
384

 In de 

memorie van toelichting geven Bovesse en Denis aan dat de wet van 19 juli 1934 niet voldoet. Sinds 

een geruime tijd groeit de bedrijvigheid van vreemde inlichtingsdiensten. Dit is voor het land een 

groot gevaar, dus grijpt de regering in. De inbreuken in de artikelen 114 en 118 swb schat de regering 

in vredes- en oorlogstijd even erg in. Deze artikelen bestraffen kuiperijen in verstandhouding met een 

buitenlandse mogendheid en het doorspelen van belangrijke documenten aan die mogendheid.
385

 De 

strafmaatverhoging in deze artikelen leidt in het ontwerp tot een strafverzwaring in de laatste alinea 

van artikel 115 swb (daden gesteld in samenspanning om misdrijven te plegen) en in 123bis (het uiten 

en het aanvaarden van het aanbod om misdrijven te plegen in artikelen 113 tot 120bis, 121 tot 123). 

Tot slot wijzigt artikel 123ter swb. Winstbejag neemt vanaf dan de politieke aard af van de misdrijven 

in de artikelen 119 en 120 swb.
386

 De verslaggever voor de commissie van Justitie van de Kamer is 

Rexist Paul Collet. Hij verklaart zich in naam van de commissie volmondig akkoord. Net als katholiek 

Léon Coenen in de Senaat stekt hij spionage in vredestijd ernstiger te vinden dan in oorlogstijd. Deze 

misdrijven zijn dan gemakkelijker te plegen en hebben zwaardere gevolgen.
387
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Behalve de genoemde aanpassingen aan artikelen 115 en 118bis swb laten de beleidsvoerders in het 

interbellum de straffen voor de klassieke collaboratiemisdrijven ongemoeid. Enkel de artikelen inzake 

spionage leiden tot beleid. De verstrengingen zijn betekenisvol. Zolang België geen oorlog voert tegen 

een andere mogendheid, kunnen burgers geen inbreuken tegen artikel 113, 115, 118bis, 121bis swb 

plegen. Wanneer oorlog dreigt, worden vooral spionageactiviteiten gevreesd. Het is dus logisch dat de 

beleidsvoerders aan die verdediging sleutelen. Dat de misdrijven van de samenwerking met de vijand 

geen vernieuwing ondergaan, is nog op andere gronden te verklaren. Het verloop en het karakter van 

de Tweede Wereldoorlog zijn onvoorspelbaar. Daarnaast richt de buitenlandse politiek van België zich 

op neutraliteit om uit dit nakende conflict te blijven. De onafhankelijkheidspolitiek van 1936 en de 

neutraliteitsverklaring van België in 1939 nemen de nood van de hervorming van deze artikelen uit de 

strafwet weg. Hetzelfde gebeurt vóór de Eerste Wereldoorlog. De wet van 4 augustus 1914 inzake de 

misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat wijzigt artikelen 113 en 115 

swb niet (artikelen 118bis en 121bis swb bestaan nog niet), maar artikelen 114 en 116 tot 120 swb. 

Gestemd op de dag van de Duitse oorlogsverklaring behandelt deze wet de misdrijven in verband met 

spionage en de overdracht aan een vijandige mogendheid van geheimen voor de verdediging van het 

grondgebied. Het aantal inbreuken verhoogt en de straffen verzwaren. De beleidsvoerders houden in 

de lange voorbereidingsfase van deze wet de schending van de Belgische neutraliteit geen rekening. 

Daarom blijven andere wijzigingen uit.
388

  

De meeste wijzigingen aan de inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gebeuren rond de 

Eerste Wereldoorlog. Artikel 113 swb: “Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera 

puni de mort” wijzigt twee keer. Het Belgische Strafwetboek van 1867 wijzigt de doodstraf in 

buitengewone detentie. Hiertegen is enige parlementaire tegenstand, omdat deze strafverlaging aan 

militaire samenwerking met de vijand minder ernstig doet lijken dan de misdrijven uit artikel 115 swb. 

Via een van de besluitwetten van 11 november 1916 verstrengen de straffen voor misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat. Vanaf dan is de doodstraf opnieuw de maximumstraf voor artikel 

113 swb. Ook maakt die wet artikel 117 swb van toepassing op militaire collaboratie. Dit maakt ook 

de daden ten nadele van de met België geallieerde landen strafbaar. Militaire samenwerking met de 

vijand komt in de Eerste Wereldoorlog weinig voor. Een voldragen jurisprudentie komt er niet.
389

 

Artikel 115 swb is zoals gezegd een amalgaam van omschrijvingen. Alinea 2 en 3 betreffen militaire 

hulp aan de vijand in strategische vorm. Alinea 4 is economische samenwerking met de vijand. Alinea 

5 omvat tot slot morele hulp aan de vijand en is verwant aan artikel 118bis swb, politieke hulp aan de 

vijand thuis. Net als artikel 113 swb ondergaan deze omschrijvingen tot aan de Tweede Wereldoorlog 

zo goed als geen herschrijvingen. 

Het activisme verklaart waarom de besluitwet van 8 april 1917 artikel 118bis swb invoert en politieke 

samenwerking met de vijand preciezer omschrijft. Alinea 5 van artikel 115 swb voldoet niet om de 

oprichting en de activiteit van de raad van Vlaanderen voor de rechtbank te brengen. Artikel 118bis 

swb herneemt “ébranler la fidélité des citoyens envers le Roi et l’Etat” over van die alinea 5. Deze 

nieuwe omschrijving geldt echter algemeen in oorlogstijd en niet louter voor hulp met de vooruitgang 

van vijandige troepen of tegen de Belgische strijdkrachten. De wet van 19 juli 1934 wijzigt deze tekst 

en maakt, zoals gezegd, van artikel 118bis swb een duidelijk politiek misdrijf door hechtenis als straf 

op te nemen. Via de besluitwet van 1917 voert de regering ook het artikel 121bis swb in: verklikking 

aan de vijand. Tot aan de Tweede Wereldoorlog blijft dit artikel ongewijzigd. 
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Er zit een duidelijke lijn in de strafmaat en het aantal breuken. De klassieke strafwetartikelen voor de 

bestraffing van samenwerking met de vijand wijzigen of verstrengen feitelijk niet zonder effectieve 

oorlogssituaties. Zo is het verdwijnen van de doodstraf voor artikel 113 swb in 1867 niet gelieerd aan 

bedenkingen over militair verraad, maar aan de maatschappelijke stroming voor de afschaffing van de 

doodstraf. Waartegen de Staat zich wapent, voordat een oorlog uitbreekt, is “(le) domaine du secret de 

la défense nationale”, in de overtuiging dat “aucune mesure ne paraît superflue, ni trop sévère, pour 

assurer la protection de ce que l’Etat regarde comme lié à son existence même”.
390

 De behandeling 

van het ontwerp van de wet van 22 maart 1940 toont duidelijke staaltjes van deze gedachtegang.  

 

9.3.5 Het belang van de opzet van de dader 

Henri Rolin is ongerust over het ontbreken van een moreel element in de tweeledige strafomschrijving 

tegen propaganda in het ontwerp van de wet van 22 maart 1940. Hij vreest de strafbaarheid van eender 

welk contact met eender welke buitenlandse organisatie en wil het eerste deel van de bepaling voor het 

voeren van propaganda of politiek met onderrichtingen daartoe uit het buitenland afschaffen. Dit heeft 

geen effect.
391

 De strafwet kent gewoon en bijzonder opzet. Gewoon opzet wordt praktisch als “wetens 

en willens”, “wetens” of “opzettelijk” omschreven. De dader moet weten dat zijn handeling tegen de 

strafwet ingaat en die handeling willen stellen. Persoonlijke motieven tellen niet. Bijzonder of kwaad 

opzet staat in de strafwet omschreven als “kwaadwillig” of “met bedrieglijk opzet of met het oogmerk 

om te schaden”.
392

 Dit is een beperkende omschrijving en maakt een misdrijf moeilijker te bestraffen.  

Een beproefde tactiek voor een bredere toepasbaarheid van een strafwetartikel is de schrapping van 

bijzonder opzet in de delictomschrijving. De bewijslast voor de aanklager ligt dan lager, omdat kwaad 

opzet wegvalt. Bijzonder opzet schrappen voor inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 

gebeurt in de jaren dertig. Dit is geen breuk voor de verdediging van de Staat. Dit volgt de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie na de Eerste Wereldoorlog die stelt: “Se rend coupable de trahison celui qui 

librement et consciemment secourt l’ennemi de la Belgique par l’un des modes prévus, quel que soit le 

mobile qui le fait agir ou quel que soit le but qu’il se propose d’atteindre”.
393

 

De in 1934 doorgevoerde schrapping van bijzonder opzet breekt dus niet met de in 1919 vastgelegde 

gerechtelijke visie. De strafwet van 1867 voorziet oorspronkelijk enkel kwaad opzet in de toenmalige 

artikelen 118, 119 en 120 swb. De wet van 4 augustus 1914 wijzigt het hele kader van de misdrijven 

tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, maar behoudt kwaad opzet in de nieuwe artikelen 116 en 

118 swb. Deze artikelen sanctioneren de afgifte aan een buitenlandse mogendheid van voorwerpen, 

schriften, bescheiden, plannen of berichten wier geheimhouding van tel is voor de verdediging van het 

grondgebied of de veiligheid van de Staat. De omschrijving “méchamment” heeft in deze wet echter 

een beperkte betekenis: “la conscience d’être en rapport avec l’ennemi ou avec une personne agissant 

dans l’intérêt de l’ennemi”. De nieuwe artikelen 118bis en 121bis swb uit de wet van 8 april 1917 

bevatten diezelfde beperking door de opname van “méchamment”.
394

 De wet van 19 juli 1934 ruilt de 
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beperking in artikelen 116 en 118 swb voor “wetens en willens”. Vrijwillig handelen en kennis van de 

aard van de doorgegeven documenten is dan voldoende voor een veroordeling. De wil om het land te 

schaden is niet nodig. Het doel van de regering de Broqueville is de bewijslast van deze intentie uit de 

strafwet halen. Een effectieve bestraffing is nodig en weegt voor de regering zwaarder door. 

Ook schrapt de wet uit 1934 “het oogmerk om te spioneren” uit de betrokken misdrijven. Dit geldt tot 

dan als verzwarende omstandigheid of als deel van een misdrijf. Deze beslissing steunt op dezelfde 

gedachtegang voor het schrappen van kwaad opzet. In de memorie van toelichting staat: “Het ontwerp 

houdt dan ook geen rekening met het inzicht van den schuldige, met de beweegredenen die hem 

hebben geleid, met het doel dat hij zich voorgesteld heeft, met de belangen die hij gediend heeft: 

alleen streeft het er naar daden te bestraffen die nauwkeurig bepaald zijn, hoogst schadelijk zijn voor 

den Staat, en waarvan de vaststelling alleen voldoende moet zijn om een, volgens de gevallen, min of 

meer doortastend ingrijpen van de strafwet te wettigen”.  

Tot slot herstelt de regering een onoplettendheid in artikel 118bis swb. De wijziging van de volgorde 

van de opgesomde handelingen in dit artikel verduidelijkt in navolging van een arrest van het Hof van 

Cassatie dat kwaad opzet enkel toepasselijk is op het helpen van de vijandelijke politiek of plannen, 

niet op de deelname aan de vervorming van wettelijke instellingen of inrichtingen door de vijand en op 

het doen aan wankelen van de getrouwheid van de burgers jegens de Koning en de Staat in oorlogstijd. 

Deze beslissing volgt de rechtspraak die de beperkte toepassing van het begrip “opzet” nastreeft. Het 

Hof van Cassatie stelt na de Eerste Wereldoorlog dat de vaststelling van kwaad opzet nodig is, maar 

“il suffisait que pareils actes aient été commis sciemment et volontairement, pour qu’il en résultât, 

prima facie, la preuve du dessein méchant de leur auteur”.
395

 

Jacquemotte merkt op dat dit ontwerp tegen spionageactiviteiten met buitenlandse overheden gericht 

is, maar vooral diegenen treft die tegen de komende oorlog ageren. Hij gaat ook in op de afschaffing 

van kwaad opzet: “le droit absolu et total à l’arbitraire”. Socialisten Emile Brunet en Jules Destrée 

sluiten zich bij die kritiek aan. Brunet vindt kwaad opzet een noodzakelijk deel van de strafbepaling. 

Destrée vreest overijverige parketten. Janson legt uit dat algemeen opzet betekent dat de rechtbank 

louter de wil tot overlevering van documenten aan de vijand moet bewijzen. De discussie hinkt daarna 

voort op juridische begripsverwarring. Destrée ziet reeds kwaad opzet in de wil om de documenten te 

leveren. Voor Janson is dat niet het geval.
396

 De commissie van Justitie in de Senaat geeft groen licht. 

De discussie betreft er artikel 118 swb, omdat allicht Henri Rolin de bekendmaking van inlichtingen 

aan een vreemde Staat in vredestijd niet even ernstig inschat als in oorlogstijd. De acht katholieken en 

liberalen in de commissie van Justitie geven een positief advies tegen de drie socialisten in.
397

 In de 

vergadering van de Senaat misprijst Rolin de versterking van staatsmacht via deze naar zijn mening 

onvoldoende verantwoorde toevoeging van strafwetartikelen. De jurist herhaalt dat de socialisten zich 

kanten tegen de schrapping van kwaad opzet. Het bewijs van de overdracht van documenten wordt 

voldoende. Intenties spelen geen rol meer. François Bovesse neemt de handschoen op in de discussie 

over wat algemeen opzet betekent: “Le dol général suppose (…) que l’agent connaisse la loi pénale, 

et chacun, selon une présomption légale, est censé la connaître. Il suppose une connaissance des 

éléments matériels du fait et des circonstances qui lui impriment le caractère d’infraction et, d’autre 
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part, la volonté d’enfreindre la loi”. Een regeringsvertegenwoordiger is niet strafbaar, verduidelijkt 

Bovesse, voor het in opdracht overmaken van documenten aan een instantie: “il faut empêcher que, 

sans mandat, sans autorisation, notamment par graves imprudences, quelqu’un remette à une 

puissance étrangère ou ennemie des documents qui peuvent compromettre la sûreté du pays”. Dit is 

een manier om de mazen van het strafrechtelijke vangnet zo klein mogelijk te maken. 

Deze strafrechtelijke discussie is van belang voor de naoorlogse bestraffing van samenwerking met de 

vijand. De besluitwet van 17 december 1942 schrapt kwaad opzet uit een aantal strafwetartikelen. De 

vermelde discussie is tot op heden nog niet beslecht. De klassieke rechtstheorie acht op grond van J.J. 

Haus, grondlegger van het Belgisch Strafwetboek dat algemeen opzet geldt voor elk strafwetartikel. 

Een stilzwijgen van de wet verandert dat niet, tenzij er uitdrukkelijk staat dat onachtzaamheid volstaat 

of bijzonder opzet vereist is. R. Legros meent in 1952 dat algemeen opzet overbodig is en verdwijnen 

moet.
398

 Bovesse verdedigt de klassieke visie. Rolin vreest de uitbreiding van het aantal rechtszaken.  

 

9.3.6 Amnestie als beleidsinstrument 

Bij de wetsontwerpen en –voorstellen in de jaren dertig valt het aantal aanvragen voor het instellen 

van amnestie op. Het gaat hierbij niet louter om amnestie voor misdrijven tegen de Staat in oorlogstijd. 

Uit mijn onderzoek blijkt het een algemene beleidsstroming te zijn. De ministerraad aanvaardt op 21 

en 26 oktober 1936 bijvoorbeeld ontwerpen voor politieke, fiscale, militaire en sociale amnestie.
399

 

Het loont de moeite om bij de betekenis van dit fenomeen stil te staan. De regering van Zeeland vormt 

beleid in de geest van de schokkende verkiezingsuitslagen van 24 mei 1936.
400

 De grote winst van Rex 

en de minder verrassende, maar duidelijke vooruitgang van het VNV wijzigen het politiek landschap 

fundamenteel. Naast de dreigende internationale toestand kent België nu ook een permanent intern 

probleem. Deze wildgroei van amnestie in de tweede helft van de jaren dertig is een symptoom van de 

sterke spanning tussen de regering en de steeds drukkender interne en internationale toestand. Sociale 

politiek kent een parallelle ontwikkeling. De wortels van de verzorgingsstaat liggen in crisisperioden. 

De grote stakingen in de jaren dertig belasten de Staat met een corrigerende en aanvullende rol tegen 

sociale ongelijkheid. De uiterst repressieve houding van de nachtwakersstaat wordt dus aangevuld met 

verzachtende maatregelen. Een zelfde evolutie vindt plaats bij de vormgeving van een politiek voor de 

ordehandhaving. Naast het verfijnen en uitbreiden van het repressieve systeem, komt appeasement om 

de hoek loeren. Via amnestie beogen beleidsvoerders de ophitsing van bepaalde groepen tegen de 

Staat af te remmen door de indamming van een te streng of overbodig geachte repressief optreden. De 

politieke wereld rekent niet enkel op een strengere strafwet, maar ook op verzoening. Via amnestie 

voor uiteenlopende misdrijven, hopen regeringen het land tot kalmte aan te manen. 

Eerste minister Paul van Zeeland wenst voor activisten een volop functionerende helende werking van 

deze “action pacificatrice”. Hij wenst daarom een breed draagvlak voor de amnestie voor misdrijven 

tussen 4 augustus 1914 en 4 augustus 1919. Afhankelijk daarvan wil hij de stemming en de indiening 

van amendementen laten afhangen.
401

 Enkel de BWP keurt de amnestiewet evenwel als één blok goed. 
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Katholieken en liberalen zijn verdeeld. VNV en Rex stemmen tegen.
402

 Van Zeelands politieke tactiek 

mislukt. Hij oogst “uiteindelijk enkel een algemene ontevredenheid, en heel wat scherpe reacties”.
403

 

Het startschot voor de amnestiewet van 17 juli 1937 komt er kort na de verkiezingen door de indiening 

van twee wetsvoorstellen op 30 juni 1936 in de Kamer. Beide voorstellen, respectievelijk van VNV-er 

Gerard Romsée en Léonard Delwaide (Vlaamse katholiek), vragen volledige en onvoorwaardelijke 

amnestie voor het activisme. Het katholieke voorstel draagt de naam van de vorige amnestiewet uit 19 

januari 1929 en betreft dus “het verval van strafvervolging en van straffen voor sommige misdrijven 

gepleegd tussen 4 augustus 1914 en 4 augustus 1919”. Deze eerste wet herstelt de verloren rechten 

voor politieke misdrijven niet.
404

 De regering reageert op 4 november dat jaar met een eigen ontwerp. 

Dit ontwerp draagt ook de naam van de amnestiewet uit 1929. Eerste minister van Zeeland en minister 

van Justitie Bovesse ondertekenen de memorie van toelichting. Sinds 1929 zijn de inschrijving in het 

strafregister en een aantal onbekwaamheden (vooral verkiesbaarheid en stemrecht) de enige juridische 

gevolgen van de bestraffing voor misdrijven tegen de Belgische Staat na de Eerste Wereldoorlog. Het 

regeringsontwerp schrapt deze gevolgen via de indeling van de eerste amnestiewet. Amnestie komt er 

voor inbreuken op artikelen 104, 109 en 118bis swb.
405

 Inbreuken op artikelen 115, 117 en 121bis swb 

krijgen enkel amnestie indien zij samenhangen met een inbreuk uit de eerste categorie.
406

 Dit maakt 

een onderscheid tussen idealisme en winstbejag. Voor militairen gelden de bepalingen ook.
407

 Het 

ontwerp is nog meer ingeperkt. Boeten, gerechtskosten, schadevergoedingen en verbeurdverklaringen 

blijven onverkort van kracht als rechten van de Staat. Evenmin wordt de ontzetting uit titels, graden, 

openbare ambten, bedieningen en diensten hersteld.  

De speciale Kamercommissie wil veroordelingen wegens activisme uit het strafregister schrappen en 

het kiesrecht teruggeven.
408

 De voorwaarde is een verklaring van gehoorzaamheid aan de koning en 

getrouwheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk. Dit wordt vier tegen drie gestemd 

met daarnaast drie onthoudingen. Op 27 mei 1937 volgt een tweede zitting van de commissie om een 

struikelblok op te lossen: de verkiesbaarheid van de amnestiebegunstigden. De Kamer, noch de 

commissie vindt een bevredigende oplossing. De regering besluit daarom om de personen met een 

onherroepelijke terdoodveroordeling van verkiesbaarheid uit te sluiten. De commissie Justitie in de 

Senaat schaart zich achter de tekst uit de Kamer.
409

 Hierna wordt de wet goedgekeurd. 
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In het zittingsjaar 1937-1938 komt het tot amnestievoorstellen voor misdrijven inzake de vrijwillige 

dienstneming bij de Spaanse legers, politieke misdrijven in Belgisch-Kongo en Ruandi-Urundi, 

“bepaalde misdrijven” (tegen de taalwetgeving), misdrijven tijdens stakingen en op 25 oktober 1936 

(de mars op Brussel van Rex) en de wijziging en uitbreiding van de militaire amnestiewetten van 28 

augustus 1919, 31 oktober 1919 en 28 juni 1921. Er is ook een ontwerp met amnestie voor misdrijven 

bij de betoging van oud-strijders te Brussel op 23 juni 1937.
410

 Protesterende oud-strijders bezetten er 

dan de neutrale zone. Dit is de apotheose van meer dan dertig betogingen tegen amnestie tussen 9 juni 

en 1 augustus in dat jaar.
411

 Er bestaat voor zo goed als elke politieke strekking een amnestievoorstel. 

Op 19 oktober 1938 bespreekt minister van Justitie Pholien een ontwerp dat vier voorstellen in zich 

opneemt. Er is amnestie voor links (de vrijwilligers in Spaanse legers en misdrijven tijdens stakingen) 

en voor rechts (de mars van Rex op Brussel en misdrijven tegen de taalwet). Pholien krijgt steun van 

partijgenoot Albert de Vleeschauwer, minister van Koloniën en August Balthazar, de socialistische 

minister van Openbare Werken en Opslorping der Werkloosheid. Minister van Arbeid en Sociale 

Voorzorg Delattre vindt dit ontwerp een teken van zwakte. Minister van Landsverdediging Henri 

Denis (extraparlementair) vindt de rechtvaardigingsgrond van de mobilisatie raar. Er is immers geen 

amnestie voor militairen opgenomen. De ministerraad gaat akkoord over het principe van dit ontwerp, 

maar wil nog wijzigingen aanbrengen. Op 25 oktober 1938 keurt de regering het ontwerp van Pholien 

goed en een extra ontwerp met amnestie voor militairen van Henri Denis.
412

  

Het ontwerp van Pholien is ruimer dan de vier genoemde wetsvoorstellen. Het is een amnestie voor zo 

goed als alle overtredingen van delicten en het gemeen recht met een gevangenisstraf van maximum 3 

maand. In zijn verslag schrijft Joseph Hanquet (katholiek) dat de commissie van Justitie van de Senaat 

dit ontwerp eenparig verwerpt. De hoofdreden is de onwenselijke uitbreiding tot feiten van het gemeen 

recht. Ook vindt de commissie de vergelijking met de amnestiewet uit 1919 ongepast.
413

 Dit leidt ertoe 

dat in 1939 een aantal voorstellen opnieuw wordt ingediend. De amnestiewet voor militairen kent 

uiteindelijk een lang, maar gunstig verloop en wordt op 3 januari 1940 van kracht.
414

 

De amnestiewet van 17 juli 1937 is een belangrijk ijkpunt voor de houding van politici vanaf de 

Tweede Wereldoorlog.
415

 De tweede Vlaams-nationalistische collaboratie moet bij sommige politici 

een zeer wrange nasmaak nalaten. Het pacificerende doel van de amnestie blijkt drie jaar later illusoir. 

De gedisciplineerde socialistische fractie is zoals aangegeven de enige die de amnestiewet van 1937 in 

blok goedkeurt. De parlementaire verslagen zijn telkens in socialistische handen. In het bijzonder kan 

deze voorgeschiedenis de naoorlogse politieke beslissingen van de BWP helpen verklaren.
416
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9.4 Welke rechtbank is bevoegd? 

 

Het is niet zonder betekenis dat de bijzondere commissie van de Kamer het vlot eens is over het puur 

politieke en soms gemengde karakter van de misdrijven in het ontwerp van de wet van 22 maart 1940. 

De optie voor dit politiek karakter verduidelijkt de nauwe band die de commissieleden leggen met de 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat.
417

 Dit is een duidelijke uitspraak over welke 

rechtbank voor de bedoelde misdrijven bevoegd moet zijn. Er zijn in wezen drie mogelijkheden: het 

hof van assisen, het militair of het burgerlijk gerecht. De Belgische Grondwet regelt de verdeling van 

de bevoegdheden tussen deze rechtbanken. Artikel 98 gw bepaalt dat de jury – anders gezegd, het hof 

van assisen – bevoegd is voor alle misdaden en tevens de pers- en politieke misdrijven.
418

 Het begrip 

“politieke misdrijven” heeft, zoals gezegd, in het Belgisch strafrecht geen sluitende definitie.
419

 Dit 

schenkt speelruimte aan de politiek ten aanzien van de strikte bevoegdheidsindeling tussen het hof van 

assisen en de correctionele rechtbanken. Daarnaast bepaalt artikel 105 gw dat het militair gerecht door 

bijzondere wetten ingericht wordt.
420

  

Het ontwerp van de wet van 22 maart 1940 stelt dat artikel 98 gw geen absolute regel is en dat artikel 

105 gw zwaarder weegt. De rechtsleer kant zich niet tegen een uitgebreide bevoegdheid van het 

militaire gerecht in oorlogstijd. Een uitspraak van het Hof van Cassatie op 4 oktober 1897 bevestigt de 

zo goed als algemene bevoegdheid van het militair gerecht voor diegene die ratione personae aan het 

krijgsgerecht is onderworpen, met inbegrip van politieke misdrijven.
421

 Bovendien bepaalt artikel 16 

van de wet van 15 juni 1899 voor de militaire strafvordering, gewijzigd door de wet van 19 juli 1934 

dat de krijgsraden in oorlogstijd bevoegd zijn over spionnen en daders van en medeplichtigen aan de 

misdrijven uit hoofdstuk II van titel I van boek II van het Wetboek van Strafrecht. Deze laatste wet is 

de pièce de résistance om het militair gerecht bevoegd te maken voor de misdrijven in de wet van 22 

maart 1940. De in het parlement ongecontesteerde wet van 19 juli 1934 schenkt het militair gerecht in 

oorlogstijd immers de volle bevoegdheid over misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. 

Politici sleutelen ook tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de bevoegdheid van het militair gerecht. De 

basiswet uit 1899 voorziet enkel bevoegdheid voor spionagemisdrijven. Artikel 7 van de besluitwet 

van 11 oktober 1916 inzake de staat van oorlog en de staat van beleg breidt deze bevoegdheid uit tot 

alle misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. De nieuwe regeling in 1918 beperkt de bevoegdheid 

tot de staat van beleg. In 1919 voeren de politici het systeem van 1899 terug in met als enige wijziging 

dat eender welke inbreuk met spionage als doel tot de bevoegdheid van het militair gerecht behoort.
422
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In 1934 herstelt de regering de bevoegdheid van het militair gerecht. De redenen zijn vierledig: 1. Het 

zijn misdrijven met een algemene bedreiging voor de militaire veiligheid: 2. Deze misdrijven worden 

meestal gepleegd waar het militaire gezag heerst, 3. De betrokkenen zijn aan dat gezag onderworpen 

of 4. Het betreft aan het militaire gezag toevertrouwde voorwerpen.
423

 De schrapping van “spionage” 

als opzet uit de strafwet in 1934 is een bijkomende verklaring. Om het militair gerecht bevoegd te 

laten in plaats van het hof van assisen, is dit een logische stap in lijn met de voorgeschiedenis van deze 

juridische indeling. In nood richten de beleidsvoerders zich tot het militair gerecht, zowel tijdens de 

Eerste Wereldoorlog als in 1934.
424

 

Een bijkomende kracht voor de toekenning van de bevoegdheid in de wet van 22 maart 1940 aan het 

militair gerecht is het gebrek aan grondwettelijke tegenkanting tegen deze hervorming in 1934. In de 

commissies van Justitie, noch in de openbare debatten van de beide Kamers verheft iemand zijn stem. 

Daarom stemt de bijzondere commissie (twaalf stemmen voor, twee tegen, twee onthoudingen) deze 

wens van de regering.
425

 Hoewel hij geen voorstander is, haalt Carton de Wiart in de Kamer in 1940 de 

parlementaire aanvaarding van het principe inzake de bevoegdheid van het militair gerecht in tijd van 

oorlog aan. Victor de Laveleye vermeldt de scrupules binnen zijn partij, maar “le salut du pays” maakt 

volgens hem dat de twijfelaars niet vallen over de schending van artikel 98 gw: “il serait fâcheux que, 

dans un moment comme celui-ci, des lois écrites, même la loi fondamentale, puissent s’opposer aux 

voeux de la nation et puissent empêcher le pays de se défendre”.
426

 Jean Rey is een meer fervente 

tegenstander en aanvaardt deze interpretatie van artikelen 98 en 105 gw niet. Volgens deze liberaal is 

het militair gerecht niet voor burgers bedoeld.
427

  

Romsée aanvaardt het precedent uit 1934 evenmin. Hij wordt echter gemakkelijk tegengesproken door 

zijn goedkeuring van deze wet in 1934.
428

 Uit onverwachte hoek komt een lofzang op het militair 

gerecht. Rexist Usmard Legros stelt: “Le conseil de guerre (…) est une juridiction très intéressante, 

une juridiction d’officiers qui, au point de vue juridique, n’ont aucune déformation professionnelle, 

qui n’ont pas d’apriorisme, ont du scrupule et qui, par conséquent, constituent un terrain favorable au 

point de vue des explications qu’on lui soumet. L’avocat peut plaider librement et peut arriver avec de 

l’éloquence et de la logique à avoir une influence sur la conviction du conseil de guerre et entraîner 

même de très grandes indulgences soit de la part du conseil, soit de la part de la Cour militaire”.
429

 In 

tegenstelling tot Legros vindt Jean Rey te weinig psychologische en politieke voorbereiding bij het 

militair gerecht voor de bestraffing van politieke misdrijven. Dat net militairen dergelijke misdrijven 

bestraffen, vindt hij ook gevaarlijk voor het aanzien van het leger.
430

 De twijfel van de Laveleye richt 

zich vooral op officieren. Alle officieren behoren tot een zelfde sociale laag en bovendien beoordelen 

ze inbreuken tegen de privileges van hun eigen klasse. Anderzijds kan hij hen wel als een jury zien: 

“des officiers sans doute, mais aussi des citoyens accessibles à l’influence de l’opinion publique”.
431

 

De mogelijke invloed van de publieke opinie op de werking van het militair gerecht acht Victor de 

Laveleye een positief element voor de beoordeling van de officieren. 
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Om te weten waarom de regering opteert voor het militair gerecht, is het nuttig de discussies over de 

mogelijke bevoegdheid van het hof van assisen en de correctionele rechtbanken te volgen. Initieel 

vindt de bevoegdheid van de correctionele rechtbanken veel aanhangers in de bijzondere commissie. 

Dit is op grond van artikel 98 gw evenwel volstrekt ongrondwettelijk.
432

 Jean Rey ziet de besluitwet 

van 11 oktober 1916 inzake de staat van oorlog en de staat van beleg als precedent. Deze besluitwet 

bepaalt dat persdelicten voor de correctionele rechtbanken verschijnen.
433

 Carton de Wiart stelt dat het 

hof van assisen toen uitzonderlijk niet kon functioneren.
434

 Het ongrondwettelijke karakter van deze 

bevoegdheidstoewijzing blijkt onoverkomelijk en dit denkspoor wordt daarom verlaten. Voor het hof 

van assisen heeft de commissie de volgende kritiek veil: “de huidige proceduur (is) te ingewikkeld, en 

te log (…), daarenboven te traag (…) en ter zake ondoelmatig”. Ook het parlement wijst de procedure 

aan. Volgens de Laveleye beschikt de raad van wetgeving over een wetsontwerp met een uitstekende 

versnelde procedure.
435

 Minister van Justitie Janson vindt deze hervorming echter te tijdrovend.
436

 Hij 

beoordeelt de bestaande procedure daarnaast als te lang en behept met een “côté spectaculaire et 

solennel” die niet strookt met een noodzakelijke en snelle repressie.
437

 Op zijn beurt stelt Henri Rolin 

voor om het aantal juryleden tot zes te verlagen en het hof van assisen achter gesloten deuren te laten 

zetelen. Janson verwerpt dit idee en merkt op dat niemand in de speciale parlementaire commissie de 

jury verdedigt.
438

 

Waar de discussie inzake de correctionele rechtbanken snel beslecht wordt, is er meer aan de hand bij 

het hof van assisen. In verschillende wetsontwerpen komt de bevoegdheid van de rechtbanken ter 

sprake. Voor misdrijven in vredestijd is er de tweedeling tussen het hof van assisen en de correctionele 

rechtbank. Een vast patroon tekent zich af in de voorkeuren. De conservatieven ijveren consequent 

voor een correctionalisering van “politieke” misdrijven. In de jaren dertig willen zij misdrijven geen 

politiek karakter geven om de jury van het hof van assisen te ontwijken. De correctionele rechtbanken 

hebben professionele juristen met een juridische kijk en niet een aantal lukraak gekozen burgers. De 

ministerraad schaart zich in 1934 voor de bestraffing van separatistische drijverijen achter de stelling 

van het bestendig comité van de raad van wetgeving dat deze misdrijven voor het correctionele 

gerecht horen.
439

 Ook in de discussie over privémilities komt het hof van assisen ter sprake. Janson wil 

niet ingaan op de vraag van de katholieke commissieleden om dit ontwerp te beperken tot privémilities 

met revolutionaire bedoelingen, omdat dit misdrijf dan een politiek karakter krijgt en voor het hof van 

assisen moet.
440

 Paul-Henri Spaak vreest in 1934 niet ten onrechte de depolitisering van het misdrijf 
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“complotten tegen de Staat” met de bevoegdheid van de correctionele rechtbank ter vervanging van 

het hof van assisen. Het gewicht van de conservatieve, pro-Belgische elementen in de regering de 

Broqueville en de raad van wetgeving verklaart de overwinning van de strekking tegen de jury. 

Spaak is een schoolvoorbeeld van de mate waarin politieke visies tot een voorkeur voor een bepaalde 

rechtbank leiden. Voordat hij onder invloed van Hendrik De Man opschuift naar de rechtervleugel van 

de BWP (tot 1936), houdt hij zijn zonet beschreven visie aan. In 1923 is hij een van de advocaten die 

de KP verdedigt in de rechtszaak waarin magistraten Jean Servais en Hayoit de Termicourt het hof van 

assisen vragen om de communisten te laten veroordelen wegens complotten tegen de Staat.
441

 De 

vrijspraak van de communisten tekent de houding van de conservatieve, pro-Belgische kringen ten 

aanzien van het hof van assisen. In de ministerraad van 11 december 1939 meent de dan rechtsere 

Spaak dat de communisten niet wegens complotten tegen de veiligheid van de Staat vervolgd moeten 

worden, maar voor hun beschadiging van het moreel van de bevolking en het leger. Hij raadt nieuwe 

wetten aan, indien de correctionele vervolging van de communistische onruststokers niet lukt.
442

  

Het moge duidelijk zijn waarom er voor- en tegenstanders zijn van het hof van assisen. De juryleden 

in het hof van assisen zijn geen magistraten en bijgevolg minder betrouwbaar. Magistraten worden 

niet enkel door hun juridische scholing als meer geschikt gezien om revolutionaire tendensen in de 

kiem te smoren. Ook hun maatschappelijke functie en sociale rol maken hen betrouwbaarder. Dit 

verklaart waarom Spaak in 1934 stelt dat de regering mensen via beroepsmagistraten veroordelingen 

wil, waar een jury zou vrijspreken.
443

 Hij wil de veroordeling van medestanders vermijden. In 1939 

zijn de communisten zijn medestanders niet meer en acht hij correctionele vervolgingen beter. 

Communistisch volksvertegenwoordiger Xavier Relecom vreest tijdens de parlementaire behandeling 

van het ontwerp van de wet van 22 maart 1940 dat de regering via het militair gerecht ongewenste 

vrijspraken wil voorkomen. Janson verklaart dat juryleden soms te veel empathie kunnen tonen voor 

achtergronden zonder uitstaans met de grond van de te behandelen rechtszaak.
444

 Pogingen ten gunste 

van het hof van assisen door Tollenaere en socialist Brunet draaien op niets uit.
445

 Brunet biedt de 

regering nog de mogelijkheid om de procedure en de samenstelling van het hof van assisen volledig 

zelf te bepalen. De regering wil echter geen uitzonderingsrechtbanken instellen. Als steun voor Brunet 

trekt Tollenaere zijn eigen amendement in. Toch vindt diens idee geen ingang.
446

  

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog opteert de regering, ondanks parlementaire druk en 

gebaseerd op een – discutabele, maar aanvaarde – grondwettelijke theorie voor het militair gerecht als 

instantie voor nieuwe misdrijven in oorlogstijd. Deze keuze is enerzijds grondwettelijk gestuurd door 

de uitsluiting van de correctionele rechtbanken, maar anderzijds door het voorbeeld van de Eerste 

Wereldoorlog en een consequent denkpatroon in conservatieve kringen dat het hof van assisen uit de 

bevoegdheid van politieke misdrijven wil voor zekerheid over de door hen gewenste veroordelingen. 

De regering weet dat veel parlementairen niet houden van de ontwijking van het hof van assisen. Dit 

blijkt bij de voorbereiding van de propagandawet van 29 juli 1939 in de ministerraad op 19 mei. Het 

ontwerp wijzigt, zodat de regering geen kant moet kiezen in de discussie over de bevoegdheid totdat 

de mening van het parlement duidelijk is.
447

 De regering wil allicht reeds het militair gerecht instellen 
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voor inbreuken in oorlogstijd. Wanneer Rexist Legros voor deze wet de bevoegdheid van het hof van 

assisen veronderstelt, verklaart Janson in lijn met de ministerraad: “je vous le dis nettement, je me 

refuse (à) trancher la question (…). Ce n’est pas à moi, ni à vous, qu’il appartient de déterminer ce 

que c’est qu’un délit politique”.
448

 Romsée maakt in een amendement het hof van assisen bevoegd. Na 

de hervorming van het ontwerp door du Bus, trekt hij dit terug in.
449

 Een zelfde amendement haalt het 

niet in de Senaat.
450

 De lange discussies over de wet van 22 maart 1940 verlenen de bevoegdheid van 

het militair gerecht voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat een zeer belangrijke 

parlementaire herbevestiging. 

 

9.5 Met welke procedure? 

 

Het is niet enkel de bevoegdheid van het militaire gerecht die het voorwerp van discussie uitmaakt in 

de commissie en het parlement. Ook de samenstelling van de militaire rechtbank en de procedure komt 

ter sprake. De commissie eist bijvoorbeeld de verdubbeling van het aantal burgerlijke magistraten in 

de krijgsraad en het krijgshof.
451

 Bouchery dient op 5 mei 1940 nog een amendement in, zodat een van 

de twee burgerlijke leden in de krijgsraden steeds voorzitter is. Dit geldt dan in de krijgsraden en in 

het krijgshof. Beide voorstellen worden aangenomen.
452

 De samenstelling van het militair gerecht 

ondergaat dus een duidelijke verburgerlijking. De invoering van een burgerlijk element stamt uit de 

hervorming van 1899. Een van de vijf rechters in de krijgsraad is dan een zetelende rechter van de 

rechtbank van eerste aanleg.
453

 Hij is wel voorzitter niet.
454

 Het krijgshof heeft al langer burgerlijke 

magistraten. In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn dit zelfs drie op negen 

rechters. Bovendien zijn deze drie rechters voor het leven benoemd. Het aantal rechters daalt na de 

Belgische onafhankelijkheid tot zes, met drie burgerlijke magistraten. Vanaf 1849 is op vijf rechters 

enkel de voorzitter geen militair, maar een raadsheer van het hof van beroep van Brussel.
455

  

De gerechtelijke procedure wordt ook hervormd. Het schriftelijk onderzoek blijft niet in handen van 

de rechterlijke commissie. Een rechter uit een rechtbank van eerste aanleg wordt daarvoor bevoegd.
456

 

Deze regeling stamt uit een vroegere tijd en werd toegepast tot ze wegens gebrek aan tekst onwettig 

werd verklaard. Ook bepaalt de nieuwe wettekst dat de regels van de burgerlijke strafvordering gelden 

wanneer het wetboek voor militaire strafvordering in gebreke blijft. Ook hier is een duidelijke hang 

naar een hervorming van het militaire strafrecht in de richting van de burgerlijke procedure.
457

 In zijn 

amendement tegen het militair gerecht argumenteert Jean Rey dat deze nieuwe hybride procedure het 
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gerechtelijke werk zal bemoeilijken en vertragen.
458

 Hij haalt zijn slag niet thuis. Deze nieuwigheden 

horen thuis in een brede en langdurige stroming van hervormingen voor het militair strafrecht, waarbij 

de beleidsvoerders steevast opteren voor hervormingen naar voorbeeld van het “gewone” recht. 
 

Een voorbeeld is de gerechtelijke commissie. Het militair gerecht kent geen onderzoeksrechter, geen 

raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling. Er is geen bestendige onderzoekende instantie. 

Verantwoordelijk voor het onderzoek is de gerechtelijke commissie bij de krijgsraad of het krijgshof. 

De commissie bestaat normaal uit een krijgsauditeur met twee militairen, als commissarissen gekozen 

door de garnizoenscommandant. De auditeur is onderworpen aan deze commissarissen, maar neemt in 

de praktijk vaak de leiding. Dit wordt bevestigd en bestendigd door de juridische hervormingen in het 

militaire recht van 1899. De aanwezigheid van commissarissen is vanaf dan niet meer noodzakelijk. 

Tot de Eerste Wereldoorlog staat een gerechtelijke commissie in voor alle zaken. Tijdens de oorlog is 

het moeilijk om officieren van hun functie te onttrekken. De gewoonte ontstaat dat de krijgsauditeur 

rechtszaken alleen onderzoekt. Het Hof van Cassatie bevestigt de wettigheid van deze handeling in 

een arrest van 20 januari 1919. Vanaf dan volgt de inspiratie voor de werking meer nauwgezet de 

praktijk van de burgerlijke parketten.
459

 Dat de wet van 22 maart 1940 de gerechtelijke commissie uit 

de militaire strafrechtelijke procedure schrapt, strookt dus met lopende ontwikkelingen in het militaire 

recht. Deze afschaffing is ook geschikt voor de berechting van misdrijven waarvan burgers de meest 

voorkomende plegers zijn. 

Er zijn nog andere voorbeelden. In 1905 voert de Auditeur-generaal arrestatiebevelen in. Hij geeft de 

krijgsauditeurs als voorzitters van de gerechtelijke commissies het bevel om een verdachte binnen drie 

dagen na zijn aankomst bij de krijgsraad een arrestatiebevel te geven. Naar analogie met de raadkamer 

van de burgerlijke strafrechtbanken, volgt de invoering van de maandelijkse vernieuwing van de 

arrestatiebevelen. Hoewel de gerechtelijke procedures van het krijgshof en het hof van beroep grondig 

verschillen, trachten magistraten de praktijken van het burgerlijk strafrecht toe te passen in het militair 

gerecht.
460

 De verburgerlijking is tevens te vinden bij de naoorlogse uitbouw van het militair gerecht.  

Romsée blijft ondanks de nieuwe stappen in de verburgerlijking van het militair gerecht overtuigd dat 

het ontwerp van 22 maart 1940 een uitzonderingsgerecht instelt. Hij vreest de georkestreerde keuze 

van rechters om voor bijzondere zaken voldoende strenge vonnissen te krijgen. Camille Huysmans en 

August De Schryver gaan tegen hem in.
461

 Het militair gerecht is geen uitzonderingsgerecht, in de zin 

van een niet door de Grondwet voorziene instelling. Het is een wettelijke juridische instelling met een 

langere voorgeschiedenis dan de Belgische Staat.
462

 De verburgerlijking van de procedure maakt het 

militair gerecht minder speciaal en meer geschikt voor het berechten van burgers. 

De commissie neemt twee procedurele amendementen op voor de zitting van de Kamer op 8 maart 

1940. Het eerste amendement komt van Johannes Timmermans. Op zijn voorstel staat dit wetsontwerp 

toe dat een raadsman een verdachte bijstaat bij de ondervraging van de verdachte en getuigen.
463

 Zijn 

vader is in 1870 een voorstander van onderzoek op tegenspraak, maar minister van Justitie Janson kant 
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zich nu niettemin tegen deze maatregel omwille van de snelheidsbelemmering. Dit amendement haalt 

het niet. Nochtans zijn de Laveleye en Van Glabbeke voorstanders.
464

 Het amendement van katholiek 

Hendrik Marck leidt niet tot discussie. Zijn amendement verduidelijkt dat beroep tegen het vonnis van 

de krijgsraden mogelijk is voor burgerlijke belangen.
465

 Dit perkt het recht op beroep in. Normaal is 

beroep mogelijk tegen elk vonnis.
466

 Deze inperking stamt uit de overweging dat in crisissituaties het 

gerechtelijk apparaat zo weinig mogelijk overbelasting mag kennen. Het is een oefening om de balans 

te vinden tussen de rechten van de verdediging en een functionele rechtsgang voor een Staat in crisis. 

De aanvaarde amendementen geven aan dat de keuze voor het militair gerecht niet enkel voortkomt uit 

de ongewenste aspecten van andere rechtbanken. De zekerheid van een snelle veroordeling is in tijd 

van oorlog zeer belangrijk. Niemand haalt trouwens aan dat het militair gerecht in een oorlogssituatie 

het enige gerecht is dat zeker ingesteld kan worden. Dit kan aan de Belgische neutraliteitspolitiek te 

wijten zijn. Indien België uit de oorlog blijft, is voor deze redenering geen verdere onderbouw nodig. 

Dit is niet de enige keer dat de regering een afwijkende strafrechtelijke procedure instelt. Voor de wet 

van 30 juli 1934 dat het nationaliteitsverval instelt, is de bijzondere procedure een twistappel. Voor 

snelle resultaten is het hof van beroep de eerste en laatste aanleg. Het Hof van Cassatie is louter bij de 

betwisting van de nationaliteit van de ouders van de beklaagde bevoegd. Dergelijke fouten maken het 

verval ongedaan. De commissie verbetert de procedure voor de arresten bij verstek door de betekening 

aan de laatste gekende verblijfplaats in te voeren en door zoals in de wet van 1922 de bekendmaking 

van de sanctie in twee provinciebladen en het Belgisch Staatsblad op te nemen.
467

  

 

9.6 Groepen treffen of louter het individu? 

 

Een specifiek probleem waarmee ook de beleidsvoerders te Londen worstelen, is dat van “de groep”. 

De Staat verkrijgt in het interbellum een bredere greep op de maatschappij door de invoering van 

strengere strafrechtelijke bepalingen. De misdrijven zijn steevast individueel pleegbare handelingen. 

De bestraffing van individuele daden is echter niet steeds het doel van de beleidsvoerders. Een aantal 

wetten richt zich op groepen. Het eerste ontwerp van de wet van 22 maart 1940 heeft een uiteindelijk 

geschrapt artikel 123sexies swb. Dit artikel verbiedt de groeperingen, verenigingen en organisaties die 

de vernietiging van België’s onafhankelijkheid, van de grondwettelijke vrijheden of de instellingen 

van het Belgische volk nastreven. Dit verbod is voor groepen die daarvoor geen strafbare handelingen 

moeten plegen. Het doel van de organisatie wordt strafbaar. De verdediging voor deze maatregel is het 

soortgelijke artikel 322 swb: “Elke vereniging gevormd met het doel om personen of eigendommen 

aan te randen, is een misdaad of een wanbedrijf, bestaande door het feit alleen van het inrichten der 

bende”.
468
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Hierachter schuilt een discussie over de begrensbaarheid van de in de Grondwet opgenomen vrijheden. 

Artikel 14 gw inzake de vrijheid van eredienst en van mening stelt: “behoudens de vervolging van de 

misdrijven begaan ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheden”. Dit wordt niet herhaald 

bij de overige artikelen met vrijheden. De regering houdt de interpretatie aan dat deze beperking voor 

alle rechten geldt.
469

 Artikel 20 gw inzake de vrijheid van vereniging bepaalt: “De Belgen hebben het 

recht zich te verenigen: dit recht mag niet aan enige preventieve maatregel onderworpen worden”.
470

 

De beschikbare documenten uit 1940 wijzen niet op een grondig gevoerde discussie. Wel verkrijgt de 

bijzondere commissie in de Kamer dat het preventieve verbod uit het ontwerp verdwijnt. Dit is een 

onpraktische straf. Dit strookt met het amendement van Usmard Legros. Hij acht de ontbinding van 

deze groeperingen oninteressant. Zijn amendement handhaaft het verbod, maar de commissie filtert 

het toch weg. Het misdrijf steunt dus zoals anders op gepleegde daden.
471

 Daardoor wijkt het tweede 

ontwerp radicaal af van Pierlots wens om groeperingen op zich voor vervolging vatbaar te maken.
472

 

Dit is geen nieuwe wens van Pierlot. Reeds in 1934 wil hij via een preventief verbod privémilities, met 

inbegrip van beroepsgebonden groepen treffen. Ondanks de specifieke vraag van de ministerraad heeft 

het eerste ontwerp, dat Janson van de raad van wetgeving krijgt, geen verbod op milities. De reden is 

artikel 20 gw, zoals in 1940. Dit weerhoudt Pierlot niet om dit verbod in zijn eigen ontwerp toch op te 

nemen. Hayoit de Termicourt kant zich uitdrukkelijk tegen deze ongrondwettelijke bepaling.
473

 In de 

uiteindelijke redactie van de wet blijft het verbod gehandhaafd, maar met voldoende omschrijving om 

geen vereniging op zich te raken. Het voorstel van Georges Guilmin bevat een preventief verbod op de 

KP. Guilmin wil niet dat de Grondwet wordt ingeroepen ter verdediging van aanslagen erop. De 

afschaffing van de KP en de bestraffing van de deelnemers acht hij een bescherming van de Grondwet. 

Dit voorstel sterft een stille dood. Carton de Wiart stelt in de Kamer dat het niet past in de Belgische 

politieke traditie.
474

 Artikel 20 gw is het struikelblok. De vrijheid van vereniging kan niet preventief 

ingeperkt worden. In het Groothertogdom Luxemburg kunnen preventieve ingrepen wel en daar stelt 

de regering in 1936 een verbod in op de communistische partij. 

Een tweede aspect inzake het treffen van groepen, is wie in de bedoelde groeperingen precies bestraft 

wordt. Het eerste ontwerp van de wet van 22 maart 1940 maakt een belangrijk onderscheid. Diegenen 

die een groepering stichten, leiden of een functie erin uitoefenen of wetens en willens de stichting of 

werking van die groep bevorderen, krijgen 1 tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete van 100 tot 10.000 

frank. Voor de overige leden en diegenen die vergaderplaatsen voorzien, is er gevangenisstraf van 1 

maand tot 1 jaar en een boete van 50 tot 1000 frank. In oorlogstijd verhogen de straffen respectievelijk 

tot opsluiting en 6 maand tot 3 jaar. De discussie in de bijzondere commissie betreft vooral de gewone 

leden. Het regeringsontwerp vermeldt in artikel 1 alle “andere personen, die er deel van uitmaken”. In 

het eerste besluit van de speciale commissie staat “die er werkdadig deel van uitmaken”. Socialist 

Désiré Bouchery wil dit weg. Hij vindt de bestraffing voor eenvoudige aansluiting te verregaand. Een 

actief lid wordt volgens hem reeds bestraft in het ontwerp, omdat dit actief lid de werking van de 

groepering bevordert. Werkdadige leden zijn dan diegenen die zich uit vrije wil aansluiten. Het “als lid 

handelend” veronderstelt, volgens Bouchery, bijvoorbeeld de betaling van lidgeld aan de vereniging. 
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Hij wil voorkomen dat te goeder trouw handelende mensen onder deze wet vallen.
475

 Er wordt echter 

niet meer aan deze omschrijving getornd. Dit laat de interpretatie van dit begrip open. Hierdoor blijft 

de onduidelijkheid over de betekenis van een werkdadig lid bestaan. 

Discussies over de begrenzing zijn moeilijk te vinden. De wet inzake privémilities van 1934 maakt de 

volgende categorieën strafbaar: “ceux qui créent une milice ou une organisation en violation de 

l’article 1er, ceux qui leur prêtent un concours et ceux qui en font partie”.
476

 Er is geen onderscheid 

tussen gewone en actieve leden. Georges Guilmin maakt een drieledig onderscheid in de te bestraffen 

categorieën van KP-leden in dalende strafmaat: 1. De aanstokers, hoofden en bevelvoerders, 2. Zij die, 

wetens en willens, wapens, munitie, verblijf, schuil- of vergaderplaatsen verschaffen en 3. De andere 

personen die deel uitmaken van de bedoelde groepen. Deze laatste categorie kan louter politietoezicht 

van ten hoogste 5 jaar krijgen. Toch is ook voor hen een sanctie voorzien. 

 

9.7 Hoofdbesluit: De verstrenging van de veiligheid van de Staat 

 

In Frankrijk wordt op 29 juli 1939 een besluitwet uitgevaardigd met de “codification des dispositions 

relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat”. Te Zweden komt op 17 mei 1940 

een wet tot stand met wijzigingen voor verschillende strafrechtelijke bepalingen.
477

 In het voorbije 

hoofdstuk staan nog andere buitenlandse wetten vermeld als inspiratiebron voor het wetgevende werk 

in België.
478

 Niet enkel in België ondernemen politici steeds meer stappen om de Staat te verdedigen 

tegen vermeende of werkelijke gevaren. In een crisisperiode, zoals aan de vooravond van een oorlog, 

maar ook in perioden van interne crisis ontwikkelt het strafrecht zich in de richting van verruiming en 

verstrenging. Deze verruiming bereiken de beleidsvoerders door verschillende tactieken toe te passen.  

Men denkt ten eerste nieuwe inbreuken uit. De wet van 29 juli 1934 verbiedt privémilities en groepen 

die geweld willen aanwenden, die de politie of het leger willen aanvullen of vervangen of zich in de 

taken van de politie of het leger willen mengen. Het oprichten, steunen of lid zijn van deze groepen is 

strafbaar. Op 4 mei 1936 wordt bovendien het publiek vertoon van particulieren in groep verboden als 

die groep door oefeningen, uniform of uitrusting de schijn van militaire troepen heeft. Op 30 juli 1934 

komt er een nationaliteitsverval voor ontrouwe genationaliseerde Belgen. De wet van 22 maart 1940 is 

een wapen tegen staatsvijandige groeperingen. Dit plaatst deze wet op een lijn met de wet van 29 juli 

1934. De wet van 22 maart gaat echter verder door de algemenere strekking van de omschrijvingen. 

Deze wet bevat ook strengere bepalingen voor propaganda – een uitbreiding van het nieuwe artikel 

135bis swb uit de wet van 20 juli 1939. In de besluitwet van 21 december 1939 voert de regering tegen 

buitenlandse inlichtingsdiensten een nieuw strafwetartikel in.  

De beleidsvoerders voeren ook wijzigingen aan reeds bestaande strafwetartikelen door. Dit kan door 

de strafomschrijving uit te breiden. Kwaad opzet schrappen is daarvoor een beproefde methode. De 

lagere bewijslast voor het openbaar ministerie bevordert een meer effectieve bestraffing. De instelling 

van hogere gevangenisstraffen is de meest gebruikelijke methode om de dreiging van een misdrijf te 

                                                      

475
 PDK. 1939-1940. Nr.141. Wetsontwerp betreffende de verdediging van de nationale instellingen en nr.158. 

Verslag van August De Schryver namens de commissie over het wetsontwerp betreffende de verdediging van de 

nationale instellingen. 
476

 Pasinomie, 29 juli 1934, p.278. 
477 

Jean CONSTANT, “La loi du 22 Mars 1940”…, p.631.  
478

 Zie: p.60. 



 

 91  

verhogen. De invoering van de doodstraf in de wetten van 19 juli 1934 en 10 december 1937 is een 

sterk voorbeeld daarvan.  

In de tactiek van de strafverhoging horen ook het nationaliteitsverval en de rechtenontzetting thuis. 

Omdat de Belgische Grondwet het doorvoeren van een eenvoudig verbod van politieke partijen of 

andere groeperingen verbiedt, is dit het aangewezen pad om bepaalde categorieën van burgers politiek 

uit te schakelen. Het is enkel de Grondwet die de Belgische communisten van een verbod redt. Deze 

juridische discussie start bij de poging om het preventief verbod voor een bepaalde groep in te voeren, 

maar mondt steevast uit in wettelijk toegelaten individuele straffen wegens inbreuken op de strafwet. 

Juridisch gezien kiezen de verdedigers van de nationale instellingen voor een adequate bescherming 

tot slot consequent tegen het toewijzen van de gerechtelijke bevoegdheid aan het hof van assisen. Een 

jury is vanuit politiek oogpunt minder betrouwbaar dan een beroepsmagistraat. In oorlogstijd betekent 

dit een bevoegdheid van het militair gerecht, in vredestijd van de correctionele rechtbanken.  

Strafwetwijzigingen zijn doorgaans een reactie op actuele ontwikkelingen. Dit geldt logischerwijs ook 

in het politiek volatiele interbellum. Dit ad hoc karakter verklaart waarom in de lange aanloop naar de 

Tweede Wereldoorlog de spionagemisdrijven van de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat hervormd worden. Deze crisisperiode begint in 1933-1934. Marc Somerhausen legt reeds in juli 

1934 de vinger op de wonde: “aujourd’hui la psychose fasciste est plus féroce encore que la psychose 

de guerre en 1914”.
479

 De noodzaak ontbreekt op dit moment voor een herziening van de artikelen uit 

de strafwet voor samenwerking met de vijand. De bevolking kan immers geen militaire, politieke of 

economische collaboratie of verklikking plegen. Deze toekomstige handelingen kunnen niet voorzien 

worden. Er is daarnaast de vraag naar de opportuniteit van deze hervormingen. Het is niet zeker welke 

gevolgen vasthangen aan de parlementaire debatten rond de plannen om net deze artikelen te herzien. 

Deze hervorming kan strijdig lijken met de zelfstandigheidspolitiek en de neutraliteit van België. 

In het tweede deel van mijn conclusie stel ik het begrip “burgertrouw” centraal. Dat dit concept bij de 

verstrenging van de veiligheid van de Staat op de voorgrond komt, is geen toeval. Wie een misdrijf 

tegen de veiligheid van de Staat pleegt, is immers ontrouw aan de Staat. Vooral voor de magistraten in 

de raad van wetgeving verdient deze ontrouw een verwijdering uit de politieke gemeenschap. Deze 

veroordeelden mogen geen invloed meer hebben op de Staat. Er treedt bij de uitvoering van de jacht 

op – vooral – de communisten een samenhang op tussen de uitvoerende macht en de leden van de 

hoge Brusselse magistratuur. Het verrast niet dat de conservatieve elite uit de regering en de raad van 

wetgeving tracht om de eigen machtspositie in de Staat te vrijwaren. De ideologische contestatie door 

de communisten en de extreem-rechtse partijen biedt de regering de mogelijkheid om de Staat steeds 

sterker te verdedigen. Het nationaliteitsverval en vooral de rechtenontzettingen maken het mogelijk 

om de samenstelling van de politieke natie en het parlement te beïnvloeden. Daar wordt net de 

conservatieve macht bedreigd. Vanaf 1934 kan het niet voldoen aan de burgertrouw voor een deel van 

bevolking leiden tot het verval van de Belgische nationaliteit. Nieuwe of hervormde strafwetartikelen 

voor de verdediging van de Staat krijgen steevast een rechtenontzetting als sanctie. 

De verdediging van de Staat wordt gestuurd door een patriottisch paradigma. In de conservatieve visie 

betekent dit vooral het behoud van de instellingen en niet van de vrijheden. De betrokken Brusselse 

magistraten handelen vanuit een patriottische visie waarin de communisten en Vlaams-nationalisten de 

onafhankelijkheid en/of de eenheid van het land bedreigen. Hoewel deze groepen de parlementaire 

democratie niet genegen zijn, betekent dit niet dat de conservatieve elite de idee van de democratie vol 
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vuur verdedigt. Deze in hun ogen afvallige bewegingen bedreigen hun machtspositie. Het parlement 

wordt minder betrouwbaar binnen de Belgische staatsinrichting. De na 1918 sociaal meer heterogene 

samenstelling van het parlement brengt vertegenwoordigers van andere bevolkingslagen in de politiek 

– hun ideologische tegenstanders in de Staat. De uitvoerende macht wisselt trager van samenstelling 

dan het parlement en blijft veel meer een bastion van “weldenkende Belgen”. In het verlengde hiervan 

is het logisch dat Spaak als eerste socialistische Eerste minister van het land bij zijn aanstelling tot de 

rechtervleugel van de BWP behoort. Hij maakt daardoor deel uit van de “betrouwbare” socialisten. De 

centrale rol van de koning in de uitvoerende macht speelt ook mee. Leopold III is evenmin vrij van 

neerbuigendheid ten aanzien van het parlement. De ontwerpen voor een nieuwe grondwet in 1940 en 

1941 geven de denkrichting van de elite in de jaren dertig duidelijk aan. Wat bepaalde conservatieven 

willen, is een corporatieve staatshervorming. 

Doordat de dreigingen voor de veiligheid van de Staat niet ophouden, maar ernstiger worden, schuift 

de grens van het toelaatbare op. Het parlementair debat over de wet van 22 maart 1940 werpt in die zin 

een bijzonder licht over “de staat van de Staat”. De socialisten komen in de jaren dertig naar voor als 

de hoeders van de grondwettelijke vrijheden. Toch scharen ook zij zich, mits enig voorbehoud, achter 

de nieuwe en verregaande wettelijke bepalingen. Op dat moment maken ze van de regering deel uit. In 

1934 is dat nog niet het geval. Hun tegenkanting tegen de omschrijving “celui qui manque gravement 

à ses devoirs de citoyen belge” in de wet over het verval van nationaliteit is dan niet enkel ingegeven 

door de lege, onbekende inhoud van het patriottische ideaalbeeld. Wat tevens meespeelt, is dat dit een 

werktuig in de handen van hun politieke vijanden kan worden om eerst de communisten te raken, maar 

daarna ook de eigen beweging.
480

 Het is net dit politieke gebruik van het begrip “burgertrouw” dat het 

holle karakter ervan verklaart. Dit wordt nergens specifiek ingevuld. De indirecte invulling door de 

artikelen in de strafwet en de bijkomende bijzondere strafwetten voor de bestraffing van bepaalde 

laakbare daden bestraffen, moet blijkbaar volstaan. Burgertrouw is kneedbaar naar politieke wens en 

voor de bijzondere benodigdheden van de verdediging van de Staat.  

In het verlengde van de patriottische verdediging van de Belgische Staat valt op dat het arrest van het 

Hof van Cassatie de mogelijkheid van een corporatistische staatsgreep reeds in stelling brengt door de 

koning in uitzonderlijke omstandigheden onbegrensde macht te geven. Er is meer aan de hand dan de 

redding van het land. Daarom houdt Hayoit de koning onder meer expliciet buiten de strafrechtelijke 

bepaling inzake staatsgrepen.
481

 In de vermelde wetsontwerpen vanaf 1934 schuilen sporen in die zin: 
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van een indirecte maatregel om de tegenstanders van de Staat – vooral de communisten – uit te sluiten 

van verkiezingsdeelname tot pogingen om de economische klassenstrijd weer aan banden te leggen. 

De Belgische democratie davert in 1940 op zijn grondvesten. Het politieke status quo dat Adolf Hitler 

tijdens de bezetting oplegt, kalmeert deze woelingen en hoedt de betrokken partijen uiteindelijk van 

een al te openlijke stellingname. De brede publieke opinie heeft van deze initiatieven geen weet, maar 

de politieke wereld is ervan op de hoogte. Na de oorlog gaat de regimecrisis verder in de vorm van de 

Koningskwestie, maar in een sterk gewijzigde constellatie en beduidend andere machtsverhoudingen. 

Dit geeft de bestraffing van samenwerking met de vijand een belangrijke bijkomende betekenislaag. Ik 

benut dit als een verklaringsgrond voor het beleid van repressie en epuratie in hoofdstukken 13 en 14. 

Deze constellatie verklaart waarom het communisme een grotere vijand is dan extreemrechts. De 

voorstanders van een corporatistische staatshervorming behoren tot ‘s lands elite. Hun overtuiging is 

dat zij in samenspraak met het koninklijk Hof de teugels van het land in de hand zullen houden. In die 

optiek lijkt het niet onlogisch dat de extreemrechtse partijen met soortgelijke corporatistische plannen 

zich kunnen aansluiten bij de wijzigingen aan het staatsbestel. Het communisme en in minder mate het 

socialisme kanten zich tegen dergelijke hervormingen.
482

 Deze antidemocratische gedachtestroom 

verklaart waarom de democratie in geen enkele wet verdedigd wordt. De strafomschrijving in de wet 

van 22 maart 1940 is niet van deze dubbelzinnigheid gespeend. De verdediging van de grondwettelijke 

instellingen is het doel en niet de parlementaire democratie.  

De Grondwet is in de Belgische parlementaire democratie van het interbellum een effectieve rem op 

de repressieve en autoritaire tendensen binnen de (meestal katholieke) conservatieve stromingen. 

Wetgevende initiatieven botsen vooral op artikel 20 gw dat de vrijheid van vereniging een maximale 

invulling geeft door het verbod op eender welke preventieve inperking. In de Luxemburgse Grondwet 

ontbreekt dit verbod en in 1936 loopt de communistische beweging een bestaansverbod op. De inhoud 

van de corporatieve grondwet die Fredericq, Hayoit de Termicourt en Marcq opstellen in opdracht van 

het koninklijk Hof is op verschillende vlakken revelerend. Het bevat Hayoits voorstel om het verbod 

op preventieve maatregelen af te schaffen. Hij wil ook uitdrukkelijk bevestigen dat de bescherming 

van de grondwettelijke instellingen van de Staat voorrang heeft op de vrijheden van de burger. De jury 

is evenmin bevoegd voor misdaden, pers- en politieke misdrijven. Deze bevoegdheid gaat naar een 

correctionele kamer van de hoven van beroep. Staken wordt tot slot ongrondwettelijk.
483

 Dat Hayoit de 

Termicourt preventieve maatregelen wenselijk acht, toont dat zijn tegenkanting in de jaren dertig 

mogelijk meer formalistisch is dan door democratische gezindte. 

                                                                                                                                                                      

Dit arrest is beduidend anders dan zijn advies over de onbegrensde macht van de vorst. Een diepere studie naar 
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10 De Belgische regimecrisis in de periode 1940-1944 

 

“…la légalité de demain sera liée à celle d’hier et d’aujourd’hui par une chaîne 

ininterrompue”. 

Eerste minister Hubert Pierlot in een radiotoespraak aan bezet België, in de zomer 

van 1943.
484

 

 “Il ne serait pas facile d’éviter une crise de régime”. 

  Dagboeknotitie van Eerste minister Hubert Pierlot, op 6 november 1943.
485

 

 

10.1 Machtscentra  

10.1.1 Conservatief rechts in de regering 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de uitvoerende macht van de Belgische Staat verscheurd. Aan het 

begin van de bezetting van het Belgisch grondgebied bevindt de bijna voltallige regering Pierlot zich 

nog in Frankrijk. Onder meer ten gevolge van verkeersproblemen is Antoine Delfosse, minister van 

verkeerswezen, PTT en NIR als enig lid van de regering in België. Na verloop van tijd vormt zich te 

Londen een vierkoppige regering in ballingschap aan de zijde van de geallieerden. Deze vier ministers 

dragen in eerste instantie de volledige bevoegdheid voor alle regeringsposten. De ploeg breidt zich 

uiteindelijk toch uit tot zeven ministers en een aantal onderstaatssecretarissen. 

Eerste minister Hubert Pierlot is van het begin van de oorlog tot in maart 1942 ook bevoegd voor het 

bestuur van de Militie en de vluchtelingendienst. Hij heeft daarnaast Vervoer, PTT en NIR en tijdelijk 

Landbouw tot 20 juni 1944, Volksgezondheid tot 15 april 1944, Binnenlandse Zaken tot 1 mei 1943, 

Ravitaillering tot 26 februari 1943, Openbaar Onderwijs tot 4 maart 1942 en Arbeid en Sociale 

Voorzorg tot 16 januari 1941. Vanaf 12 oktober 1942 is Pierlot tevens minister van Landsverdediging. 

Tot slot leidt hij het departement Justitie van 4 maart 1942 tot 12 oktober 1942. 

Pierlot volgt bij Justitie zijn collega minister van Koloniën Albert de Vleeschauwer op. Behalve deze 

bevoegdheidsdomeinen is de Vleeschauwer vanaf 3 maart 1942 verantwoordelijkheid voor Openbaar 

Onderwijs. De derde titularis voor Justitie is Luikenaar Antoine Delfosse. Hij heeft dit departement 

vanaf 12 oktober 1942 in handen. Ook is hij bevoegd voor Nationale Voorlichting en Propaganda. In 

de volledige periode te Londen is het departement Justitie in katholieke handen. Delfosse hoort wel in 

tegenstelling tot Pierlot en de Vleeschauwer niet bij de conservatieve vleugel van de katholieken.  

Gutt en Spaak combineren ook zeggenschap over verschillende ministeries. Gutt is de hele oorlog lang 

minister van Financiën, Economische Zaken en Verkeer. Hij heeft daarnaast Landsverdediging tot 12 

oktober 1942 en Ravitaillering van 26 februari 1943 tot 20 september 1943. Spaak is minister van 

Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en beschikt over de volgende tijdelijke bevoegdheden: 

Nationale Voorlichting en Propaganda (22 november 1940 – 12 oktober 1942), het bestuur van de 

Militie en de vluchtelingendienst (4 maart 1942 – 26 september 1944), het ministerie van Arbeid en 
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Sociale Voorzorg (16 januari 1941 – 26 september 1944), van Verkeer (12 oktober 1942 –1 mei 1943), 

van Ravitaillering (20 september 1943 – 26 september 1944) en van Volksgezondheid (15 april 1944 – 

26 september 1944). De latere nieuwe leden krijgen, zoals Delfosse, een meer eenduidig pakket van 

bevoegdheden dat daarna niet meer wijzigt. August De Schryver wordt minister van Binnenlandse 

Zaken en Landbouw en August Balthazar minister van Verkeer en Openbare Werken. 

Als bijkomende hulp bij de regeringstaken worden in de loop van het verblijf in Londen vijf personen 

benoemd tot onderstaatssecretaris. Dit is een nieuwe functie ter ontlasting van de regering. Een besluit 

op 4 maart 1942 stelt drie onderstaatssecretarissen aan: Julius Hoste, eigenaar van Het Laatste Nieuws 

en liberaal oud-minister van Openbaar Onderwijs wordt op Openbaar Onderwijs geplaatst. Gustave 

Joassart, algemeen Directeur van FN Herstal wordt verantwoordelijk voor hulp aan vluchtelingen, 

Arbeid en Sociale Voorzorg. Hij is geen actief politicus, maar draagt wel een katholieke signatuur. Hij 

wordt in september 1943 in deze functie opgevolgd door socialist Joseph Bondas, Secretaris-generaal 

van het Belgisch Vakverbond (voorloper van het ABVV). Henri Rolin is tijdelijk onderstaatssecretaris 

voor Landsverdediging. Een laatste onderstaatssecretaris wordt ingesteld voor Ravitaillering. De keuze 

valt op Raoul Richard, oud-minister van Economische Zaken en Middenklasse. Hij is afgevaardigd 

bestuurder van Sofina. De onderstaatssecretarissen nemen deel aan de ministerraad. Ook de katholiek 

Paul Tschoffen geniet dit privilegie vanaf 30 maart 1943 via de vage functie “staatsraad”.
486

 

Het katholieke overwicht valt op. Pierlot, de Vleeschauwer, Delfosse en De Schryver zijn leden van 

dezelfde partij. Ik wees de onderlinge verschillen reeds aan: de twee eersten horen tot de conservatieve 

vleugel van de katholieken. Met Pierlot als Eerste minister, Pierlot, de Vleeschauwer en Delfosse als 

minister van Justitie en De Schryver als minister van Binnenlandse Zaken ligt het overwicht in deze 

oorlogsregering voor gerechtelijke aangelegenheden duidelijk bij de katholieken. 

 

10.1.2 Spanningen in Londen en met bezet België 

10.1.2.1 De wortels van de Koningskwestie 

Voor een snelle doorstootbeweging naar Frankrijk valt nazi-Duitsland België en Nederland binnen op 

10 mei 1940. Dit breukmoment veroorzaakt tal van evoluties. Ik beschrijf een aantal krachtlijnen om 

de werkingscontext van de regering in ballingschap te Londen te duiden. Van historicus Mark Van den 

Wijngaert komt een belangrijke vingerwijzing: “Men gaat ervan uit dat een nieuw internationaal 

conflict zal verlopen zoals de Eerste Wereldoorlog. Alle voorbereidingen die men treft, gaan bewust of 

onbewust van die veronderstelling uit”.
487

 Dit is een correcte inschatting van de kracht van de Eerste 

Wereldoorlog als historisch voorbeeld. Deze veronderstelling biedt een verklaring voor gedragingen 

en verwachtingen van verschillende leden van de Belgische regering, Leopold III en tal van anderen. 

Velaers en Van Goethem schrijven niet toevallig dat Leopold III in de voetsporen van zijn vader 

treedt. Het lichtend voorbeeld van de koning-soldaat heeft een kapitaal belang. Leopold III oefent het 

bevelhebberschap over het leger uit en blijft in zekere zin bij zijn troepen. Albert I houdt tijdens de 

Eerste Wereldoorlog een neutrale koers aan en ziet de Belgische doelstellingen als los van de overige 

partijen. Buiten de regering om zoekt hij in het geheim contact met de Duitsers om een mogelijke 
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compromisvrede te bespreken. Zijn zoon huldigt als koning soortgelijke opvattingen aan het begin van 

de bezetting.
488

 

Voor velen is de neutraliteit weinig meer dan een poging om aan de oorlog te ontsnappen. Leopold III 

puurt er echter een strikte gedragslijn uit. Het standpunt van de regering is duidelijk vanaf 15 mei: de 

koning en het leger wijken uit naar Frankrijk om de strijd voort te zetten. Er bestaat een morele band 

met de geallieerden. Een mogelijke nederlaag onderkennen ze niet. Een reden voor die houding ligt in 

de inadequate voorlichting over de militaire gang van zaken. Voor de koning bekleden Engeland en 

Frankrijk enkel de positie van garant en niet van geallieerde. Wanneer de garanten de strijd opgeven, 

wil Leopold in eigen land zijn. Dat versterkt zijn onderhandelingspositie met de Duitsers. Zijn 

terughoudendheid ten aanzien van Engeland en Frankrijk wordt onder meer gevoed doordat beide 

landen geen waarborgen bieden voor de Belgische kolonies. De ministers interpreteren de koninklijke 

twijfels met diep wantrouwen. Ze vrezen dat de vorst in het geheim een afzonderlijke vrede wil en 

verraad zal plegen. Op 21 mei beslist Leopold III definitief om niet te vertrekken. Het wederzijdse 

onbegrip leidt op 24 mei 1940 tot de bekende nachtelijke breuk in kasteel Wijnendaele. De aanwezige 

ministers doen er bovenop hun twijfels nog de overtuiging op dat Leopold III onder de bezetting wil 

regeren.
489

 De koninklijke vraag naar het ontslag van de regering bevestigt de naar Parijs gevluchte 

ministers in hun overtuiging dat Leopold politieke onderhandelingen met de bezetter plant.  

Op de dag van de capitulatie door Leopold III neemt de Belgische regering deel aan een politiek niet te 

misverstane bloemenhulde aan het standbeeld van koning Albert I in Parijs. In de harde toespraak van 

Hubert Pierlot op de Franse radio legt de regering de situatie van de koning vast, door te stellen dat de 

vorst onder de macht van de bezetter onmogelijk kan regeren.
490

 De scheiding van vorst en regering is 

ernstig. De Grondwet vereist hun gezamenlijke optreden als uitvoerende macht.
491

 Een grondwettelijke 

spitsvondigheid (een combinatie van artikelen 26, 79 en 82 gw) biedt de regering Pierlot een uitweg.
492

 

Artikel 82 gw voorziet voogdij- of regentschap, indien de vorst niet kan regeren. Dit artikel dient 

oorspronkelijk louter in geval van geestesziekte. Via artikel 79 stelt de regering vast dat het parlement 

niet kan samenkomen. De ministers kunnen daardoor in raad vergaderen met volheid van macht om de 

continuïteit van de Staat te verzekeren. Na de oorlog steunt het Hof van Cassatie deze interpretatie. Dit 

volgt de lijn van de Eerste Wereldoorlog. Albert I vormt dan de uitvoerende en wetgevende macht met 

de regering. Vanaf mei 1940 gaat de regering Pierlot een stap verder door de regeringsmachten zonder 
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de Koning op te nemen.
493

 In België krijgt Leopold III dubbelzinnig advies van Albert Devèze, Joseph 

Pholien en Hayoit de Termicourt dat zich toont in de wijze waarop de koning de regering behandelt: 

“Hij heeft ze noch uitdrukkelijk erkend, noch uitdrukkelijk ermee gebroken. Wel heeft hij systematisch 

elk rechtstreeks contact met de ministers vermeden. (…) Gedurende de hele oorlog zou de koning zijn 

regering in dit constitutionele clair-obscur laten”.
494

 

Op 31 mei 1940 vindt op vraag van de voorzitters van de Kamer Frans Van Cauwelaert (katholiek) en 

de Senaat Robert Gillon (liberaal) een parlementaire vergadering plaats in Limoges. De regering wil 

de situatie toelichten en hoopt op een unanieme afkeuring van de houding van Leopold III en steun om 

de geallieerde strijd voort te zetten. De parlementsleden geven dat mandaat al op 10 mei 1940.
495

 Het 

parlement keurt de resolutie met de koninklijke onmogelijkheid om te regeren unaniem goed. Pierlot 

verhindert na een debat op grondwettelijke grond de vervallenverklaring van Leopold III.
496

 In België 

schaart kardinaal Van Roey zich achter de beslissing van de koning. Hij laat een herderlijke brief in 

die zin voorlezen in alle kerken. In bezet België zijn de ministers van de regering Pierlot vanaf 31 mei 

personae non grata.
497

 Populairder dan vlak na de capitulatie wordt Leopold III niet meer.
498

 

Op 6 juni 1940 erkent Winston Churchill in het Lagerhuis de regering Pierlot als de wettelijke regering 

van België. Ook schenkt hij aan België de verzekering van hun vrijheid en onafhankelijkheid. Over de 

kolonie rept Churchill met geen woord.
499

 Dit sterkt de daadkracht van de Belgische regering niet. Van 

14 tot 18 juni debatteren de ministers in Frankrijk over hun toekomst. Spaak meent dat Kongo een 

desnoods gedeeltelijk vertrek van de regering naar Londen verantwoordt. Eerste minister Pierlot pleit 

er op 14 juni voor om in Frankrijk te blijven, maar steunt een dag later een volledig vertrek. Op 15 juni 

vraagt Spaak de Britten om een overtocht van 300 personen. Generaal Denis wil 900 man en 30.000 

militairen over het kanaal sturen. Een dag later hoort de regering dat slechts dertig personen met een 

vliegtuig kunnen overkomen. Dit plan valt in het water. Op 17 juni 1940 kondigt Maarschalk Pétain de 

Frans-Duitse wapenstilstand aan. De strijd lijkt dan ineens verloren.
500

 Het einde van de Franse strijd 

determineert de discussies in de regering. Spaak meent dat de regering ontslag moet indienen. Er is 

immers geen steun van de bevolking meer. Pierlot volgt deze redenering. Volgens hem beschikt de 

regering ook over te geringe middelen. De Vleeschauwer, Gutt en Jaspar pleiten voor het vertrek naar 

Londen. Deze laatste onderneemt daarna deze reis op eigen houtje.
501

 Op 23 juni verklaart Jaspar daar 

in zijn functie als minister op de radio dat België zich aan de zijde van zijn geallieerden schaart. De 

reactie van Pierlot tekent zijn houding in constitutionele beslommeringen. Het bericht van Jaspar is in 

strijd met het regeringsbeleid, maar Pierlot ontslaat hem niet uit zijn functie. Ministers benoemen en 

ontslaan is een koninklijk voorrecht. Bijkomende wrijvingen met de koning wenst de Eerste minister 
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niet, dus oefent hij die bevoegdheid niet uit.
502

 Hij blijft zich constitutioneel opstellen, hoewel de 

regering door artikel 82 gw de volle bevoegdheid heeft. Deze principiële houding blijft de rode lijn 

van zijn gedrag voor de hele ballingschapsperiode. 

Pierlot uit op de tweede vergadering van de ministerraad op 18 juni het idee van de continuïteit van de 

wettelijke macht. De benoeming van de minister van Koloniën de Vleeschauwer tot de administrateur-

generaal van Kongo ligt in die lijn. Pierlot steunt deze aanstelling. De kolonie mag niet zonder een 

bestuur blijven.
503

 Op 19 juni 1940 stuurt de regering aan Leopold III een verzoenend telegram. De 

ministers ontvangen nul op het rekest. Wanneer de Franse beslissing over de wapenstilstand plots niet 

definitief lijkt, laait ook de regeringsdiscussie terug op. Enkel Pierlot, Gutt, Spaak en generaal Denis 

willen vertrekken. Zonder meerderheid wil Pierlot geen beslissing nemen. Een beslissing dringt zich 

echter op. De Britten laten weten dat een regeringsopgave het einde van de buitenlandse belangen van 

de Staat betekent en de kolonie bedreigt. Voor Hitler is de Belgische regering een onbestaande entiteit. 

Hij ontzegt de leden van de regering toegang tot België in een instructie van 17 juli. Deze verordening 

weerhoudt de Belgische ministers ervan om met de bezetter een overeenkomst te bedingen over België 

en de koning hun ontslag aan te bieden.
504

 

Intussen heeft Jaspar in Londen contact met Camille Huysmans en de voornamelijk socialistische en 

liberale kringen. Met Huysmans als leider en door Jaspar ontstaat een Comité National dat België met 

Kongo in de strijd wil werpen.
505

 Emile-Ernest Cartier de Marchienne, de Belgische ambassadeur in 

Londen licht de Vleeschauwer in dat hij zich als belangrijk Belgisch politiek figuur niet strikt aan zijn 

opdracht inzake de kolonie kan houden. De in Lissabon verblijvende minister houdt niet enkel Kongo 

in Belgische handen, maar beschermt de kolonie tezelfdertijd tegen de Britten. Hij komt op 4 juli in de 

Britse hoofdstad aan. Een dag later – de oprichtingsdatum van het Comité National – biedt hij Lord 

Halifax, de Britse minister van Buitenlandse Zaken zijn diensten aan. Hij herhaalt dit tegen Churchill 

en verbindt zich ertoe om Spaak, Gutt en Pierlot naar Londen te halen. Onder invloed van brieven van 

de Vleeschauwer, Cartier de Marchienne en oud-minister Raoul Richard laat Gutt zich als eerste 

overtuigen om naar de Britse hoofdstad te komen.
506

 De ministerraad laat hem in de hoedanigheid van 

minister van Financiën vertrekken.
507

 Uit noodzaak sluiten de ministers en de Belgische ambassadeur 

zich steeds nauwer bij de Britten aan.
508

 Het duo Gutt – de Vleeschauwer is voor de Engelsen echter 

onvoldoende als legitieme regering.
509

 

Vanaf 1 augustus blokkeert de Franse regering de fondsen van de regering. Er blijven drie opties over 

voor de achterblijvers: ontslag nemen, naar Engeland vluchten of in Frankrijk blijven. Op 11 augustus 

besluiten de ministers in Frankrijk hun functies niet meer uit te oefenen en geen verantwoordelijkheid 

te delen met de collega’s in Londen. Pierlot krijgt op eigen verantwoordelijkheid toestemming van de 
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overige ministers om richting Londen te vertrekken.
510

 De ministerraden op 21, 22 en 23 augustus 

geven de doorslag. Pierlot wil een collectief akkoord over zijn vertrek.
511

 Op die manier verzekert hij 

zich van een legitieme positie als Eerste minister bij zijn vertrek. Spaak wil mee naar Amerika voor de 

ravitaillering van het bezette land. Op zijn voorstel aanvaarden de ministers dat hij met Pierlot eerst 

voor de Belgische voedselvoorziening naar Amerika reist. Vervolgens zetten de resterende ministers 

zichzelf politiek op inactief.
512

 Behoudens zijn wens om strikt grondwettelijk te handelen, wil Pierlot 

vooral de instelling van het socialistisch-liberale comité National tegengaan.
513

 Na gevangenschap in 

Spanje arriveren Pierlot en Spaak op 22 oktober in Londen.
514

 De Britse druk voor de uitbreiding van 

de regering van Gutt en de Vleeschauwer eindigt daarmee tijdelijk.
515

 Het comité National behoort tot 

het verleden. Op 31 oktober 1940 vergadert de vierledige kern voor het eerst te Londen. De Belgische 

ministerraad is een feit, net als de start van de voorbereiding van de bevrijding van het bezette land.
516

 

De gespannen verhouding met de koning blijft tijdens de hele bezetting. Op 29 december 1943 schrijft 

Pierlot bijvoorbeeld: “Keyaerts est employé par le Roi à la préparation de places politiques. Ns 

constations une fois de plus que quoique prisonnier le Roi n’est pas inactif et que les mêmes personnes 

sont ainsi exposées à (…) deux autorités souveraines différentes: le Roi à Bruxelles et le 

Gouvernement à Londres. Cela ns prepare pr la rentrée de nouveaux conflits et des équivoques qui 

(…) rappelle(nt) (…) celles de mai 1940”.
517

 

 

10.1.2.2 De linkse parlementaire kringen in Londen 

De regering in Londen moet zichzelf voor een deel heruitvinden en tegelijkertijd aan de slag gaan om 

de terugkeer naar het bezette land voor te bereiden. Zij treft niet enkel besluitwetten, maar creëert ook 

nieuwe instellingen als hulp bij het wetgevende werk. Daarnaast krijgt de regering voornamelijk te 

maken met de raad van advies, een instelling van parlementairen. 

De kern van de Belgische regeringsactiviteit in Londen berust bij de ministerraad. Pierlot, Spaak en de 

Vleeschauwer zijn drie van de vier ministers. Hun wankele democratische standvastigheid kwam reeds 

bod. In Londen bevinden zij zich in een nieuwe omgeving. Ze houden vast aan hun wens voor een 
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sterke uitvoerende macht. Dit leidt tot spanningen met de socialistische en liberale politici. Vanaf 22 

juli 1940 zijn deze politici verenigd in het Belgisch Parlementair Bureau (BPB). Camille Huysmans is 

hun voorzitter.
518

 Pierlot geeft hem voor de uitbreiding van de regering op 29 december 1940 definitief 

nul op het rekest. Hierna richt het BPB zijn pijlen op een officieel statuut als parlementaire commissie 

bij de regering.
519

 Op 30 januari 1941 beslist de regering te overleggen over “un sorte de Conseil” als 

adviesorgaan voor de regeringspolitiek.
520

 De Vleeschauwer is hevig gekant tegen eender welke vorm 

van Comité National. Hij wil enkel een adviserend orgaan.
521

 De regering kiest voor deze weg met de 

instelling van de raad van advies. Huysmans krijgt niet de gewenste controle op de regering. Officieel 

komt de instelling in februari 1942 tot stand. De eerste vergadering van deze raad van advies gebeurt 

echter al op 24 oktober 1941.
522

  

Deze samenwerking met de regering start onder een slecht gesternte, gevoed door de groeiende 

ontevredenheid over het eigengereide regeringsoptreden in Kongo en de vijandigheid bij de militairen 

ten aanzien van de parlementairen.
523

 De parlementairen wensen meer macht. Zo vraagt een van de 

weinige katholieken, Werner Koelman op 7 juli en 4 augustus 1942 een meer geregelde neerlegging 

van belangrijke besluitwetten. Huysmans en de Laveleye steunen hem.
524

 De in Londen aanwezige 

fractie van de uitvoerende macht heeft door het louter aanvaarden van een adviserend lichaam meer 

macht dan anders. De ministers hebben verschillende redenen om de wens van de parlementairen niet 

toe te staan. De parlementairen in Londen zijn ten eerste vooral links: liberaal of socialistisch.
525

 De 

regering is vooral rechts – katholiek. De crisis van het parlementair regime bevindt zich tezelfdertijd 

op een hoogtepunt. Het spreekt voor zich dat politici als Pierlot en de Vleeschauwer geen reden zien 

om hun macht alweer door een controlerend orgaan te laten beknotten. Dit is nog meer dan anders het 

geval door de onzekere legitimiteit van de regering. Het erkennen van een soort parlement kan op 

tegenstand uit België stuiten. Bovendien wil de regering onderlinge ruzies en debatten en de daaruit 

voortvloeiende onbeslistheid of tegenstrijdige meningen geen algemene bekendheid geven. 

De permanente spanning tussen de Belgische parlementaire kring en hun regering komt tot een ultieme 

clash in de zitting van de raad van advies van 16 september 1942 naar aanleiding van de uitbreiding 

van de Belgische regering. Ik schets als achtergrond de geschiedenis met de ministers in Frankrijk om 

de komst van August De Schryver en August Balthazar te contextualiseren en van het verschil met 

Antoine Delfosse te duiden. De regering in ballingschap biedt in het voorjaar van 1941 nog hulp aan 

de ministers in Frankrijk, maar er groeit stilaan een kloof.
526

 De geruchten over een vredesverdrag 
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tussen Vichy en nazi-Duitsland voeden twijfels over het nut van hun aanwezigheid in Frankrijk. De 

Franse admiraal Darlan legt de Belgische ministers echter een vertrekverbod op.
527

 De achterblijvers 

hebben de reputatie van twijfelaars en defaitisten. Het oordeel van Pierlot, de Vleeschauwer en Gutt 

houdt vooral rekening met de legitimiteit van de regering. De late komst van hun collega’s bedreigt de 

geloofwaardigheid van de regering.
528

 De Amerikaanse en Britse druk om geen ministers uit Frankrijk 

te aanvaarden, loochent dit niet. Nog een bezwaar is het gevolg van het vertrek van bepaalde ministers 

voor de veiligheid van de resterende achterblijvers.
529

  

In november vindt de ministerraad via bemiddeling van Spaak een oplossing. Hulp is mogelijk voor de 

achterblijvers, indien zij definitief van hun ministeriële status afzien.
530

 De ministers in Frankrijk zijn 

nog niet ontslagen, want de koning kan hun ontslag niet aanvaarden. Haar beperkte mankracht lost de 

regering Pierlot op door de aanstelling van onderstaatssecretarissen begin 1942. Dit stemt de ministers 

in Frankrijk en de parlementaire kringen te Londen wantrouwig.
531

 De achterblijvers worden na enige 

tijd kneedbaarder: ministerschap is geen noodzaak meer. Wellicht voelen zij zich hiertoe gedwongen 

door de steeds hachelijker levensomstandigheden. August De Schryver en August Balthazar vluchten 

met een vals paspoort. Zij arriveren te Londen in de zomer van 1942.
532

 De regering stuurt hen op 

buitenlandse zending om hen wit te wassen. De ballingschapsregering benoemt De Schryver op 3 mei 

1943 als minister van Binnenlandse Zaken en August Balthazar op 29 april 1943 als minister van 

Openbare Werken en van Verkeer.
533

 Hen meteen hun ministeriële functie opnieuw laten opnemen, 

zou volgens Pierlot de these van de legitimiteit van de Belgische regering te Londen in de ogen van de 

geallieerden danig verzwakken. Hij wil dit te allen koste vermijden.
 
 

De aanleiding voor de clash tussen de regering en de raad van advies op 16 september 1942 is dat de 

Luikse advocaat Antoine Delfosse, na zijn vlucht uit België met hulp van de Staatsveiligheid, meteen 

tot minister van Justitie wordt benoemd. Hij heeft nooit een ontslagbrief getekend.
534

 Op 15 september 

1942 antwoordt Pierlot aan Koelman dat Delfosse onder een ander gesternte in Londen is gearriveerd. 

Dit wijst deels op zijn verzetsdaden. Het uitstellen van zijn benoeming zou volgens de Eerste minister 

enkel tot onbegrip leiden in Groot-Brittannië en in België.
535

 Hoewel Pierlot in de raad van advies de 

invloed van Britse regering expliciet afwijst, is niets minder waar.
536

 In zijn openhartige briefwisseling 

met Georges Theunis, ambassadeur in de VS en voorzitter van de Nationale Bank van België schrijft 

Gutt: “le gouvernement britannique est intervenu. Il a déclaré qu’on verrait d’un fort mauvais oeil que 

les ministres restés en France rentrassent au gouvernement mais qu’il n’en serait pas de même pour 
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Delfosse, considéré comme prisonnier de guerre échappé”.
537

 Spaak geeft wel aan de raad toe dat de 

Britten de ministers in Frankrijk niet graag zien komen.
538

 Het is weinig verrassend dat de regering 

zich deels door het War Cabinet laat leiden. Verklaringen zijn de ongelijke machtsverhouding en de 

onzekere Belgische positie. De benoemingen vormen voor Huysmans vooral een politiek probleem. 

Voor hem bevindt Delfosse zich niet in een andere juridische positie dan Balthazar en De Schryver.
539

 

Het stoort hem dat de meteen benoemde minister nog een katholiek en nog een Franstalige is. Albert 

de Vleeschauwer is als enige Nederlandstalige minister vaak afwezig door zijn bevoegdheid over de 

Belgische kolonies.
540

 Het gaat hem vooral om evenredigheid van politieke kleur en taalafkomst. 

Het is socialist Arthur Gailly die tijdens de vergadering van 16 september 1942 vol overtuiging gal 

spuwt: “Il reproche au Gouvernment une attitude de compromission. En juin 1940, le Gouvernement a 

demandé de rentrer en Belgique; si la chose eût dépendu de lui, il est à présumer qu’il serait resté en 

fonctions sous l’occupation; actuellement encore le Gouvernement semble s’efforcer de tenir la 

balance égale entre Londres et Bruxelles. Le Gouvernement, ajoute M. Gailly, n’a, ni ne mérite aucun 

crédit moral, soit en Angleterre, soit en pays occupé. Il n’est pas qualifié pour continuer la guerre ; il 

doit démissionner”.
541

 De temperamentvolle Gailly krijgt weinig bijval.
542

 Huysmans zelf corrigeert de 

Karolinger door te wijzen op de bestaande binnenlandse steun voor de regering. De raadsleden blijven 

wel eensgezind over het overbodige onderscheid tussen de ministers. Zijn “série de ragots, de propos 

non fondés” is een breuk voor de regering.
543

 De uitval deint uit naar het leger en leidt tot onenigheid 

tussen de ministerraad en de raad van advies over de aanwezigheid van Gailly in de raad. Van 30 

november 1942 tot 11 mei 1943 komt de raad van advies niet meer samen. De raad wil de door de 

regering gewenste definitieve uitsluiting van Gailly niet aanvaarden. Op 11 mei 1943 stemt de raad 

van advies over hun nieuwe statuten.
544

 De instelling behoudt zijn samenstelling. De Eerste minister 

wordt voorzitter. De raad van advies krijgt meer parlementaire bevoegdheden, zoals de controle op de 

begroting. Deze raad functioneert beter, ook tot verwondering van ondervoorzitter Huysmans.
545

 

In juli 1943 plant de regering de oprichting van evenveel parlementaire commissies als ministeriële 

departementen.
546

 Dit nieuw idee bespreekt de ministerraad een eerste maal op 22 december 1942 om 

de raad van advies te vervangen. Een maand later zijn het commissies in de schoot van de nieuwe raad 
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van advies. De benoeming van de commissieleden keurt de raad van advies goed op 28 juli 1943.
547

 

Voor het ministerie van Justitie zijn de voorgestelde leden: de liberalen Victor de Laveleye, Robert 

Gillon, katholiek Werner Koelman en socialist Henri Rolin.
548

 

In deze verhouding tussen de regering en de parlementairen speelt meer dan de vooroorlogse tweespalt 

tussen democratie en de wens voor een autoritaire staat. De regering ziet zich in Londen en ten aanzien 

van de bevrijding als behoeder van de Staat. In die zin versmalt de regering haar pad. Steun uit Londen 

voor autoritaire of revolutionaire betrachtingen is uit den boze. Dit blijkt uit de politieke botsingen met 

de Belgische legerfractie in Groot-Brittannië. Het bestaan, de uitbreiding en zelfs de rol van het leger 

zijn tot 1943 politiek zeer beladen. Spanningen worden veroorzaakt door het machtsvacuüm, de 

uitzichtloosheid en heterogene samenstelling van het leger. Aan de oorsprong liggen de problemen 

met de koning. De houdingen tegenover de parlementaire democratie zijn een uitloper.
549

 In augustus-

september 1940 komen nieuwe officieren in Engeland aan. Ze behoren tot de royalistische kringen en 

beschouwen de gebeurtenissen te Limoges als een onherstelbare misdaad. In Engeland groeit de vrees 

voor een royalistisch complot. Deze vrees wordt gevoed door geruchten over fascistische en autoritaire 

groepen die in België de koning als de enige legitieme leider beschouwen. Er groeit aldus wantrouwen 

ten aanzien van de rechtse legerfracties aanwezig in Groot-Brittannië.
550

  

In de raad van advies kaarten zowel de regering als de raadsleden de deplorabele morele en materiële 

toestand van het leger aan. Na Henri Rolins ontslag als onderstaatssecretaris van Landsverdediging in 

oktober 1942 vrezen Huysmans, De Brouckère en Koelman dat het leger de regering publiek wil 

desavoueren.
551

 Dit wordt betwist door Pierlot, maar via de “affaire Gailly” gebeurt dit alsnog. De 

desavouering van de regering komt evenwel vanuit de linkse legerfractie.
552

 

In het leger verhit de kritische tekst van Gailly danig de gemoederen. Drie militairen, met mandaat van 

een groep legerintellectuelen, beschuldigen de regering de democratische zaak te hebben verraden. De 

Eerste minister gewaagt in een rede voor de raad van advies zelfs van een complot tegen de regering. 

De parlementairen betwisten de verregaande draagwijdte die Pierlot aan dit voorval geeft.
553

 De reactie 

van Pierlot is wellicht beïnvloed door de verspreiding van documenten in de geallieerde regeringen. 

De rechtszaak in Leamington is het besluit. Een aantal militairen wordt veroordeeld.
554

 Hierna treedt in 

het leger rust in met de benoeming van Jean-Baptiste Piron in de landmacht, de verwijdering van de 
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betrokken officieren en – zeer belangrijk – het vooruitzicht van effectieve strijd bij de bevrijding.
555

 In 

zijn dagboek schrijft Pierlot op 25 februari 1944 het volgende: “En somme les parlementaires (…) ont 

confiance dans les intentions politiques du Gouv-t sauf De Vleeschauwer et Delfosse. C’est une chose 

amusante que de les voir maintenant s’accrocher au Gouv-t, comme à la garantie de conservation de 

la légalité et comme le seul moyen d’éviter le risque de Gouv-t personnel. Bien entendu ils n’en 

conviennent pas volontiers quand ils sont en groupe et ils ont peur, les uns vis-à-vis des autres, de 

paraître gouvernementeur, mais leur esprit s’est cpdt amélioré sensiblement depuis un an”.
556

 Zoals 

bij de parlementairen volgt verbetering na een grote clash eind 1942.  

 

10.1.2.3 De onzekere banden met het Belgische verzet 

De politieke spanning tussen voor- en tegenstanders van de parlementaire democratie vormt ook een 

leidmotief in de relatie van de regering in ballingschap met het verzet in België.
557

 In de zaak Claser 

botsen beide partijen met elkaar. De Belgische spelers in Londen zijn de tweede sectie (vanaf eind 

1942: de tweede directie) van Landsverdediging en de onder het ministerie van Justitie geplaatste 

Staatsveiligheid. Bij de Britten betreft het ten eerste de Special Operations Service (SOE). Deze dienst 

houdt contact met het Belgisch militair verzet, het Onafhankelijkheidsfront (OF), de sabotagegroep 

Groupe G en de Belgische Nationale Beweging (BNB). De inlichtingendienst MI6 (SIS) vervult nog 

andere taken. SOE en SIS zien elkaar als rivalen en botsen vaak door de verschillende doelen van hun 

werk. SIS verzamelt discreet informatie. SOE bouwt het gewapend verzet uit en steunt sabotagedaden. 

De Britse diensten werken naast elkaar. Daarom weten de Belgische regering en de Staatsveiligheid 

weinig van de eerste zendingen door de SOE van – vaak – Belgische militairen. In november 1940 

richt de Belgische regering te Londen de Staatsveiligheid in. Wantrouwen tegenover de Belgische 

militairen speelt mee in de aanhechting van Staatsveiligheid bij Justitie. Fernand Lepage is vanaf 12 

augustus 1941 als diensthoofd verantwoordelijk voor verbindingen met België. Hij ziet bij militairen 

snel royalistische en fascistische complotten. Tot het eind van de oorlog blijft deze bevoegdheid een 

conflict met Landsverdediging.
 
In het voorjaar van 1942 bestaat er niet enkel een afwijkende visie 

tussen de Staatsveiligheid en de tweede sectie, maar broeit er ook spanning tussen de SOE en de 

regering. De SOE wil via de tweede sectie het Belgisch Legioen contacteren.
558

 

De doelstelling van het uit militairen bestaande Belgisch Legioen is om de verantwoordelijkheid voor 

de ordehandhaving op te nemen bij de terugkeer van de Belgische onafhankelijkheid. Leopold III kan 

dan beschermd tegen extremisten zijn ondemocratische “rénovation nationale” ondernemen. De 

regering in Londen is op de hoogte van deze plannen.
559

 SOE ontbiedt Charles Claser, oprichter van 
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het Belgisch Legioen.
560

 SOE, onderstaatssecretaris Rolin en de tweede sectie ontvangen hem. Als 

plaatsvervanger van Pierlot ontvangt Spaak Clasers plannen. De regering wil hem politiek sturen en 

verzekeren dat het Belgisch Legioen geen handelingen voor de ordehandhaving zal stellen. Noch de 

Staatsveiligheid, noch de regering krijgen Claser echter te zien. De SOE houdt hem weg. Hierdoor 

vertrekt Claser naar België met een halve opdracht en zonder goedkeuring van de regering. Nadat SOE 

de regering laat weten enkel met de tweede sectie te willen werken, verbreekt de ministerraad op 14 

augustus 1942 elk contact. De regering trekt tevens de zending van Claser in. Hij wil om die reden 

naar Engeland terugkeren, maar de Duitsers pakken hem op. Hij overleeft de oorlog niet. In deze ruzie 

tussen geheime diensten kiest de regering logisch voor de controle over het binnenlandse verzet boven 

de door hen oncontroleerbare ideeën van de Britse geheime dienst. De vrees voor militaire steun aan 

een Leopoldistische machtsovername leeft alvast te Londen. 

Deze kwestie heeft verschillende gevolgen. In november herstellen de regering en SOE hun onderling 

contact. De Belgische Staatsveiligheid legt als enige contact met SOE. De tweede directie beperkt zich 

tot de exploitatie van de inlichtingen van de Staatsveiligheid.
561

 Kolonel Jean Marissal is het hoofd van 

de tweede directie.
562

 Voor de politieke begeleiding van het verzet richt de regering reeds begin 1942 

het comité Gilles op in België als regeringscorrespondent. Charles de Visscher is voorzitter. Hij vormt 

met Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch het vast bureau van dit orgaan. Het comité licht de 

regering in over de situatie van het binnenland, dient allerlei voorstellen in, verspreidt de richtlijnen 

van de regering en waakt over hun toepassing.
563

 Ook het op 29 juli 1943 te Londen opgerichte Hoog 

Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid kadert in de wil van de regering voor een centrale controle en 

strakke hand op de ordehandhaving tijdens de bevrijding. Ganshof komt begin juli aan in Engeland en 

wordt in die functie de directe overste van Fernand Lepage.
564

 Uit brieven met Pierlot blijkt dat 

Kolonel Marissal zich tot aan de bevrijding tegen de inmenging van Ganshof blijft verzetten.
565

 Dit 

beïnvloedt de verhoudingen met het verzet in België, door de binding tussen de tweede directie en het 

Geheim Leger.
566

 De SOE beperkt zich na de zaak Claser tot technisch materieel en parachutering.
567

  

Een voorlaatste probleem van de regering in Londen is de erkenning van het OF. Vanaf de komst van 

communist Albert Marteaux begin 1943 is dit een onderwerp. Het contact met deze beweging is niet 

vanzelfsprekend door de sterke communistische vertegenwoordiging in de geledingen. Hoewel het OF 
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erkend wordt en steun krijgt, blijft deze communistische invloed een factor van wantrouwen. Geld en 

wapens sturen naar communisten is gevaarlijk. Verscheidene malen maakt de regering ook aan het OF 

duidelijk dat zij tijdens de bevrijding geen rol in de ordehandhaving zullen hebben.
568

 In een verslag 

aan de minister van Justitie verhaalt Marcel Grégoire in augustus 1944 over de bevrijdingsplannen van 

het OF. Hij komt naar Londen als hun verbindingsman. Het plan van het OF is om voor elke gemeente 

bevrijdingscomités op te richten. In deze comités is plaats voor elke burger met goed gedrag onder de 

bezetting. Deze comités stellen zich ter beschikking van de reguliere autoriteiten. De voorziene taken 

zijn hulp bij de ravitaillering, interveniëren bij branden, het herstellen van huizen, wegen en andere 

communicatiemethoden, fungeren als verbinding tussen de Belgische autoriteiten en de geallieerden, 

hulp bieden aan gewonden en zieken en deelnemen aan de gemeentelijke politietaken en de andere aan 

de politie toegewezen taken. De regering in ballingschap kan zich hiermee absoluut niet verzoenen. 

Grégoire wil dit plan in een radioboodschap aan bezet België bekend maken. Zijn tekst komt daarom 

op de vergadering van het Veiligheidscomité. Het comité is het erover eens dat de indruk niet gewekt 

mag worden dat de regering dit idee steunt. De tekst ondergaat daarom de nodige aanpassingen.
569

  

In de taakomschrijving voor de bevrijding aan de verbindingsofficieren van het Hoog Commissariaat 

voor ’s Rijks Veiligheid vormt de benadering van het verzet een belangrijk onderdeel. De officieren 

moeten over de bewegingen zoveel mogelijk inlichtingen verzamelen. Eerst vermeldt de instructie dat 

verzetsleden recht hebben op respect, bewondering en erkenning van hun landgenoten. Toch moeten 

de officieren voorzichtig zijn. Neutrale of verdachte burgers kunnen zich als verzetshelden voordoen. 

Contact met het verzet kan enkel, indien de officier zeker is dat de beweging te vertrouwen valt. In 

geen geval krijgt een verzetsbeweging de toelating om zich in te laten met de ordehandhaving.
570

  

 

10.1.2.4 Onzekerheid omtrent de geallieerden 

Tot slot is er de invloed van de geallieerden op de regering Pierlot in Londen. De bevrijding is nakend 

vanaf 1943. De geallieerden sporen de regeringen in ballingschap aan om de nodige wetgeving en 

organisaties te voorzien ter ondersteuning van de geplande militaire operaties. Hun algemeen beleid 

werkt echter belemmerend. Uit de voorgaande beschrijving van de spanningen met SOE blijkt dat het 

ook voor België opgaat dat “(the) Allies were trying to win a war; the exile regimes were on the whole 

much more concerned to win the peace”.
571

 Dit verklaart de spanning tussen de Belgische regeringen 

en de geallieerden vanaf de bevrijding tot augustus 1945 en waarom de bevrijding dermate belangrijk 

is. De bevrijding is het moment waarop de autoriteit en de legitimiteit zich in de Staat verplaatsen.
572

 

Voor de geallieerden heeft de eigenlijke overdracht van staatsmacht feitelijk weinig belang; zij moeten 

ongestoord hun militaire operaties kunnen uitvoeren. Indien deze machtsoverdracht de oorlogsvoering 

in het gedrang brengt, dan komt er gegarandeerd druk of desnoods actie van geallieerde kant. 

De Belgische regering in ballingschap wil de macht in eigen handen concentreren. Met de steun van 

de geallieerden is de kans veel kleiner dat binnenlandse groeperingen de eigen plannen ter uitoefening 

van de staatsmacht uitvoeren. De ministers vrezen de mogelijke instelling van een geallieerde militaire 
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regering (AMGOT: Allied Military Government for Occupied Territories). Al snel dringt de vraag naar 

de verantwoordelijkheid voor de ordehandhaving en het gerecht bij de bevrijding zich op. In augustus 

1943 vergaderen de Britten en de Belgen een eerste keer. Tot dan schenken de geallieerde keuzes in de 

oorlog weinig hoop. In Noord-Afrika vraagt Amerika hulp aan admiraal Darlan. Hij vertegenwoordigt 

het collaborerende Vichy-regime – het regime dat de opvolger is van de vooroorlogse Franse Staat. De 

verovering van Sicilië brengt de instelling van de AMGOT. De Belgen in Londen beseffen zeer goed 

dat twijfel over de rechtmatigheid van de regering Pierlot tot een soortgelijke beleidsbeslissing voor 

België kan leiden. Indien de bevolking de regering uit Londen niet erkent, kunnen de geallieerden snel 

ingrijpen.
573

 De voorkeur van Churchill voor sterke monarchieën stelt de Belgische regering zeker niet 

gerust.
574

 Na de bevrijding van Italië houdt hij koning Victor Emmanuel III de macht. Vooral voor 

Frankrijk houden de geallieerden dergelijke plannen achter de hand. Het snelle handelen van Generaal 

de Gaulle en zijn enthousiaste ontvangst in Frankrijk duwt dit echter gauw op de achtergrond.  

De Britten stellen de regering Pierlot gerust in de eerste onderlinge vergadering. Zij gaan uit van het 

principe van zelfbestuur. Wat hen aanbelangt, is dat de Belgische wetgeving de geallieerde legers een 

volledige bescherming geeft. De bestraffing van misdrijven ten nadele van de bevrijdingslegers moet 

snel en effectief kunnen gebeuren. De geallieerden blijven tijdens de voorbereiding van de bevrijding 

voortdurend rekening houden met alle mogelijkheden. Er bestaan documenten van onderhandelingen 

tussen Ganshof en de Britten over de instelling van geallieerde militaire rechtbanken, voor het geval 

België niet aan de gestelde eisen kan voldoen. Deze eventualiteit blijft als een schaduw boven de 

regering hangen.
575

 Een goed voorbeeld komt ter sprake op de ministerraad van 25 mei 1944. Pierlot 

doet dan een discours van Churchill uit de doeken, waarin hij België op een tweede rang plaatst na 

Nederland en Noorwegen. Deze landen hebben een “continuity of lawful government”, omdat de 

regeringen met hun Koning vertegenwoordigd zijn.
576

 Churchill stelt de Belgische ministers in juni 

evenwel gerust in een publiek antwoord via een georkestreerde parlementaire vraag in de House of 

Commons inzake hun legitimiteit. Toch blijven de ministers op hete kolen zitten.
577

  

 

10.1.3 De gevolgen van de twijfels over de eigen legitimiteit 

Wat rest er de regering en waar krijgen de ministers steun? De ministers kunnen zich nergens wenden 

zonder vragen over de bijbedoelingen van hun gesprekspartners en hoe dit het gezag van de regering 

kan ondergraven. Door deze twijfels klampt de regering te Londen zich aan de beperkt beschikbare 

zekerheden vast. De Grondwet is een van de voornaamste. Bedreigd door mogelijke staatsgrepen uit 

linkse en rechtse politieke hoek blijft dit vooroorlogse construct overeind als het meest voorname 

ankerpunt. De regering Pierlot ziet zich als en vormt ook de emanatie van de vooroorlogse periode. Dit 

verklaart waarom de regering bij de voorbereiding van de bevrijding geen tabula rasa met het verleden 

maakt. De ministers houden vast aan de Grondwet en de vigerende wetgeving. Hun denken blijft 

binnen de grenzen van de Grondwet en de vooroorlogse wetten voor het zoeken van oplossingen. Die 
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grenzen omvatten de grondslag van de legitimiteit van de regering. Hubert Pierlot is als leider van de 

regering een man met legaliteit als leidend principe in zijn betrachtingen.
578

 Dit is een kernelement in 

mijn bespreking van de voorbereiding van de besluitwetten voor de bestraffing van samenwerking met 

de vijand te Londen.
579

 Dit benadrukt de rol van padafhankelijkheid bij deze voorbereidingen. Deze 

padafhankelijkheid is gegrond in het leidinggevende voorbeeld van hoe de regering om en rond de 

Eerste Wereldoorlog handelt en in de evolutie van de Belgische wetgeving in de jaren dertig.  

Dat 1943 voor de intra-Belgische relaties van de regering het kantelmoment vormt, betekent niet dat 

deze denkwijze vanaf dan zijn vormende invloed op het politieke denken verliest.
580

 De soms dichtbij 

lijkende aanval op het continent zet de neuzen wel in dezelfde richting. De verschillen vervagen, maar 

verdwijnen niet. Een ander effect is hogere geallieerde druk om de wettelijke voorbereidingen voor de 

bevrijding definitief te regelen. De regering blijft hoe dan ook onzeker over het bezette land, los van 

de steun aan het verzet en de berichten dat er weinig problemen inzake hun legitimiteit overblijven. 

Onzekerheid en voorzichtigheid leiden de regering tot aan de bevrijding.
581

 

 

10.2 Nieuwe instellingen 

 

De goede werking van de regering in ballingschap te Londen vraagt om nieuwe structuren. In de 

voorgaande tekst had ik het al over de raad van advies.
582

 Een tweede nieuwe instelling is de juridische 

raad bij het ministerie van Justitie. De ministerraad richt dit lichaam al in op 19 december 1940.
583

 Het 

idee komt van Charles Tschoffen, de kabinetschef in het ministerie van Justitie. Hij wil de gebrekkige 

juridische documentatie verhelpen en een wetgevend instrument creëren ter voorbereiding van de 

onmiddellijke naoorlogse periode dat voor meer precieze ontwerpen ter bestraffing van anti-Belgische 

drijverijen moet zorgen.
584

 Deze juridische raad vervult te Londen de rol van de raad van wetgeving in 

België. Professor Herbert Speyer, een vooroorlogs lid van de raad van wetgeving, wordt voorzitter. De 

leden zijn Maurice de Baer, raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de kamer in 

het krijgshof te Londen, Albert Dumont, Directeur-generaal bij het ministerie van Koloniën, Roger 

Taymans, kabinetschef van de Eerste minister, Jean Deguent, attaché bij het kabinet van het ministerie 
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van Economische Zaken en André Van Campenhaut, attaché bij het kabinet van het ministerie van 

Financiën. De juridische raad adviseert over gerechtelijke kwesties en biedt hulp voor de redactie van 

besluitwetten en reglementen.
585

 Nieuwe benoemingen in deze raad gebeuren een eerste keer op 27 

december 1941. Eerst wil de ministerraad in januari 1941 Koelman niet benoemen omdat andere naar 

Engeland gevluchte personen ook benoemingen zouden kunnen vragen. Een jaar later is deze vrees 

verdwenen, want Koelman wordt met onder meer Henri Rolin genoemd om in de juridische raad te 

zetelen.
586

 Op 14 april 1944 schaft de ministerraad wegens het verminderde nut deze raad terug af.
587

  

Daarnaast is er het CEPAG, soms smalend “the committee of illusions” genoemd.
588

 Reeds in januari 

1941 bestaat deze studiegroep.
589

 De officiële oprichtingsdatum van de instelling is 4 juni 1942. Over 

het initiatief van de oprichting lopen de meningen uiteen. Het initiatief plaatst onderzoek gewoonlijk 

in de regering.
590

 Initieel is het CEPAG vooral een denktank voor de verwachte staatshervorming na 

de bevrijding.
591

 De instelling onderhoudt tevens contacten met de geallieerden en houdt zo de vinger 

aan de pols voor nieuwe tendensen.
592

 Een derde taak komt er pas na enige tijd bij: de voorbereiding 

van maatregelen voor de bevrijding van België. Pierlot kaart dit reeds in april 1941 aan als voorzitter 

van de sectie staatshervorming. Hij wil een “onvoorbereide” vrede, zoals na de Eerste Wereldoorlog 

vermijden.
593

 Dit toont dat de Eerste minister zich nog steeds niet met het akkoord van Loppem uit 

1918 verzoent. Pierlot wil alvast een tweede kaakslag voor rechts vermijden. Door de bevrijding voor 

te bereiden, behoudt de regering de mogelijkheid van een mildere, elitevriendelijke hervorming. Voor 

deze laatste taak richt de regering het CEPAG officieel in op juni 1942. Dit laat de regering bijkomend 

toe de bevoegdheden van de juridische raad beter af te bakenen.
594
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In het CEPAG legt het centraal comité de te bestuderen onderwerpen vast. Tevens regelt dit comité de 

werkverdeling, het toezicht en coördineren van de verslagen van werkgroepen en toepassingscomités. 

De regering kan zelf ook voorstellen doen of het comité onderwerpen ontzeggen.
595

 De oprichting van 

toepassingscomités gebeurt in de eerste helft van 1942 om de voorbereiding van de bevrijding sneller 

te doen verlopen. Camille Gut vormt daarvoor de sturende kracht. Met zijn positieve evaluatie van het 

tweede algemene verslag van de CEPAG dringt hij immers in de ministerraad aan op de instelling van 

toepassingscomités voor meer gerichte studies van de te nemen maatregelen. Ik heb in mijn onderzoek 

vooral aandacht voor het toepassingscomité met Henri Rolin als voorzitter. De regering voorziet voor 

dit comité de verantwoordelijkheid voor de ordehandhaving en de repressie van oorlogsmisdaden. De 

gewenste voorzitter is de Vlaamsgezinde Frans Van Cauwelaert.
596

 Een kleine anderhalve maand later, 

op 1 juli 1942 valt de keuze echter op Rolin. Hij leidt het comité voor het “Rétablissement et maintien 

de l’ordre et mesures pénales frappant les traitres”.
597

 De algemene term “oorlogsmisdaden” ruimt 

plaats voor een meer duidelijke omschrijving: strafrechtelijke maatregelen voor verraders.  

Eerst wil Pierlot een ondercommissie in de juridische raad ter voorbereiding van de maatregelen voor 

de terugkeer naar België. Spaak, de Vleeschauwer en Gutt vinden het CEPAG geschikter. Voor Gutt 

hoort de juridische raad aan het eind van het wetgevende proces, voor de redactie van de wetteksten na 

de studie en voorbereiding in het CEPAG.
598

 Op 23 februari 1942 heeft Pierlot een compromis: een 

commissie met leden van het CEPAG en de juridische raad voor de dringende bevrijdingsmaatregelen. 

De ordehandhaving en bestraffing van verraders komt uiteindelijk terecht in het toepassingscomité in 

het CEPAG onder leiding van Henri Rolin. In het eerdere voorstel van Pierlot vallen de namen op van 

Henri Rolin, Fernand Van Langenhove, Fernand Lepage en Maurice Heilporn. Zij maken deel uit van 

het nieuwe toepassingscomité.
599

 Maurice de Baer uit de juridische raad krijgt ook een plaats. 

Nog een belangrijke instelling is het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid. De oprichting van 

het Hoog Commissariaat dient twee doelen. Tot de start van de bevrijding verzekert deze instelling de 

verbinding met het bezette land en de clandestiene actie. Bij de bevrijding coördineert en controleert 

het Hoog Commissariaat de openbare ordehandhaving.
600

 Auditeur-generaal Walter Jean Ganshof van 

der Meersch bekleedt de functie van Hoog Commissaris. Door zijn dubbele functie komt hij centraal 

in het Belgische radarwerk te Londen. De redenen voor zijn benoeming zijn meervoudig: zijn functie 

in de militaire magistratuur, zijn ervaring met de Staatsveiligheid, zijn zeer goede reputatie en tot slot 

zijn populariteit in bepaalde verzetskringen.
601

 Ganshof heeft een dominante persoonlijkheid.
602

 Niet 

enkel is hij een briljant magistraat, hij is evenmin bevreesd de hem toekomende plaats op te eisen. 
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Zijn aanstelling tot Hoog Commissaris laat perfect toe om Ganshof als persoon en beleidsvoerder te 

karakteriseren. De regering zoekt bij zijn aankomst meteen naar manieren om Ganshof nauwer bij de 

regeringswerking te betrekken. Pierlots eerste idee wijst hij af: een benoeming tot onderstaatssecretaris 

voor Justitie.
603

 Ganshof is een magistraat en staat op zijn onafhankelijkheid. Het is voor hem dan ook 

problematisch dat een onderstaatssecretaris handelt onder ministeriële verantwoordelijkheid. Deze 

positie biedt bovendien geen oplossing voor het contact met de geallieerde militaire overheden. Hij 

mist een militaire rang. Tot slot vreest hij de mogelijke beschadiging van zijn gezag en zijn krediet bij 

de opname van politieke verantwoordelijkheid en het beheer van een ministerieel departement.
604

 Een 

nota aan Pierlot, wellicht van Ganshof, bevat twee mogelijkheden. De oplossing wordt het schenken 

aan de Auditeur-generaal van verantwoordelijkheid over de openbare ordehandhaving. Hij ontvangt 

daardoor bevoegdheden van Justitie, Binnenlandse Zaken en Landsverdediging. De nota ziet in de 

Auditeur-generaal alvast de geschikte figuur. Hij is een magistraat met militair karakter en wettelijke 

bevoegdheden voor de Staatsveiligheid.
605

 Ganshof geeft aan dat een functie van staatsraad zoals deze 

van Paul Tschoffen ook mogelijk is.
606

 Het vage karakter van deze functie voldoet voor het controleren 

van de gewenste diensten. Pierlot wil deze laatste oplossing niet. Een tweede staatsraad schept een 

gevaarlijk precedent voor de toekomst. Hij vraagt aan Ganshof een voorontwerp dat bepaalt dat een 

magistraat kan benoemd worden tot Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid en de bevoegdheden 

van de functie vastlegt. De topmagistraat mag meteen het uitvoeringsbesluit met zijn benoeming 

schrijven.
607

 Dit is tekenend voor de machtsverhouding tussen Ganshof en de ministers. De regering 

geeft hem veel. Hij heeft een brede handelingsruimte. 

Een constante in Ganshofs handelen is de onwil om onder iemands persoonlijke verantwoordelijkheid 

te staan. Daarom legt de Hoog Commissaris enkel verantwoording aan de gehele ministerraad af. Om 

niet onder direct ministerieel bevel te staan, haalt hij zijn waardigheid als magistraat aan.
608

 Ook de 

militaire graad die Ganshof voor zichzelf vraagt, illustreert zijn persoonlijkheid. Om “het offer” van 

zijn benoeming tot Hoog Commissaris te vergoeden, wil hij die functie scheppen naar zijn wens.
609
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Brief van Ganshof op 25 juli 1943. 
608

 Balthazar is tegen deze regeling. Hij acht de Hoog Commissaris te vrij en zonder verantwoording. Hubert 

Pierlot laat hem weten dat Ganshof enkel aan de ministerraad verantwoording kan afleggen. Na aandringen van 

Balthazar verduidelijkt de Eerste minister dat Ganshof een magistraat van de rechterlijke orde is en disciplinair 

ondergeschikt aan de minister van Justitie, tevens verantwoordelijk voor diens benoeming. ARA. KAP. 969. 

Briefwisseling tussen Balthazar en Pierlot, september 1943. 
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Voor contact met de geallieerde militaire zending mist deze functie het nodige gezag zonder een 

militaire graad. Hij wil de Hoog Commissaris daarom tot de graad van luitenant-generaal assimileren. 

Dit is dan de hoogste graad in het leger. Ganshof verdedigt deze nieuwigheid met de verwijzing naar 

de legale assimilatie van burgerlijke ambtenaren voor hun plaats in de militaire hiërarchie. Zo blijft hij 

ook buiten de bevoegdheid van de krijgsraad.
610

 De ministerraad besluit op 27 april 1944 in niet mis te 

verstane bewoordingen dat de pretenties van Ganshof geen genoegdoening kunnen krijgen.
611

 Hij kaart 

deze wens opnieuw aan in de vergadering van het Veiligheidscomité op 3 mei 1944 en vermeldt zijn 

scrupules om deze militaire titel aan te nemen. Pierlot houdt voet bij stuk. Spaak wil toegeven.
612

 Op 1 

juni 1944 krijgt Ganshof uiteindelijk deze assimilatie.
613

 

Nog een discussie waarin Ganshof zijn zelfstandigheid met succes verdedigt, heeft met de structuur 

van de Belgische Militaire Zending te maken. Het eerste plan daarvoor is de aanhechting van het Hoog 

Commissariaat en de Staatsveiligheid bij Burgerlijke Zaken onder Paul Tschoffen. Ganshof verzet 

zich, want zijn bevoegdheid hangt niet van het ministerie van Landsverdediging af. Met beide diensten 

in een zuil vreest hij onderlinge bevoegdheidsverwarringen. Ganshof stelt de militarisering van beide 

diensten voor (daarom wil hij zoals Tschoffen de graad van luitenant-generaal) en een aparte, derde 

zuil voor de behandeling van de ordehandhaving tijdens de bevrijding. Hoewel Paul Tschoffen betoogt 

dat de opdeling in drie zuilen niet overeenstemt met de structuur van de geallieerden en hij vreest dat 

Ganshof de relaties met de geallieerde legers zal dirigeren, verklaart de regering zich akkoord.
614

 Hij 

krijgt dus veel van de regering gedaan. De voorbereiding van de bestraffing van samenwerking met de 

vijand beïnvloedt hij ook in sterke mate.
615

  

Tot slot is er het tijdelijke karakter van het Hoog Commissariaat. Het ambt en de instelling zijn tot de 

oorlogstijd beperkt.
616

 Vanaf 5 augustus 1943 oefent Ganshof de functie van Hoog Commissaris uit.
617

 

Een tijd later krijgt hij een administratie, het Hoog Commissariaat. Verschillende keren meldt hij het 

personeelstekort dat zijn werk in het gedrang brengt. De personeelsverdeling van de nieuwe naar 

Engeland gevluchte personen is de oorzaak en veroorzaakt spanning met de tweede directie.
618

 

Op voorstel van Pierlot keurt de ministerraad de herinrichting van het Veiligheidscomité goed op 20 

maart 1941. Het doel is de coördinatie van de informatie inzake de inwendige en uitwendige veiligheid 

van de Staat en de studie van alle problemen in dit domein. De voorzitter is de Eerste minister. Het 

comité werkt onder zijn directe autoriteit. Voorts zijn de beheerder van de Staatsveiligheid, de heer 

Van Campenhaut, gedelegeerd van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Kolonel Diepenrijckx, 
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het hoofd van de Tweede Sectie lid.
619

 Tegen 11 november 1941 treft Pierlot de nodige regelingen. De 

toevoeging van een secretariaat dient om rondzendbrieven naar vaste informanten in het bezette land 

te sturen.
620

 Van dit Veiligheidscomité zijn er geen verslagen. Dit comité zetelt niet of wordt zoals het 

CEPAG heringericht.  

Op 5 augustus 1943 ontvangt Ganshof van de kabinetschef van Pierlot, Paul Bihin een uitnodiging 

voor de eerste vergadering.
621

 De aanwezige leden zijn gewijzigd. Behalve Eerste minister Pierlot als 

voorzitter en Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid Ganshof zetelen minister van Binnenlandse 

Zaken August De Schryver, minister van Justitie Antoine Delfosse en staatsraad Paul Tschoffen.
622

 

Opvallend is de aanwezigheid van vier katholieke politici in dit voor de bevrijding pivotale orgaan. Na 

enige tijd zetelt Paul-Henri Spaak er ook. De agenda van de vergadering op 17 september 1943 geeft 

een goed beeld van de daar gewoonlijk behandelde onderwerpen: 1. de aanpassing van de diensten van 

het militair gerecht, van het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid en het bestuur voor de 

Staatsveiligheid voor het plan van de militaire verbinding, 2. de rol van de rijkswacht bij de 

ordehandhaving, de veiligheid van de Staat en de vervulling van gerechtelijke taken, 3. de garanties 

van de veiligheid bij de heroprichting van de gewapende krachten in België, 4. de rekrutering van 

sedentair personeel voor het bestuur van de Staatsveiligheid, 5. de bevoegdheid van de Chief Advisor 

en de Auditeur-Generaal / Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid, 6. het personeel van het Hoog 

Comité van Toezicht en 7. overleg inzake de personen die van België moeten overkomen.
623

 

 

10.3 Besluit 

 

De regering Pierlot te Londen functioneert in een ingewikkeld kluwen van machtsverhoudingen. De 

ministers bevinden zich in een spinnenweb met druk van parlementairen, het leger en de geallieerden 

in Groot-Brittannië enerzijds en van het verzet en het koninklijk Hof in België anderzijds. De bron van 

de spanningen en onzekerheden is de fundamentele kwestie of de ministeriële ploeg van Pierlot als de 

legitieme regering van België wordt beschouwd. Enige klaarheid komt pas vanaf 1943. In de evolutie 

van de werking van de regering Pierlot is dat het kantelmoment. Eind 1942 breekt de manke 

samenwerking tussen de regering en de raad van advies. Er ontstaat daarbij een pijnlijke confrontatie 

tussen de regering en delen van het in Engeland aanwezige Belgische leger. De nakende plannen voor 

de bevrijding van West-Europa duwen de neuzen echter steeds meer in de richting die de regering 

aangeeft. De raad van advies krijgt een beter werkingskader en het leger wordt steviger georganiseerd. 

Toch blijft de onzekerheid knagen tot aan de bevrijding. In juli en augustus 1944 staat de nervositeit in 

de Belgische regeringskringen bekend onder de benaming: “the Eaton Square jitters”, naar het plein in 

de Britse hoofdstad waar de Belgische regeringsactiviteit zich concentreert.
624
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Het belang van de komst van Walter Ganshof van der Meersch valt niet te onderschatten. Snel na zijn 

komst bekleedt hij al een centrale rol in de voorbereiding van de bevrijding via de nieuwe functie van 

Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid. De Auditeur-generaal zetelt daarnaast onder meer in het 

Veiligheidscomité. Vanwege zijn functie in het militair gerecht en door zijn contacten in België neemt 

hij een belangrijke positie in voor de voorbereiding van de maatregelen voor de naoorlogse bestraffing 

van de samenwerking met de vijand.
625

 

De algemene werking van de regering in ballingschap wordt goed samengevat in het volgende citaat: 

“Over het algemeen was de ploeg vrij behoudend. (…) De regering zou hoofdzakelijk een nationaal 

geïnspireerde strijd voeren en aan een nationale toekomst werken, zonder echter een nationalistisch 

en autoritair rechts beleid voor te staan. Hubert Pierlot was een voorzichtige man, die sterk vasthield 

aan de principes van de grondwet”.
626

 Martin Conway spreekt zich in diezelfde lijn zeer duidelijk uit 

over de gevolgen van deze onzekere situatie van de regering in ballingschap op de werk- en denkwijze 

binnen de ministeriële ploeg: “The consequence was an obsessive and almost authoritarian concern 

with constitutional legalism”.
627

 Deze centrale vaststelling inzake de regering in ballingschap heeft de 

natuurlijk gevolgen voor de voorbereiding van de bevrijding. Deze effecten zijn terug te vinden in de 

door de beleidsvoerders onderkende problemen en de daarvoor aangeboden oplossingen. Ik ga dit na 

in het volgende hoofdstuk. 

 

                                                      

625
 In tegenstelling tot wat Dirk Luyten en Michel Magits schrijven, maakt Ganshof te Londen geen deel uit van 

de ministerraad. De regering in ballingschap biedt hem dit aan in de positie van onderstaatssecretaris van Justitie. 

Ganshof weigert dit. Hij wordt wel per uitzondering uitgenodigd om voor de ministerraad te verschijnen. Dit is 

bijvoorbeeld kort na zijn aankomst te Groot-Brittannië het geval op 12 juli 1943. Hij geeft de regering dan een 

toelichting over de situatie in het bezette België. Dirk LUYTEN en Michel MAGITS, “Aspecten van de werking 

van de krijgsauditoraten en de rekrutering van militaire parketmagistraten na de Tweede Wereldoorlog”, in: 

BTNG, 1998, nr.1/2, p.207. ARA. VMR, 12 juli 1943. 
626

 Rudi VAN DOORSLAER (red.), Gewillig België…, p.656-657. 
627

 Martin CONWAY, The Sorrows of Belgium…, p.49. 



 

 115  

11 De totstandkoming van het dispositief voor de 

repressie en epuratie van de samenwerking met de vijand 

 

“Sans doute le législateur d’aujourd’hui peut défaire ce qu’a fait le législateur d’hier. Ce fut 

cependant jusqu’ici la politique du Gouvernement de respecter les précédents”.  

Antoine Delfosse, katholieke minister van Justitie in een brief aan Hubert Pierlot, katholieke 

Eerste minister over de militarisering van ambtenaren, op 5 mei 1944.
628

 

 

11.1 België: een Sonderweg? 

 

Tot nu is over de voorbereiding in Londen van de strafwetten voor de gerechtelijke sanctionering van 

de samenwerking met de vijand weinig bekend. Slechts een handvol publicaties schenken aan dit niet 

onbelangrijke onderwerp aandacht. Ganshof raakt in een artikel in het Liber Amicorum van August De 

Schryver bepaalde aspecten van deze problematiek aan. Daarnaast is er het boek van Luc Schepens 

inzake de Belgen in Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog en Onverwerkt Verleden van 

Luc Huyse en Steven Dhondt. Frédéric Dumon schrijft ook over de ontwikkeling van de wetgeving 

voor de repressie te Londen in de uitgave van Journal des Tribunaux gewijd aan Ganshof van de 

Meersch naar aanleiding van diens overlijden in 1993.
629

 

De werken van Huyse en Schepens focussen in hun beschrijvingen op de besluitwet van 17 december 

1942 die de strafmaat verhoogt en de artikelen voor de bestraffing van de samenwerking met de vijand 

breder interpreteert. Voor deze verstrenging vindt Schepens drie oorzaken. Ten eerste wijst hij de 

rechtspraak voor oorlogsmisdadigers aan. De oprichting van de geallieerde rechtbanken leidt in dat 

opzicht bij de nationale overheden tot het aanpassen van de eigen wetten. De tweede oorzaak is de met 

Duitse steun opgerichte Bormscommissie. Deze commissie onder leiding van August Borms betaalt 

veroordeelde activisten schadevergoedingen uit. Bijna duizend personen krijgen een som. Het totaal 

loopt op tot 206 miljoen Belgische frank. De commissie functioneert tot 25 oktober 1942. 

De derde reden legt Luc Schepens bij Antoine Delfosse. De Luikse katholiek wordt op 2 oktober 1942 

in de regering opgenomen als minister van Justitie en ruim twee maand later, op 17 december vaardigt 

de regering in ballingschap een eerste strenge sleutelwet voor de bestraffing van samenwerking met de 

vijand uit. Schepens besteedt de meeste aandacht aan Delfosse. Omwille van het belang van Schepens’ 

these, neem ik zijn redenering integraal over: “In 1940 was hij minister van vervoer, P.T.T. en N.I.R. 

(de nationale radio); maar hij had de regering niet kunnen volgen en was naar het bezet gebied 

teruggekeerd, vanwaar hij, in juli 1940, met toelating van de Duitsers, naar Frankrijk vertrokken was 

om er het personeel en het materieel van de nationale radio-omroep op te vorderen en naar België 

terug te brengen. Hij stond dus niet helemaal zuiver in zijn schoenen, en daaraan zou men hem tijdens 
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en na de oorlog nog herinneren. Na zijn terugkeer in het bezette land had hij te Luik een verzetsgroep 

helpen oprichten, en ook een inlichtingsorgaan voor de regering, samen met Professor Charles de 

Visscher en W. Ganshof van der Meersch. Dat was wellicht de reden waarom hem, na zijn 

ontsnapping, te Londen de portefeuille van Justitie werd toevertrouwd. Hij was helemaal doordrongen 

van de toorn en de haatgevoelens die in het Verzet, en in de klandestiene pers heersten tegenover de 

Duitsers, en meer nog, tegenover de kollaboratie, die in Wallonië een andere inhoud had dan in 

Vlaanderen. Zoals het Aktivisme tijdens de Eerste Wereldoorlog, in menig geval geen plat meeheulen 

was met de vijand, maar een uitbuiten van de mogelijkheden geboden door de Duitse bezetting, om 

een aantal specifiek Vlaamse doelstellingen te verwezenlijken, zo dachten ook een aantal Vlaamse 

kollaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebruik te kunnen maken van de Duitse aanwezigheid 

om sommige van hun ideologische doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Dat zij zich daarbij even 

grondig vergisten als een aantal Franstalige Brusselaars, die dachten dat er binnen de Nieuwe Orde-

structuur van het door Duitsland beheerste Europa, nog een plaats zou zijn voor een beperkte 

Belgische zelfstandigheid, lijdt geen twijfel. De grote meerderheid van de Waalse kollaborateurs 

waren evenwel lui die met de vijand meeheulden omwille van hun materieel profijt, hun machtswellust 

of hun wraakgevoelens tegenover hun medeburgers. Het Verzet, waarin het Waalse element 

domineerde, alleen al door de geografie van Wallonië die zich beter leende tot verzetsakties, dan 

Vlaanderen, dit Verzet en de door hem voorgelichte regering in Londen, kenden alleen maar, of wilde 

alleen deze laatste en meest hatelijke vorm van kollaboratie kennen”. Hieraan voegt hij nog een laatste 

reden toe: “Eerlijkheidshalve moeten wij er nog aan toevoegen dat deze wetten, die in oorlogstijd 

werden gemaakt, wellicht ook gedacht waren als afschrikkingsmiddel om aarzelende naturen in het 

bezette gebied op het rechte pad te houden. Tijdens de na-oorlogse periode zou evenwel blijken dat 

deze wetten in al hun gestrengheid en ongenadig werden toegepast door een gerecht dat helemaal 

gedomineerd was door het voormalige Verzet en door de naar Engeland uitgeweken Belgische 

militairen. Deze wetten die door haat waren ingegeven, werden hatelijk toegepast. Die windt zaait, 

kan niet anders dan storm oogsten”.
630

 Tijdens dit hoofdstuk zal blijken dat deze hypothese voor de 

verklaring van de strengere wetgeving niet klopt. 

Luc Huyse geeft over de totstandkoming van de besluitwetten te Londen aan dat verschillende mensen 

hiervoor belangrijk zijn: enkele ministers van de regering Pierlot, specialisten waaronder Auditeur-

generaal Ganshof van der Meersch, de raad van advies, het CEPAG en de meer marginale groepen 

zoals het door liberalen en socialisten opgerichte Belgisch Parlementair Bureau.
631

  

Volgens Huyse ligt de oorzaak van een ontsporing van de repressie vooral in de strengere wet van 17 

december 1942. De waaromvraag noemt hij des te meer prangend, omdat hij vóór de uitvaardiging van 

de eerste Londense repressiewet geen enkele aanwijzing voor deze verstrenging vindt. Huyse staaft 

zijn bevinding met het tweede rapport van het CEPAG uit april 1942 dat stelt dat het wettelijke 

arsenaal voldoet, behalve voor de schrijvende en sprekende pers. Uit die tekst blijkt tevens een gebrek 

aan eensgezindheid over een bestraffing van de meelopers van de collaboratie met een afname van hun 

verkiesbaarheid voor een periode van 5 jaar. Indien de beleidsvoerders – zo suggereert hij – het nog 

niet eens geraken over deze lichte straf, kan er geen sprake zijn van een algemene verstrenging. Hij 

vermeldt vervolgens de memoires van Jef Rens. Rens zegt dat hij Pierlot overtuigt van het onderscheid 

tussen de menigte van meelopers om den brode die amnestie verdienen en de anderen: de leiders van 

politieke partijen en sociale en economische organisaties, verklikkers en collaborateurs met de dood 

van landgenoten op hun geweten. Rens acht een milde straf voor de eerste categorie voldoende. De 
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mededeling in de Kamer bij monde van Albert de Vleeschauwer is de kers op de taart. Hij verhaalt op 

29 maart 1949 immers: “Uit bezet België zijn ons echter op het einde van 1942 en in 1943 enkele 

vooraanstaande en luidsprekende personaliteiten overgekomen, die het beter wisten en die beweerden 

namens de bevolking van bezet België te spreken. Zij kwamen met voorstellen die ons werkelijk deden 

huiveren”.
632

 Het is onduidelijk waarom Huyse dit citaat van De Vleeschauwer niet vervolledigd: 

“Onder die drang van het bezette België zijn dan de Londense besluitwetten, echter merkelijk 

gemilderd, tot stand gekomen”.
633

 Dit geeft een andere betekenis aan de uitgevaardigde besluitwetten 

door de regering in ballingschap te Londen. Eveneens onduidelijk is de interpretatie van Huyse die dit 

citaat uitsluitend aan Delfosse vasthangt. De Vleeschauwer spreekt duidelijk over een aantal personen. 

Het is zeker mogelijk dat Antoine Delfosse bij de luidsprekende persoonlijkheden hoort. De oud-

minister van Koloniën wijst zijn Londense collega als voorbeeld aan, omdat die in de raad van advies 

tegen socialist Louis de Brouckère betoogt dat bij de bevrijding minstens 90.000 mensen gearresteerd 

moeten worden.
634

 Ook de beoordeling van dit gegeven is moeilijk. Het is niet duidelijk of Delfosse 

het aantal uit te voeren administratieve interneringen inschat of het aantal te veroordelen individuen. 

Verder zijn de context en de intentie van deze uitspraak onbekend. Aan het eind van de oorlog kan de 

minister van Justitie zich baseren op het aantal dossiers dat de Staatsveiligheid in Londen opstelt. In 

augustus 1944 is er sprake van een totaal van 87.000 ontvangen documenten.
635

 

Gesteund door de visie van Schepens, bouwt Huyse verder: “Men dient te beseffen dat de Belgische 

politici te Londen slechts mondjesmaat informatie uit het bezette land ontvingen. Bovendien waren de 

berichten zelden eensluidend en dat verhoogde de verwarring nog. Voor de Londense regering was 

Delfosse een bevoorrechte getuige. Hij was in contact geweest met het comité Gilles dat ten behoeve 

van het oorlogskabinet allerlei inlichtingen over bezet België verzamelde. Twee juristen vormden de 

kern van dat comité: de Leuvense hoogleraar Charles de Visscher en Auditeur-generaal Ganshof. Men 

mag aannemen dat Delfosse de regering vooral heeft gewezen op de omvang en ernst van de 

collaboratie en op de noodzaak via een verharding van de strafwetten de afschrikking te vergroten. De 

regering kon toen echter niet weten dat de informatie waarover Delfosse beschikte hoofdzakelijk op de 

toestand in Wallonië betrekking had. Door veralgemening is zeer waarschijnlijk een verkeerd beeld 

over de situatie in Vlaanderen ontstaan”.
636

 Vervolgens verwijst Huyse naar de plechtige verklaring 

van de geallieerden op 7 oktober te Londen en Washington. Er zou een grotere gestrengheid komen bij 

de bestraffing van oorlogsmisdaden. Ook de Belgische publieke opinie speelt volgens hem een rol. Op 

6 oktober voert de militaire overheid de verplichte tewerkstelling in Duitsland in voor mannen tussen 

18 en 50 jaar en voor ongehuwde vrouwen tussen 21 en 35 jaar. Dit wekt haat en ongenoegen op bij de 

bevolking. 

Toch vindt Huyse dit niet voldoende als verklaring. Daarom neemt hij de figuur van Delfosse onder de 

loep op zoek naar bewijzen voor de zwakke positie die Schepens hem in zijn boek toedicht. Dergelijke 

bewijzen vindt hij in de door mij reeds besproken “geruchtmakende tussenkomst” van Arthur Gailly in 

de vergadering van de raad van advies op 16 september 1942 en tevens in een brief van Huysmans aan 

Spaak. Op deze manier komt Huyse tot de stelling dat de “roep [van Delfosse] om een harde aanpak 

van de collaborateurs moest dienen om het eigen verleden wit te wassen” en dat uit het beschikbare 
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bronnenmateriaal voortvloeit dat “een fundamentele stap in de uitbouw van de repressie gezet is onder 

instigatie van één enkele persoon, Antoine Delfosse”. Dit laatste besluit Luc Huyse uit de volgende 

feiten. In het najaar van 1942 zijn veel collega’s uit de ministerraad afwezig, waardoor hij zijn zin kan 

doen: August De Schryver verblijft in de Verenigde Staten, August Balthazar is naar Canada en Albert 

de Vleeschauwer blust dan al geruime tijd een politieke brand in Kongo. De rol van de raad van advies 

in de totstandkoming van de wetgeving is voor Huyse onbekend, maar hij acht deze onbeduidend, daar 

de regering niet verplicht is om de raad ontwerpen voor te leggen. Bovendien leven deze organen in de 

herfst van 1942 op gespannen voet. Het derde rapport van het CEPAG uit december 1942 “suggereert 

dat de commissie aan de voorbereiding van de besluitwet heeft meegewerkt”. Een subcommissie van 

het CEPAG stelt twee ontwerpen op voor de ministerraad met maatregelen voor de ordehandhaving en 

voor de repressie van de misdaden tegen de Staat. Huyse twijfelt evenwel of er daadwerkelijk sprake 

is van participatie. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat het CEPAG voor de problemen van de 

repressie weinig aandacht heeft. Een bewijs vindt hij in de vijf rapporten van het CEPAG. Op 140 

pagina’s beslaat de samenwerking met de vijand er slechts drie bladzijden.
637

 

Deze verhalen zijn hypothesen, door weinig archiefmateriaal geschraagd. Schepens geeft als bronnen 

het Belgisch Staatsblad en een aantal kranten op.
638

 Ook de studie van Huyse wendt op bronnengebied 

vooral naoorlogse bronnen aan: de in de jaren 1980 gepubliceerde memoires van Jef Rens, en het 

discours van minister de Vleeschauwer. Deze bronnen worden niet in een kritisch tegenlicht geplaatst. 

De vraag of bepaalde figuren achteraf hun invloed in dit dossier geminimaliseerd hebben, werpt Huyse 

niet op.
639

 Uitspraken staan altijd in een politieke context. Ter vermijding van deze val, analyseer ik de 

totstandkoming van het regeringsbeleid in Londen in de besproken handelingsruimte van de regering 

Pierlot. Ik heb ook belangrijke archieven tot mijn beschikking: het kabinetsarchief van Pierlot en de 

archieven van het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid, het CEPAG en Jef Rens. 

In tegenstelling tot wat Huyse laat uitschijnen, is Antoine Delfosse louter bijkomstig in de zaak Gailly. 

Gailly vermeldt Delfosse kort aan het eind van zijn betoog. Het is niet zeker dat hij verwijst naar het 

feit dat Delfosse zijn handtekening een tijd ter beschikking van de vorst houdt. Het ligt meer voor de 

hand dat hij denkt aan het bezoek van de minister aan de regering in Frankrijk op 2 juli 1940.
640

 Met 

toestemming van de bezetter zakt Delfosse dan naar Zuid-Frankrijk af voor de repatriëring van het 

materieel het NIR en van sommige ministeriële diensten.
641

 De andere reden is zijn vrouw.
642

 Hij licht 

de ministers in over de hevige stemming tegen de regering. Hij adviseert hen in functie te blijven voor 

een mogelijke compromisvrede. Niettemin krijgt de minister de opdracht van de regering om de vorst 

het ontslag van de regering aan te bieden. Omdat Leopold III geen politici wil ontvangen, komt van 

deze opdracht niets terecht. In september biedt Delfosse zijn handtekening voor het ontslag van de 

regering opnieuw aan de vorst aan. In december bericht hij het Hof dat hij met brede lagen van de 

bevolking in een Britse overwinning gelooft. Zijn reden is de Amerikaanse hulp.
643

 Arthur Gailly stelt 
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Delfosse louter de vraag of hij vrijwillig in België verbleef en of hij de motie van Limoges steunt als 

politicus.
644

 Deze bemerkingen maken niet de eigenlijke doelstelling van Gailly uit. Dit strookt met de 

vaststelling dat historici en tijdsgenoten dit onderdeel van de uitval slechts zelden vermelden.
645

 Het 

gaat Gailly om het bekomen van politiek evenwicht in de voor hem te rechtse regering, een regering 

die naar zijn mening te lang over de voor de hand liggende taak heeft getwijfeld. Deze uitval betekent 

evenmin dat Delfosse terechtkomt in een situatie die hem dwingt om zich toe te dekken. Zijn in België 

ontplooide activiteiten voor het verzet helpen zijn reputatie daarenboven een heel eind. Voor de 

Britten is Delfosse een goede kandidaat minister.
646

  

Huyse heeft gelijk wanneer hij stelt dat Antoine Delfosse een bevoorrecht getuige is voor de regering. 

Delfosse wordt daarom door het CEPAG uitgenodigd om op 11 september 1942 het politieke klimaat 

van het bezette land toe te lichten. Het verslag van zijn bijdrage is het gedroomde document om te 

toetsen in welke mate Delfosse op de omvang en ernst van de samenwerking met de vijand wijst en of 

hij inderdaad verkeerdelijk de Waalse situatie naar Vlaanderen veralgemeent. Bij aanvang noemt 

Delfosse zijn bronnen. Hij wil dat zijn publiek zich zou kunnen vergewissen van vervormingen in zijn 

visie: Vlamingen, Walen, bepaalde administratieve kringen in Brussel, vooral Waalse arbeiders en tot 

slot oud-strijders uit beide landsgedeelten.
647

 Dit weerlegt al een tegenstrijdigheid in de argumentatie 

van Huyse, wanneer hij de Luikse advocaat blindheid toedicht, maar deze blindheid niet uitbreidt naar 

Ganshof, terwijl Delfosse aan de basis ligt van het comité Gilles en met dit centrale informatieorgaan 

blijvende contacten onderhoudt.
648

 

Huyse stelt in zijn studie vast dat de Waalse collaboratie erger is dan de Vlaamse, want minder door 

idealistische dan egoïstische drijfveren gedreven. Er bestaan terechte redenen om het oorlogsconflict 

in Franstalig België – algemeen gesproken – als brutaler in te schatten. Dit betekent echter niet dat de 

regering in ballingschap voor hun beoordeling van deze situatie dezelfde maatstaven hanteert om de 

ernst van een situatie in te schatten. Ten eerste toont de samenwerking met de vijand zich niet enkel in 

individueel aangedaan onrecht. Er zijn aanslagen op de Belgische Staat en voor de regering wegen net 

die aanslagen bijzonder zwaar door. Deze aanslagen, zoals de benoeming van oorlogsburgemeesters, 

zijn in Vlaanderen beduidend verder gevorderd. De in Franstalig België meer courante, gruwelijke 
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misdaden door moordbendes voltrekken zich bovendien pas vanaf 1943. Voor de regering in Londen 

en Antoine Delfosse vormt eind 1942 de institutionele staatsgreep door vooral het VNV en in mindere 

mate Rex het meest duidelijke en dringende probleem. Delfosse schetst in zijn toespraak verschillen 

tussen Vlamingen en Walen. Vooreerst merkt de Luikenaar voor heel België een stijgend verzet en een 

voorheen afwezige democratische tendens op. Hij koppelt deze evolutie aan de gestegen legitimiteit 

van de Belgische regering in ballingschap. Zijn uiteindelijke vergelijking valt inderdaad ernstiger uit 

voor Vlaanderen, maar dit is niet aan onwetendheid te wijten. Delfosse draagt doordachte verklaringen 

aan.
649

 Dat de nazi’s in Vlaanderen meer zeggenschap hebben, wijt hij aan de vele benoemingen in dat 

landsgedeelte. Dit volgt voor een deel uit het Vlaamse karakter van het comité van de secretarissen-

generaal.
650

 In Wallonië start de gemeenteovername nog maar net. Het is bijgevolg logisch dat deze 

ontwikkeling in Vlaanderen verder staat. Dat een hoger aantal Vlaamse arbeiders in Duitsland werkt, 

verklaart de Luikenaar door de grotere werkloosheid in de Vlaamse regio’s.  

In de na deze toelichting gestelde vragen aan Delfosse wijst niets op een problematische verhouding 

tussen de vertegenwoordigers van het CEPAG en de dan toekomstige minister van Justitie.
651

 Delfosse 

wijst trouwens zelf op mogelijk onvolledige en misschien tegenstrijdige aspecten van zijn overzicht. 

Hij is niet “doordrongen van de toorn en de haatgevoelens (…) in het Verzet”. Onafhankelijk van de 

verder besproken rol van Antoine Delfosse als minister van Justitie bij de besluitwet van 17 december 

1942 blijkt reeds dat de hypothese van Schepens en Huyse niet op correcte gronden is gestoeld.
652

 Dit 

verhaal past vooral in het beeld van een kwaadwillige Belgische repressie. Het beeld van de voor 

Vlaamse idealisten onrechtvaardige repressie wint aan kracht met een rol voor een arglistige Luikse 

advocaat die uit eigenbelang een – daardoor geïmpliceerde – onverantwoorde verstrenging doorvoert.  

 

11.2 De besluitwet van 10 april 1941: een eerste verdedigende stap 

 

Ruim anderhalve maand na de start van de Belgische regering te Londen komt de verdediging tegen de 

Duitse maatregelen in België op de agenda. Op 6 februari 1941 komt een eerste besluitwet tot stand in 

verband met de bestraffing van samenwerking met de vijand: een ontwerp dat economische relaties 

met de vijand verbiedt. De ministerraad keurt dit initiatief principieel goed en vraagt de definitieve 

redactie van de besluitwet de juridische raad.
653

 De raad vergadert over dit verbod van eind februari tot 

midden maart.
654

 Verslaggever voor de juridische raad is Jean Deguent, Huysmans’ schoonzoon. Het 

doel is de bestraffing van private transacties op vrij grondgebied die voor de oorlogsblokkade een 

verzachting inhouden, zelfs indien het doel van die transacties niet de hulp aan de vijand is.
655
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Deze besluitwet wordt uitgevaardigd in navolging van zijn voorganger, de besluitwet van 10 december 

1916 met dezelfde naam: “l’interdiction des relations d’ordre économique avec l’ennemi”. Het verslag 

aan de ministerraad noemt de wet uit 1916 expliciet als bron, zij het dat deze besluitwet contextuele 

aanpassingen heeft.
656

 Deze besluitwet verbiedt Belgen buiten vijandig of bezet grondgebied om 

economische handelingen uit te voeren die de vijand hulp bieden of economische contacten te hebben 

met een vijandige mogendheid of eender welke persoon in vijandig of bezet grondgebied. Contextuele 

aanpassingen zijn bijvoorbeeld verwijzingen naar Duitsland en Italië als vijandige mogendheden. 

De wettelijke bepalingen in de besluitwet van 10 december 1916 bepalen de besluitwet van 10 april 

1941 het meest. De voorziene sanctie is zo goed als gelijk in de besluitwetten: een gevangenisstraf van 

1 tot 5 jaar. De nieuwe besluitwet vertienvoudigt de hoogte van de oorspronkelijke boete tot 5000 en 

200.000 Belgische frank. Beide besluitwetten stellen dat rechtbanken de ontzetting uit de kiesrechten 

en de rechten uit artikel 31 swb voor een periode van 5 tot 10 jaar kunnen vorderen. Hiermee voldoen 

de beleidsvoerders aan het vereiste voor correctionele straffen. In beide oorlogen wordt dus de optie 

voor de opname van de optionele rechtenontzetting genomen.  

Beide besluitwetten bevatten dezelfde bepaling over de bevoegdheid van rechtbanken: “Tout tribunal 

correctionnel belge est compétent pour connaître de la poursuite”.
657

 De keuze voor de correctionele 

rechtbank lijkt in te gaan tegen de door mij als een principe aangenomen bevoegdheid van het militair 

gerecht in tijd van oorlog. Het eerste ontwerp noemt het militair gerecht zoals bij de misdrijven tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat. In de Eerste Wereldoorlog legt de regering de Broqueville de 

bevoegdheid van het militair gerecht voor de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat op 11 

november 1916 vast. Een maand later komt in navolging van internationale akkoorden de wet van 10 

december 1916 tot stand met “tout tribunal correctionnel belge” als bevoegde instantie. De juridische 

raad volgt dit in de tweede versie van deze besluitwet. Dit is niet ongewoon. De oorspronkelijke 

regeling houdt in dat in oorlogstijd, volgens de door de wet van 19 juli 1934 gewijzigde artikel 15 in 

de wet van 15 juni 1899 de militaire rechtbanken bevoegd zijn voor de kennisname van dit misdrijf.
658

 

Hetzelfde resultaat wordt dus bekomen. 

Een analyse van de opgenomen inbreuken toont nog een verschil met de oorspronkelijke besluitwet uit 

1916. Het finale ontwerp van de juridische raad schrapt de eerst nog opgenomen mogelijkheid voor de 

minister van Economische Zaken om voor bepaalde economische activiteiten toelatingen te geven. 

Deze bepaling uit 1916 verhelpt het voldoen aan verplichtingen uit conventies die stammen van voor 

de uitvaardiging van dit verbod. De handelsrealiteit en de economische positie van de regering Pierlot 

verklaren deze schrapping. Er is nog een laatste verschil tussen de twee versies van deze besluitwet uit 

1941. De omschrijving die bepaalt dat de betrokkene op de hoogte moet zijn van de verwerpelijkheid 

van hun daden verdwijnt. Deze besluitwet is door de verschillen met de versie van 1916 en de eerste 

Londense versie alvast de strengste. Er blijft geen mogelijkheid over om economische relaties toe te 

laten en opzet wordt niet vereist.
659

 Op 20 maart 1941 keurt de ministerraad behoudens een paar kleine 

wijzigingen het ontwerp goed.
660
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11.3 De terugkeer naar het bezette land 

 

De regering plant vanaf de start van de ballingschap te Londen de bevrijding van België. Het CEPAG 

overlegt verscheidene malen over het functioneren van de politieke instellingen van het land na de 

oorlog. Een bijzonder document uit september 1941 komt van het duo Charles Tschoffen en Jef Rens. 

Ze gaan uit van een snelle bevrijding, d.w.z. in enkele dagen tijd. Ze rekenen op de populariteit van 

Leopold III en het enigszins herstelde imago van de regering Pierlot voor de rust in het binnenland. In 

deze context is de hoofdtaak van de regering om het land voor mogelijke politieke revoluties van links 

of rechts te behoeden. Het gezag moet zich snel en effectief vestigen. De regering moet binnen de 

grondwettelijke grenzen blijven tijdens de uitvoering van haar taak en ook binnen wettelijke grenzen. 

Dit is de beste manier om het pad naar arbitraire avonturen niet te betreden.
661

 Dit leeft sterk bij de 

Londense politici. Roger Roch houdt deze opvatting ook aan. Hij noemt Henri Rolin als voorbeeld aan 

André De Staercke, kabinetschef van de Eerste minister en besluit: “Je pense que le Gouvernement, 

dont la légitimité n’est pas susceptible d’être contestée, doit éviter, principalement dans le domaine du 

droit, de donner prise à des critiques pouvant être de nature à diminuer son autorité morale qui, au 

contraire, doit être maintenue et renforcée dans l’intérêt supérieur de notre patrie”.
662

 In dit hoofdstuk 

komen de invloeden van deze denkwijze aan bod voor de voorbereiding van de besluitwetten ter 

bestraffing van samenwerking van de vijand. De bevrijding is geen terrein dat de beleidsvoerders in 

volle vrijheid naar hun hand zetten.  

In het kader van de regimecrisis in België zijn de meningen in Londen over de rol van het parlement in 

de eerste dagen na de bevrijding niet onbelangrijk. Speyer vindt in mei 1941 dat het probleem van het 

parlement in de jaren dertig sterk is overdreven en vooral door onpatriottische figuren zoals Degrelle 

en De Man. De interne onenigheid binnen de regering wijst Speyer aan als pijnpunt en niet de werking 

van het parlement.
663

 De staatshervorming na de bevrijding mag niet voorbijgaan aan de overwinning 

van de democratie. Voor economisch profijt uit deze overwinning moet België de Europese evolutie 

volgen.
664

 Deze ideeën stroken met de gedachtegang van Tschoffen en Rens. De bevrijding dient voor 

alles eerst de vooroorlogse orde te herstellen. Dit is waarom de regering de ordehandhaving niet in de 

handen van het verzet wil. Deze bewegingen moeten afzien van spontane activiteit in dit domein. 

Ganshof voorziet wel de mogelijke opvordering van verzetselementen onder leiding van wettelijke 

gezagsdragers.
665

 Deze opeising moet individueel, niet per beweging. De regering zou bij opname van 

een hele groep die groep indirect legitimiteit verlenen. Dit mag niet. Van deze gedragslijn wordt bijna 

nooit afgeweken te Londen. Er is regelmatig overleg in het Veiligheidscomité over de bevrijding en de 

rol van het verzet. In de vergadering op 29 februari 1944 stelt Ganshof: “le principal risque de 

confusion procède de ce que beaucoup, au sein des groupements militaires, pensent que leur action 

sera avant tout dirigée contre un danger communiste qu’ils redoutent. Il est convaincu (…) qu’il 

n’existe aucun danger de troubles révolutionnaires en Belgique, pour autant que les groupements 

militaires n’aient pas la charge de maintien de l’ordre”. Revelerend is dat het oorspronkelijk verslag 
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“n’aient pas la charge de maintien de l’ordre” niet vermeldt. Er staat “s’abstiennent de toute action 

politique”.
666

 Dit wijst nogmaals op het te Londen levendige wantrouwen. 

Een ander aspect van de regeringspolitiek voor de bevrijding en de repressie bestaat uit het opstellen 

van dossiers over personen die militaire, politieke of economische collaboratie plegen. Er zijn sporen 

van deze activiteit in het kabinetsarchief van Pierlot. In een ongedateerde nota voor de ministerraad 

stelt kabinetschef van het ministerie van Justitie Charles Tschoffen voor om de Staatsveiligheid te 

belasten met de opstelling van dossiers voor elke persoon die van militaire, politieke of economische 

samenwerking met de vijand verdacht kan worden.
667

 De uitvoering van deze taak verloopt niet naar 

wens. De Staatsveiligheid geraakt snel achterop wegens de gebrekkige documentatie over de basis van 

de repressieve actie en de ordehandhaving. Nog nijpender is het personeelstekort. In een eerste fase 

gebeurt daardoor slechts een vijfde van het geplande werk.
668

 Het Veiligheidscomité besluit op 25 

september 1943 het personeel van het Hoog Comité van Toezicht in te schakelen voor de opstelling 

van processen-verbaal en de samenstelling van dossiers.
669

 De personeelsklacht blijft niettemin nog 

hoorbaar in november.
670

 Een maand eerder komen er slechts 6000 dossiers over Belgische leden van 

Duitse militaire en paramilitaire formaties bij. Er is dan een fichesysteem met 13.000 namen. Minstens 

15.000 nieuwe fiches moeten daar nog bij. Dit geheel moet de basis voor de processen-verbaal voor de 

later geplande gerechtelijke onderzoeken vormen. 2.900 processen-verbaal zijn tegen oktober 1943 

gemaakt.
671

 In december beschikt de Staatsveiligheid over een archief van 75.000 documenten. Op 27 

juni 1944 meldt Ganshof aan Delfosse dat de dossiers bijna klaar zijn.
672

 Lepage vermeldt in augustus 

1944 een totaal 87.000 ontvangen documenten.
673

 

 

11.4 De bestraffing van samenwerking met de vijand 

11.4.1  Het eerste denkspoor: de verkiesbaarheid en de kiesrechten 

Het tweede tussentijdse verslag van het CEPAG geeft een samenvatting van de werking van de secties 

en de toepassingscomités. De meest actieve sectie tot dan is staatshervorming met 26 vergaderingen. 

Een zestal documenten van deze sectie (januari – februari 1942) betreft de kieswet en verkiesbaarheid 

en komen van socialisten Henri Rolin, Jean Deguent, Camille Huysmans, Piet Vermeylen en van 

Gustave Joassart.
674
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Er wordt evenwel reeds werk verricht rond de kieswetgeving in 1941. Victor de Laveleye wil in mei 

1941 het kiesregime van België in de sectie staatshervorming onderzoeken.
675

 Op het programma voor 

de sectie staatshervorming op 4 juni 1941 staan studies over verkiesbaarheid en electoraat.
676

 Charles 

Tschoffen pleit drie weken later voor de invoering van de ontzetting uit het kiesrecht bij zware of bij 

herhaaldelijke strafveroordelingen (zoals stroperij, dronkenschap of immoraliteit).
677

 De vroegste 

sporen van dergelijke maatregelen komen voor in de juridische raad. Op 12 februari 1941 vermeldt 

diezelfde Tschoffen in zijn overzicht van de zittingen op 27 en 28 februari en 1 maart een verslag over 

rechtenontzettingen geschreven door Maurice de Baer. Dit verslag krijgt een bespreking op 12, 13 en 

14 maart.
678

 Rens en Tschoffen plaatsen sancties tegen “verraders” in een verslag van 15 augustus 

1941 als zesde noodzakelijke taak.
679

 In oktober wil de sectie voorzorgsmaatregelen ter minimalisering 

van de macht van verraders en onruststokers. België, zo stelt het verslag, wenst dictatoriale (rechtse), 

noch revolutionaire (linkse) avonturen. Pas na het betreden van stabiliteit kunnen hervormingen een 

deel van het politieke beleid uitmaken.
680

 Deze redenering verantwoordt de schaalbeperking van het 

studiewerk. Het behoud van de continuïteit beschermt in eerste instantie de Belgische Staat tegen 

extreem-linkse en extreemrechtse groeperingen, een gevaar voor de Staat en de democratie. 

Onder het voorzitterschap van Pierlot behandelt de sectie staatshervorming op 8 januari 1942 voor het 

eerst verkiesbaarheid en onverenigbaarheid. Opmerkelijk is dat bijna het volledige toekomstige comité 

Rolin aanwezig is: Maurice de Baer, Jean Deguent, Henri Rolin, Charles Tschoffen, Piet Vermeylen 

en Jean Leroy. De overige leden zijn Louis de Brouckère, Julius Hoste, Gustave Joassart, Jef Rens en 

Ruzette. Rolin speelt een hoofdrol: “(Il) s’insurge contre la possibilité légale de la candidature à des 

prochaines élections d’individus qui ont collaboré avec l’ennemi”. Hij wenst de verkiesbaarheid in te 

perken. De sectie verklaart zich akkoord om elke veroordeelde van zijn verkiesbaarheid te beroven en 

voorafgaandelijk de verkiesbaarheid van de kandidaten door de rechtbank van eerste aanleg te laten 

controleren. Dit is normaal de taak van het parlement na de verkiezingen. Op vraag van Rens krijgen 

Rolin en de Baer de opdracht om de maatregelen van andere geallieerde landen in kaart te brengen.
681

 

Een verslag van Rolin en Deguent over onverkiesbaarheid ligt voor tijdens de sectievergadering op 22 

januari 1942.
682

 De politici stellen voor om een definitieve onverkiesbaarheid in te voeren voor eender 

welke criminele veroordeling tegen de veiligheid van de Staat. Rolin wil de gerechtelijke macht tevens 

de bevoegdheid geven om de opheffing van de verkiesbaarheid als hoofdstraf uit te spreken. Tot slot 

komt de voorafgaandelijke controle van kandidaturen voor de verkiezingen opnieuw ter sprake. Louis 

de Brouckère blijft gematigd. Een verstrenging van de onverkiesbaarheid kan zijns inziens leiden tot 

een schisma in de publieke opinie. De mensen moeten zo veel mogelijk kunnen stemmen op de door 

                                                      

675
 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (2). Vergaderingsverslag op 13 mei 1941. 

676
 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (1). Document S2/4 juni 1941. Voorontwerp 

van het werkprogramma. 
677

 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (1). Document S2/7 juni 1941. 

Vergaderingsverslag op 25 juni 1941. 
678

 Ook Jean Deguent neemt aan deze vergaderingen deel. ARA. KAP. 21. Dossier inzake de juridische raad, 

1940-1944. Ik beschik niet over dit document van de Baer. De precieze inhoud is mij dus onbekend. 
679

 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (1). Document S2/15 augustus 1941. Verslag 

inzake het functioneren van het politieke radarwerk eind 1918-1919 door Rens en Tschoffen. 
680

 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (1). Document S2/22 (revu) oktober 1941. 

Verslag inzake de te nemen maatregelen bij de bevrijding van het Belgische grondgebied. 
681

 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (2). Vergaderingsverslag van 8 januari 1942. 

Er volgt geen verslag van Rolin en de Baer of van Jef Rens, maar wel van Rolin en Deguent. Deguent speelt 

wellicht een meer belangrijke rol dan de Baer. 
682

 Aanwezig: Pierlot, de Baer, De Brouckère, Deguent, Hoste, Huysmans, Joassart, Rens, Rolin, Ruzette, 

Schreiber, Speyer, Vermeylen en Leroy. 



 

 125  

hen gewenste personen. De kiezers bepalen de waardigheid van de kandidaten. Dit is de reden waarom 

de verkiesbaarheid minder streng is ingeperkt dan de overige kiesrechten. Voor Pierlot betekent deze 

redenering de afschaffing van de onverkiesbaarheid. Hij verlangt van kandidaten en de kiezers een 

zelfde eerbaarheid. Bijna iedereen treedt de Eerste minister bij. In de sectie steunt een meerderheid dus 

voor de voorafgaandelijke controle van de verkiesbaarheid. 

Naast Rolin houdt ook Camille Huysmans zich bezig met het probleem van de verkiesbaarheid van 

kandidaten. De verklaring daarvoor ligt voor de hand. Huysmans verwijst in een verslag voor de sectie 

op 5 februari 1942 naar het geval van August Borms en diens verkiezing te Antwerpen in 1928.
683

 In 

de Eerste Wereldoorlog speelt August Borms een centrale rol in de onafhankelijkheidsverklaring van 

Vlaanderen, verkregen met de steun van de Duitse bezetter. Als het symbool van het door België 

verdrukte Vlaanderen wint Borms in 1928 een tussentijdse verkiezing voor de Kamer. Het probleem is 

dat Borms op dat moment nog steeds in de gevangenis zit. De Grondwet en de kieswet verbieden de 

controle op voorhand van een kandidatuur. Louter het parlement is bevoegd voor het al dan niet geldig 

verklaren van de verkozen kandidaten. Na zijn verkiezing wordt de kandidatuur van Borms natuurlijk 

ongeldig verklaard.
684

 De symbolische verkiezing blijft niettemin een veelbetekenende mijlpaal en is 

voor de politici in Londen een worst case scenario voor de naoorlogse periode. Huysmans en Rolin 

vrezen een eerste naoorlogse verkiezing met veel verkozen, maar onverkiesbare kandidaten. Het land 

zou politiek onbestuurbaar kunnen worden.
685

 

Op 12 februari 1942 komt Huysmans op de proppen met een oplossing voor een controle op voorhand: 

de afschaffing van artikel 120 kw en de wijziging van artikel 122 kw.
686

 In tegenstelling tot Rolin wil 

hij de rechtbanken van eerste aanleg overslaan en het hof van beroep bevoegd maken. De hoven zijn 

reeds bevoegd voor minder belangrijke verkiezingskwesties. Deze ideeën lopen echter vast op artikel 

34 gw. Dit artikel garandeert de onafhankelijkheid van het parlement ten aanzien van de uitvoerende 

en de gerechtelijke macht. De sectie oordeelt dat dit grondwetsartikel de verificatie van de leden van 
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het parlement door een instelling buiten het parlement verbiedt.
687

 Henri Rolin steunt het idee om deze 

belemmering tijdelijk op te heffen. Hij is en blijft van de noodzaak overtuigd dat onverkiesbaren op 

voorhand afgezonderd moeten worden van de zich verkiesbaar stellende burgers. De Brouckère houdt 

principieel vast aan de macht van het parlement. 

Tijdens beide vergaderingen voltrekt zich, op aangeven van Rolin, een thematisch verwante discussie. 

Hij stelt in eerste instantie een nieuwe clausule voor onverkiesbaarheid voor: “à savoir la privation de 

l’électorat que de l’éligibilité à titre principal”. Hij meent dat “certains collaborationistes belge 

pourront peut-être exciper de leur bonne foi et de leurs bonnes intentions”. Dit leidt ertoe dat “il sera 

impossible de les condamner par absence d’éléments doleux”. Rolin wenst speciale vervolgingen op 

grond van de materialiteit van een inbreuk – zonder een rol voor de motieven van de dader. Rolin haalt 

de Eerste Wereldoorlog als voorbeeld aan. Een aantal mensen wordt dan door de opzet van hun daden 

vrijgesproken, maar niettemin tot het betalen van schadevergoedingen veroordeeld. Wat voor Rolin 

moet, is het schrappen van de intentie uit de strafwetartikelen voor de samenwerking met de vijand. 

Jef Rens steunt dit idee. Hij meent dat de democratie geen mensen verdraagt die ondemocratisch zijn, 

de democratische instellingen willen vernietigen of met de vijand collaboreren. De begrenzing van de 

bestraffing is een probleem voor hem, maar zijn toon wijkt toch opvallend af van de pacificerende 

houding die hij zich in zijn memoires toedicht.
688

 Hij is op deze vergadering een van de weinige 

medestanders van Rolin. Zo vreest de Brouckère de politieke gevolgen voor de ruim 200.000 in 

Duitsland werkende arbeiders. Zij vervullen de voorwaarden van de materialiteit van hun misdrijf. 

Ook Piet Vermeylen ziet een bestendige sociale malaise opdoemen. Hij herinnert de wens van de 

sectie staatshervorming om te zorgen voor een exemplarische, maar beperkte en snelle bestraffing van 

de verraders. Het voorstel van Rolin vermenigvuldigt het aantal veroordelingen. Deguent deelt deze 

mening. Vermeylen en de Baer vinden het jammer dat de maatregel geen retroactieve toepassing heeft. 

Pierlot is genuanceerder. Reeds in 1934 wil hij rechtenontzettingen als hoofdstraf invoeren. Hij vindt 

deze vorm van morele ongeschiktheid nog steeds verleidelijk, maar weifelt door de vermoedelijke 

betrokken aantallen. De Eerste minister acht de maatregel uiteindelijk moeilijk realiseerbaar. Hij wil 

een tweede “1918” met een amnestie erna vermijden. Niet elk falen van loyaliteit verdient bestraffing. 

Een gematigde bestraffing is ook voor hem de goede optie: “il semble préférable, lors du retour en 
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Belgique, de liquider le passé au plus tôt”. Begin 1942 is er dus inderdaad terughoudendheid inzake de 

uitbreiding van de sancties voor samenwerking met de vijand. 

Na deze discussie in de sectievergadering van 22 januari 1942 stelt Joassart een verslag op. Hij wil een 

juridisch en praktisch bevredigende oplossing in de zin van Henri Rolin. Dit betekent: de beteugeling 

van bepaalde handelingen onder de bezetting door de definitieve of tijdelijke ontzetting uit de politieke 

rechten, uitgesproken door “une juridiction spéciale d’action rapide”. Op 23 januari hoort Joassart op 

de Engelse radio een officiële mededeling van de Noorse regering dat zij de Quislings uit de nationale 

gemeenschap zal schrappen. Dit herinnert Joassart aan Rolins voorstel en doet hem beseffen dat “la 

question des coupables” niet enkel aandacht verdient via de kieswetgeving. Hij stelt in dit document 

een eerste beknopt plan op met de noodzakelijke plannen voor de toekomst: een onderzoek naar de 

strafwetartikelen en hun precieze inhoud, een uitbreiding van de ontzetting uit de politieke rechten, 

een eventuele uitbreiding van de mogelijkheden om onmiddellijk arrestaties te plegen, een wet inzake 

oorlogswinsten en tot slot bedenkingen over “ce qui, malgré les précautions prises s’éxecutera quand 

même dans le sens de la justice populaire”.
689

  

In de volgende vergadering neemt Rolin afstand van zijn eerste idee. Artikel 50 gw bevat een expliciet 

verbod op de uitbreiding van de voorwaarden van onverkiesbaarheid.
690

 Dit kan enkel via strafwet met 

deze bijkomende sanctie als maatregel. Rolin is eveneens op de hoogte van het nieuwe Noorse decreet 

van 22 januari 1942 en brengt dit meteen onder de aandacht. Dit decreet legt aan collaborateurs een 

rechtenontzetting op, gegrond in het verlies van openbaar vertrouwen. Rolin wil ook voor België een 

soortgelijke maatregel: de leden van de Rexistische en de Vlaams-nationalistische partijen en de leden 

van de paramilitaire organisaties zijn het doelwit. Dit zijn volgens Rolin “de diverses catégories de 

partisans de l’ennemi non déférés à la justice répressive”. Dit brengt onder meer de onverkiesbaarheid 

van de bedoelde betrokkenen met zich mee en lost het grondwettelijke probleem op. Dit is niet 

retroactief, maar dat hoeft niet voor de senator. In de vergadering stelt hij voor om het militair gerecht 

de bevoegdheid over deze sanctie te geven tot het leger op vredesvoet is gesteld. Dit is volgens Rolin 

een gunstig politiek moment om België categoriek tegen collaboratie te waarschuwen. Partijgenoot 

Vermeylen blijft terughoudend. Hij vindt het voldoende om het bezette land op de wet van 22 maart 

1940 te wijzen. Deze wet breidt ook de onverkiesbaarheid uit en is volgens hem nog van kracht.
691

  

De sectie staatshervorming vergadert op 19 februari 1942 nogmaals inzake de drie onderwerpen: de 

uitbreiding van de onverkiesbaarheid, de controle op kandidaturen vóór de verkiezingen en de 

“exclusion administrative”.
692

 De sectie wil de onverkiesbaarheid voor wanbedrijven (correctionele 

straffen) in de kieswet uitbreiden door de opname van de wanbedrijven tegen de inwendige veiligheid 

van de Staat. Een veroordeling vanaf 1 maand gevangenis leidt dan tot 20 jaar onverkiesbaarheid.
693

 In 

lijn met de vorige vergadering blijkt een verificatie van de verkiesbaarheid vóór de verkiezingen 

onmogelijk door de Grondwet. Rolin en de Brouckère behouden hier hun tegengestelde visie. De enige 

mogelijkheid om deze controle alsnog in te voeren is door een revisie van de Grondwet na de oorlog.  
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Het verslag start het derde onderwerp als volgt: “La Commission est émue par la perspective de voir 

les traîtres béneficier des droits politiques”. De commissie gaat akkoord met de snelle verwijdering 

van de politieke activiteit van deze burgers. De notoire schuldigen vallen onder bestaande wetten. Bij 

deze wetgeving hoort tevens de voorgestelde wijziging inzake onverkiesbaarheid. Tot slot stelt het 

verslag: “Pour frapper en outre certains collaborationnistes dont l’attitude ne tombe pas sous la loi 

répressive, il faudra prévoir un texte pénal qui les prive de leurs droits politiques à titre principal”. 

De procedure kan administratief of juridisch. Een juridische procedure is traag en niet waterdicht om 

verdachten uit te sluiten van een deelname aan de eerste naoorlogse verkiezingen. Administratieve 

procedures zijn snel, maar arbitrair en daarom gevaarlijk “puisqu’en l’espèce il s’agit, non pas de 

coupables avérés, mais de ‘cas discutés’”. Rolin moet deze standpunten met hulp van Deguent en de 

Baer uitwerken. De sectie treft een belangrijk besluit: “de frapper par la privation des droits politiques 

à titre principal les citoyens dont l’activité coupable ne rentrerait pas dans les cas prévus par la 

législation actuelle”. Dit is een expliciete steun voor de sanctionering van personen die niet onder de 

vigerende bepalingen van de strafwet vallen.
694

 

Het centraal comité vergadert op 18 februari 1942 over de bestraffing van verraders.
695

 Dit is een dag 

eerder dan de sectie staatshervorming. Een samenvattende nota van Deguent over maatregelen inzake 

verkiesbaarheid dient als basis. Hij schetst de geschiedenis van de tot dan ontwikkelde ideeën in de 

sectie staatshervorming. Inzake de plannen van Rolin meent hij dat het niet aan de sectie toebehoort 

om het probleem van de verraders te behandelen, maar het verlies van de verkiesbaarheid. Deguent 

stelt dat het nog niet duidelijk is of de bestaande wetgeving voldoet om de vormen van samenwerking 

met de vijand te bestraffen. Hij doet drie voorstellen: de kieswet wijzigen zoals voorgesteld door de 

sectie, door herhaalde waarschuwingen verraders en collaborateurs wijzen op de bestaande wettelijke 

beschikkingen en ten derde de van kracht zijnde teksten voor de repressie onderzoeken en publiciteit 

aan die teksten geven.
696

 Het centraal comité aanvaardt het voor hun extreme gevolg van de herziening 

van de kieswet niet en besluit dit voorstel voorlopig te verwerpen. Van Zeeland stelt na een onderzoek 

van de wetteksten voor de repressie vast dat alle bestaande vormen van verraad of samenwerking met 

de vijand strafbaar zijn. Hij vindt het voldoende om de bevolking via de radio te waarschuwen. Hierna 

bespreekt het comité het idee om zoals de Noren en Rolins voorstel “priver en bloc de l’électorat et de 

l’éligibilité les mauvais Belges, sans attendre l’issue de poursuites individuelles et judiciaires”. De 

Brouckère wil de actieve verraders onderscheiden van de massa passieve volgelingen. Bovendien 

wenst hij op basis van gerechtelijke procedures te werken. Deguent stelt dat de Grondwet niet vereist 

dat een afname van verkiesbaarheid via een juridische beslissing gebeurt. Het is mogelijk om de 

verkiesbaarheid van “filles publiques” administratief af te nemen. Het enige probleem in deze materie 

is dat het toe te passen criterium algemeen moet zijn om de nood aan interpretaties te vermijden. 

Het centraal comité belast Deguent met de opstelling van: “une mesure administrative générale, mais 

temporaire, et dont les effets cesseraient automatiquement après la première élection générale: cette 

mesure n’empêcherait pas que les poursuites individuelles soient immédiatement entamées et que les 

décisions judiciaires établissent définitivement la démarcation: cette mesure serait préparée dès à 

présent et, si possible, comprise parmi les premières lois soumises au Parlement”. Deguent moet een 

in tijd beperkte ontzetting uit de politieke rechten voorbereiden. Dit is een breed, maar gematigd 

voorstel, gericht op de stabilisatie van de nationale gemeenschap en het herstel van de parlementaire 

democratie. De inperkte periodisering maakt het minder verregaand dan de voorstellen van Rolin. 
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Verder valt op dat het parlement dit wetsvoorstel moet goedkeuren. In een verslag uit 1943 stelt 

Vermeylen dat het centraal comité akkoord gaat met het principe van de Noorse wet, als de ontzetting 

maximaal 5 jaar duurt.
697

 In het comité zijn er dus voorstanders van een op ruimere voet ingestelde 

ontzetting, zij het met een beperkte maximale duur. 

Deguent schrijft in februari 1942 een samenvattend document over de te nemen maatregel en de 

besluiten van de sectie staatshervorming. Ten eerste herhaalt hij de bescherming van artikel 34 gw 

voor de controle van de verkiesbaarheid van de kandidaten in het parlement. Dit betekent niet dat er in 

de naoorlogse periode problemen zullen ontstaan. De sectie meent dat de onverkiesbaren zich tijdens 

het begin van de bevrijding koest zullen houden. De grondwetgevende vergadering en het parlement 

krijgen daardoor de tijd om dit grondwettelijk artikel te wijzigen. Ook meldt Deguent dat artikel 7 kw 

enkel geldt voor kiesrechten en niet de verkiesbaarheid. Enkel de afschaffing van dit artikel 7 kw kan 

de kiesrechten en de verkiesbaarheid op gelijke voet plaatsen. Dit verwijdert echter een uitgebreide 

vorm van automatische ontzettingen uit de kiesrechten. Dat wil Deguent niet. Hij volgt de Brouckère: 

het kiesrecht is van individueel belang, maar de verkiesbaarheid voor alle kiezers. De complexiteit van 

de kieswet heeft zijn reden. De hervorming van dit ingewikkelde systeem met louter het doel om de 

verraders met zekerheid te kunnen treffen, is onnodig. 

Hierna schetst Deguent de contouren van een nieuw voorstel ter ontneming van de politieke rechten. 

De heersende ideeën zijn viervoudig: een verzwaring van de voorwaarden die tot de ontzetting uit de 

politieke rechten leiden, een rechtenontzetting als hoofdmaatregel, een snelle en summiere procedure 

en een juridische controle voor het recht op verdediging. Deguent is niet akkoord met de instelling van 

een verzwaring van de voorwaarden. Voor de loutere oplegging van een rechtenontzetting is evenwel 

een nieuwe procedure nodig buiten de gewone gerechtelijke procedure. Dit betekent dat een ontzetting 

kan zonder gerechtelijke vervolging of na een vrijspraak. Deguent vindt dit niet aanvaardbaar. Het 

doel van de procedure moet samenvallen met de reguliere vervolgingen en mag niet definitief zijn. Het 

gaat immers om de groep van de minder schuldigen en de grootste twijfelgevallen. 

Dat deze sanctie louter 5 tot 10 jaar duurt, is voor Deguent geen reden om van zijn principiële afkeur 

af te zien. De sanctie blijft zwaar. Hij wil dat de voorstanders van deze sanctie niet louter als juristen 

denken. Deguent raakt hier een belangrijk gegeven aan. Er bestaat een appreciatie inzake de ernst van 

de verschillende juridische sancties. Van het trio doodstraf, gevangenisstraf en rechtenontzetting is de 

ontzetting juridisch gezien de lichtste sanctie. Bij een gevangenisstraf is de rechtenontzetting trouwens 

een bijkomende sanctie. Dit is significant voor de beoordeling van ontzetting als maatregel. Tot heden 

schonk onderzoek weinig aandacht aan de betekenis van de ontzetting als sanctie. Luc Huyse heeft het 

in de context van de uitgebreide rechtenontzetting van de besluitwet van 19 september 1945 over de 

burgerlijke dood. De inschatting van beleidsvoerders en juristen kan daarvan afwijken. Voor Deguent 

is de invoering van rechtenontzettingen overbodig, maar hij vat het psychologisch nut en de praktische 

kant van deze beleidsoptie. Hij besluit dat leden van een politieke partij uitsluiten, kan, mits een snelle, 

tijdelijke procedure en toelating van beroep.
698

 

Tot slot is er nog een voorstel van Vermeylen. Hij wil dat de regering plechtig verklaart dat de leden 

van de Rexistische en Vlaams-nationalistische partijen, de leden van hun gevechtsorganisaties en de 

personen die in de pers propaganda plegen via aanvallen op het land en zijn instellingen allen onder de 

strafwet vallen. Dit houdt in dat de betrokkenen bij een gerechtelijke veroordeling door de rechtbank 

                                                      

697
 ARA. AJR. Dossier CEPAG. Sectie 2: Sectie Staatshervorming (2). Document S2/68 april 1943. Het 

electoraal probleem door Vermeylen. 
698

 ARA. Archief CEPAG. 219. Document S2/52 door Deguent, februari 1942. 



 

 130  

hun kiesrechten verliezen.
699

 Zijn terughoudendheid is dus vooral gericht tegen de uitbreiding van 

rechtenontzettingen en administratieve procedures. 

 

11.4.2 De bestraffingsmechanismen in het toepassingscomité Rolin 

11.4.2.1 Van de sectie staatshervorming naar het toepassingscomité Rolin 

De bedenkingen binnen het CEPAG en het laatste besluit van Deguent leggen het verschil bloot tussen 

de instelling van bredere rechtenontzettingen en het doorvoeren van de wijzigingen aan de strafwet. 

De administratieve toepassing van een ontzetting grijpt meteen in het politieke weefsel in. Er heerst 

enige terughoudendheid om dergelijke maatregelen uit te vaardigen. Deze houding hoeft niet gelijk te 

zijn voor wijzigingen aan de strafwet. Daar is het doel beperkter: het aanpassen van strafrechtelijke 

omschrijvingen aan de realiteit van de vijandige bezetting. Op basis van de voorgaande discussies lijkt 

er weinig animo te bestaan voor een verharding van de strafrechtelijke maatregelen.  

Joassart stelt in januari 1942 voor om Rolins voorstellen inzake kiesrechten en verkiesbaarheid te 

aanvaarden. Hij wil daarnaast nadenken over andere manieren om de samenwerking met de vijand te 

beteugelen. Hij denkt zoals gezegd aan maatregelen voor onmiddellijke arrestaties bij de bevrijding, 

het invoeren van een belasting op oorlogswinst, de rol van “la justice populaire” en het wettelijk 

dispositief van de regering. Dit laatste omvat de beschikkingen uit de strafwet. Op 18 februari 1942 

acht Van Zeeland in het centraal comité na een onderzoek evenwel dat alle vormen van samenwerking 

met de vijand en verraad reeds strafbaar zijn.
700

 In zijn laatste verslag zegt Deguent dat voor een snelle 

procedure voor de ontzetting uit de politieke rechten geen verfijningen aan de strafwet nodig zijn. Dit 

leidt volgens hem tot een Hitleriaanse strafwet.
701

 Een zelfde geluid over de voldoende kracht van de 

strafwetgeving weerklinkt in het algemeen verslag van het CEPAG in april 1942.
702

  

Hubert Pierlot neemt niettemin het besluit om de bepalingen in de strafwet aan een comité van juristen 

voor te leggen. Eind februari deelt van Zeeland aan het centraal comité mee dat de Eerste minister de 

rol van dit comité inperkt tot algemene, inleidende maatregelen voor de bevrijding. Voor specifiekere 

zaken wil Pierlot een speciaal comité tussen het CEPAG en de ministeriële departementen. Vanaf dan 

verdwijnt de samenwerking met de vijand in het centraal comité naar de achtergrond.
703

 Wel wil dit 

comité op 25 maart 1942 aan een betere gerechtelijke vervolging van collaborerende journalisten 

werken. Julius Hoste en Jean Deguent moeten voorstellen doen.
704

 Dit brengt geen resultaten. 

 

11.4.2.2 De strafwetartikelen betreffende de uitwendige veiligheid van de Staat 

Geen bijzonder comité krijgt de opdracht van Pierlot, maar het toepassingscomité geleid door Henri 

Rolin, op dat moment onderstaatssecretaris voor Landsverdediging. Allicht is de Noorse beschikking 

deels verantwoordelijk voor de oprichting van dit comité en de opname van Marcel de Baer als lid. De 

eerste vergadering is op 23 juli 1942. De leden zijn Marcel de Baer, voorzitter van het krijgshof, 
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Fernand Lepage, Administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Charles Tschoffen, kabinetschef 

van de minister van Justitie, Piet Vermeylen, griffier bij het krijgshof, Maurice Heilporn, voorzitter 

van de juridische raad en Jean Leroy, raadslid. Dit toepassingscomité vergadert 25 keer tot 20 mei 

1943. Op 2 juli verstuurt Henri Rolin de ontslagbrieven van het comité.
705

 Met Rolin als voorzitter lijkt 

de regering alvast op de uitvaardiging van strengere maatregelen te mikken. 

Ik heb weinig specifieke gegevens over de totstandkoming van de besluitwet van 17 december 1942 in 

dit toepassingscomité.
706

 Het comité vergadert op basis van een ontwerp van de Baer en een verslag 

van Tschoffen. Het verslag van Charles Tschoffen betreft maatregelen voor verraad via pers en radio. 

De tekst van de Baer belicht de ontzetting uit politieke en burgerlijke rechten. Er zijn vergaderingen 

over de ontwerpen op 13, 21 en 28 augustus en 3 september 1942.
707

 De komst van Antoine Delfosse 

in augustus 1942 en zijn aanstelling tot minister van Justitie in oktober sluiten hem uit van directe 

invloed op de initiële conceptie van de maatregelen in deze besluitwet. Jef Rens stuurt het algemene 

verslag van het comité op 17 september naar Pierlot. Behalve vier besluitwetten – een voor elk te 

wijzigen artikel in het Strafwetboek: artikel 113, 117, 118bis en 121bis swb – maakt dit comité aan de 

Eerste minister ook voorstellen inzake het verval van nationaliteit en rechtenontzettingen over. Het 

comité ijvert voor een snelle goedkeuring van al hun voorstellen.
708

 

Er is weinig informatie om de individuele opvattingen in het comité Rolin te duiden. Rolin is alvast 

een drijvende kracht voor de effectieve instelling van een politieke uitsluiting van collaborateurs. Piet 

Vermeylen stelt zich daarnaast consequent terughoudend op ten aanzien van verstrengde regels voor 

de ontzetting uit het recht te stemmen, te kiezen en verkozen te worden. Een document voor het 

CEPAG in februari 1942 vult zijn houding en visie op deze materie in belangrijke mate aan. Hij vraagt 

aan de Belgische regering de belofte om via wetswijzigingen de leden van de Rexistische en de 

Vlaams-nationalistische partijen, de leden van hun gevechtsorganisaties en diegenen die propaganda 

plegen tegen het land en zijn instellingen in de greep van de strafwet te brengen. Hij is begin 1942 dus 

een bepleiter van een strengere strafwet. Piet Vermeylen neemt dus niet noodzakelijk een lakse positie 

in tegenover de bestraffing van collaboratie. Wat hem doet huiveren, zijn zuiveringsmaatregelen, zoals 

de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. 

Wegens het gebrek aan vergaderingsverslagen over de artikelen van de strafwet, beperk ik mij tot het 

verslag dat het comité Rolin aan de regering richt. Artikel 118bis swb herwerkt het comité met oog op 

de onvoldoende strenge bestraffing van propagandamisdrijven. De vooroorlogse verstrenging van het 

verbod op propaganda in vredestijd vindt een voorzetting in de bepaling inzake propaganda in tijd van 

oorlog. Aan de basis van dit deel van de besluitwet ligt het voorstel van Tschoffen.
709

 Het artikel wordt 

voorzien van de doodstraf, verandert bijzonder naar algemeen opzet en geeft tot slot de inbreuken een 

omvattender omschrijving door te verwijzen naar propaganda gericht tegen het verzet. Geen van deze 

                                                      

705
 Het brondocument vermeldt verkeerdelijk “Auditeur-generaal” in de titel van Fernand Lepage. ARA. Archief 

CEPAG. 518. Dossier inzake het toepassingscomité Rolin, 1942-1943.  
706

 Ondanks 25 vergaderingen is er slechts een verslag van het toepassingscomité beschikbaar in het archief. Dat 

verslag betreft de ontzetting van de burgerlijke en politieke rechten en niet de hervorming van de strafwet. 
707

 ARA. Archief CEPAG. 518. Dossier inzake het toepassingscomité Rolin, 1942-1943. 
708

 ARA. KAP. 792. Verslag van de toepassingscomité voor ordehandhaving en repressie van misdaden tegen de 

Staat op 10 september 1942. 
709

 Behalve artikel 118bis swb verwijst het verslag ook naar de besluitwet van 11 oktober 1916 over de pers. De 

andere context maakt volgens het comité deze bepaling ongeldig. Het gaat immers niet om propaganda in bezet 

gebied ten voordele van de vijand. Bovendien gebeurt de bestraffing van de door de bezetter betaalde pers na de 

Eerste Wereldoorlog op basis van artikel 118bis swb. De wet van 22 maart 1940 dekt wel een aantal punten van 

artikel 118bis swb, maar is door zijn te lage straffen en strafomschrijving minder geschikt voor gebruik in tijd 

van oorlog en een bezettingsperiode. ARA. KAP. 792. Brief van Rolin aan Pierlot op 14 oktober 1942. 



 

 132  

wijzigingen is een breuk met de verstrenging van de strafwet uit het interbellum. De schrapping van 

bijzonder opzet en de strafverhoging liggen volledig in de lijn van de strafwetwijzigingen door de 

beleidsvoerders in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Het doel van deze hervormingen is een 

effectieve bestraffing van spionagemisdrijven. Voor de nieuwe wijzigingen geldt een effectieve 

bestraffing eveneens als achtergrond. De schrapping van kwaad opzet in artikel 118bis swb is niet 

zwaar. Na de Eerste Wereldoorlog stelt het Hof van Cassatie “qu’il suffisait que pareils actes aient été 

commis sciemment et volontairement, pour qu’il en résultât (…) la preuve du dessein méchant de leur 

auteur”.
710

 Dit ondergraaft de betekenis van kwaad opzet in dit strafwetartikel. De wijziging bevestigt 

dit arrest. De aanpassingen aan de strafomschrijving in artikel 118bis swb zijn niet retroactief. Het 

comité hoopt dat de hervorming een preventieve invloed op bezet België zal hebben. 

Voor verklikking (artikel 121bis swb) verhoogt het comité de strafmaat in functie van de diverse 

gevolgen van de verklikkingen om het schandelijke karakter van dit misdrijf extra in de verf te zetten. 

De doodstraf wordt de maximumstraf voor de verklikkingen met de zwaarste gevolgen. Kwaad opzet 

blijft in de omschrijving. Wel verduidelijken de juristen dat een bestraffing voor verklikking eveneens 

mogelijk is, zonder dat de verklikking een welbepaalde persoon beoogt. De sleutel voor bestraffing op 

grond van dit artikel is immers het gevolg gelieerd aan de daad van het informeren van de bezetter. Na 

de oorlog volgt het militair gerecht deze interpretatie.  

Twee specifieke problemen die het comité via wetswijzigingen aanpakt, zijn lidmaatschap bij (1) het 

antibolsjewistische Vlaamse en Waalse Legioen en (2) paramilitaire, antinationale organisaties. Voor 

geen van deze categorieën voldoen artikelen 113, 115 of 117 swb. Op verscheidene manieren vallen 

de legionairs buiten de strafwet. Artikel 115 swb treft in de derde alinea de rekruteerders, maar niet de 

vrijwillige soldaten. Artikel 113 swb bestraft niet degenen die de wapens tegen de USSR opnemen. Op 

basis van artikel 117 swb is de opname van wapens enkel strafbaar tegen landen die het internationaal 

recht als geallieerde van België beschouwt. België en de USSR hebben geen alliantieverdrag. De strijd 

tegen de USSR is wel een strijd tegen “de geallieerden” en dus tegen België. De USSR is wel feitelijk 

met België geallieerd. Omdat de legioenen reeds bestaan, acht het toepassingscomité volledig nieuwe 

wetgeving ongepast. De interpretatie van artikel 117 swb biedt de oplossing. Dit verduidelijkt de 

betekenis van het verder ongewijzigde artikel. Deze verduidelijkte betekenis wordt geacht om vanaf de 

uitvaardiging te gelden voor de gehele periode dat het desbetreffende artikel bestaat en te stroken met 

de wil van de wetgever. De interpretatie voor artikel 117 swb is dat een alliantieverdrag niet nodig is 

om “geallieerde van België” te zijn. De basis van deze interpretatie schuilt in de Belgische rechtsleer. 

Van juristen Servais en Nypels komt de opvatting dat harmonisch gedrag en onderlinge informatie-

uitwisseling voldoen om van een alliantie te spreken.
711

 

De interpretatie van strafwetbepalingen is een legale werkmethode die de beperking van retroactiviteit 

omzeilt.
712

 Deze nieuwe interpretatie vermijdt de straffeloosheid van de legioenen en verzekert tevens 

berechting op gelijke grond voor de hele oorlogsperiode. Dat wettelijke bepalingen voor een korte 

periode zoals de Duitse bezetting een gelijke betekenis houden, lijkt op zich alvast rechtvaardig. Ook 

kan de rechtvaardigheid van de strafwet zich evenwel relatief bestendigen door een wijziging, indien 

een verstrenging met meer extreme omstandigheden samenvalt. De niet retroactieve verstrenging van 

artikel 118bis swb valt ongeveer samen met de brutalere en extremere tweede helft van de bezetting. 
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Een meer rigoureuze bepaling in de strafwet voor politieke samenwerking met de vijand en het plegen 

van propaganda lijkt in dat opzicht, hoewel feitelijk onbedoeld, zeker niet onlogisch.  

Het lidmaatschap bij paramilitaire, antinationale organisaties is een ander paar mouwen. Het comité 

wil de uitvoering van de normaal door het leger vervulde taken bestraffen. De bedoelde organisaties 

leveren het Duitse leger immers directe hulp. Het comité onderscheidt wel de OT (Organisation Todt). 

Deze leden bewerken velden in Rusland. Er is een verschillend oordeel over diegenen met een strikt 

militaire taak en de gewone arbeiders: “Certes le fait de s’inscrire à une des organisations susdites est 

en lui-même la marque d’une action antinationale, ce qui n’est pas le cas pour l’ouvrier, qui contraint 

par la nécessité, va travailler en Allemagne”. Het comité onderstreept tevens dat de uit economische 

noodzaak in Duitsland werkende arbeiders geen bestraffing hoeven. Dit is vooral een socialistische 

bezorgdheid en kan afkomstig zijn van Rolin of Vermeylen. De opvatting heerst dat het lidmaatschap 

bij paramilitaire, antinationale organisaties op zich reeds een antinationale handeling is. Er lijkt dus 

geen ondergrens voor de bestraffing van gewone leden te zijn. Het comité bedenkt echter: “Ajoutons 

que même en se limitant aux cas les plus patents, on risque de se trouver devant plusieurs milliers de 

délinquants. Or, si la répression doit être sévère et rapide, elle ne doit pas être trop étendue, et ne 

peut l’être, vu les circonstances”. Deze nieuwe artikelen kunnen wel een te brede draagwijdte hebben: 

“Il faudra donc se limiter à poursuivre ceux qui ont une activité combattante ou une activité de 

surveillance et de police ou même de transport et travail, mais seulement dans la mesure ou 

normalement cette activité incombe aux militaires”. De ingevoegde interpretatieve alinea stelt dat 

leden van (para)militaire groepen activiteiten uitvoeren die gewoonlijk ten laste vallen van militairen, 

in casu het Duitse leger. Deze hulp verlengt de oorlog onnodig en moet bestraft worden. Uitsluiting 

van vervolging is voorzien voor de gerekruteerden die niet-militaire taken uit broodnood uitvoeren. 

Dit corrigeert de toepassing van artikel 113 swb. In de oorlogscontext staat de opname van de taken 

van het Duitse leger gelijk met een hulp aan de vijand.
713

 

Aan het voorstel van Vermeylen uit februari 1942 wordt niet voldaan. Niet alle leden van antinationale 

organisaties worden dus strafbaar op grond van de strafwet. Dit is niet hoe het toepassingscomité het 

probleem bekijkt. Voor de behandeling van gewone leden werkt het toepassingscomité aan andere 

sancties volgens de ideeën in de sectie staatshervorming. 

 

11.4.2.3 De ontzetting uit de verkiesbaarheid 

Het comité werkt ook aan een regeling voor de verkiesbaarheid. Dit werk ligt in de lijn van het tweede 

verslag van het CEPAG en de visie in de commissie voor de hervorming van de Staat. De afschaffing 

van artikel 120 kw is niet voldoende: “Het bureel is niet bevoegd om over de verkiesbaarheid der 

kandidaten uitspraak te doen”. Er is ook artikel 34 gw: “Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses 

membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet”.
714

 Wegens een gebrek aan gegevens over 

het ontstaan van dit grondwetsartikel wendt het toepassingscomité een interpretatie aan. De leden gaan 

niet akkoord met de doctrine waarin het parlement als enige controlelichaam voor de verkiesbaarheid 

van de eigen leden geldt: “les pouvoirs d’un élu ne dérivent pas de sa capacité politique (…), mais 

uniquement de la volonté des électeurs telle qu’elle s’est exprimée au cours des élections. L’éligibilité 

est un fait indépendant des pouvoirs que confère l’élection”. Artikel 50 gw maakt verkiesbaarheid 

afhankelijk van de uitoefening van de burgerlijke en politieke rechten. Via artikel 93 gw behoren de 
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contestaties over de uitoefening van deze rechten binnen de bevoegdheid van het gerecht. Door de 

combinatie van deze grondwettelijke bepalingen kan een nieuwe instelling voor de voorafgaandelijke 

verificatie van verkiesbaarheid zorgen volgens het toepassingscomité. Dit houdt geen ontoelaatbare 

aantasting van de macht van het parlement in. Het parlement kan verkiezingen ongeldig verklaren 

door fouten in de kiezerslijsten. De strikte tijdregeling voor het drukken en bekendmaken van de 

kiezerslijsten brengt het toepassingscomité er nog toe dat een beroepsprocedure mogelijk moeten zijn 

op zondag of vakantiedagen. Zittingen van de hoven van beroep zijn dan niet illegaal en dus mogelijk. 

Het voorstel van het comité Rolin bevat ontwerpen van besluitwetten voor elk verkiezingsniveau (van 

nationaal tot provinciaal en lokaal) en voor de kieswet.
715

 

 

11.4.2.4 De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten 

Joassart steunt zoals gezegd voor de samenwerking begin 1942 een oplossing in de zin van Rolin en 

tevens diens vraag naar een bijzondere rechtbank met een snelle procedure. Hij haalt de Noorse 

verklaring op de Britse radio aan die stelt dat Quislings of verraders uit de nationale gemeenschap 

geweerd zullen worden. Joassart ziet correct in dat deze beleidsoptie met Rolins mening strookt. De 

Noren nemen deze maatregel tijdig zodat retroactiviteit geen problemen achteraf brengt.
716

 De tijdige 

uitvaardiging van de maatregelen voor de bevrijding versterkt inderdaad hun nut en effectiviteit.  

In april 1942 legt de Baer een toelichting neer over het decreet van de Noorse regering in ballingschap. 

Rolin en van Zeeland halen het al aan in de eerder aangehaalde discussies inzake de rechtenontzetting. 

De magistraat ziet het Noorse probleem ook in België bestaan. Dat land is niet in staat om de 30.000 

leden van collaborerende politieke partijen voor lange tijd op te sluiten. Er komt daarom een nieuwe 

niet-retroactieve sanctie: het verlies van openbaar vertrouwen. De daartoe gesanctioneerde verliest zijn 

kiesrechten en verkiesbaarheid en bijkomend het recht een openbare functie uit te oefenen, in het leger 

te dienen, een beroep te hebben waarvoor een toelating of licentie is vereist en tevens een functie in de 

directie van een financiële instelling, vzw of een andere organisatie zoals een vakbond uit te oefenen. 

Dit kan levenslang of voor aantal jaar. De rechtbank spreekt de sanctie uit en kan daarnaast een boete 

tot een miljoen Noorse kroon vorderen. Indien de beklaagde onder de strafwet valt, kan de rechter 

gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf vonnissen.
717

  

Marcel de Baer legt in de tweede zitting van het toepassingscomité zijn tekst over het Noorse decreet 

voor. De voordelen van de rechtenontzetting zijn efficiëntie, lage kosten en het goede moreel effect op 

de Belgische bevolking. Bovendien wenst de Baer een automatische toepassing van deze veelvuldig 

aan te wenden sanctie ter ontlasting van de rechtbanken. Hij verkiest de gemeentelijke overheid als 

lijstopsteller.
718

 De lokale overheid heeft volgens hem de meeste voeling met de basis en kan deze taak 

onder toezicht van het parket uitvoeren. Een inschrijving kan “à la demande d’un citoyen quelconque, 

quitte à l’autorité communale à la refuser si la demande n’est pas établie”. Als tegengewicht voorziet 

de Baer een beroepsmogelijkheid bij het hof van beroep. Redenen voor de sanctie zijn: lidmaatschap 

bij een collaborerende politieke partij, het bij een Duitse eenheid dienen, het meewerken aan notoir 
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antinationale kranten of algemeen bekende Duitsgezindheid (m.a.w. vaak omgaan met Duitsers).
719

 Dit 

plan van de Baer krijgt de goedkeuring van het comité. Trouw aan zijn opvattingen verzet Vermeylen 

zich tegen de door hem als antidemocratisch beschouwde inperking van verkiesbaarheid. Voor Rolin 

blijft de verkiesbaarheid van verraders na de oorlog evenwel absoluut onverteerbaar. Hij focust op de 

verkiesbaarheid, omdat het stemrecht van verraders tot minder ergernis leidt. Voor de socialistische 

senator is het positief dat dit voorstel niet retroactief is. Dat kan de legitimiteit van de maatregelen 

schaden. Hij dicht het voorstel vooral preventieve waarde toe. Voor de doelgroep kan het een laatste 

kans zijn om zich weer op het rechte pad te begeven en daar tot het eind van de oorlog te blijven.  

Piet Vermeylen stelt het comité voor om de ontzetting via de wet van 22 maart 1940 te beperken tot de 

hoofdschuldigen. Het toepassingscomité acht dit echter onvoldoende. De discussie staat een tijd stil bij 

de betekenis van het woord “activement”. Het comité besluit dat dit woord de wet van 22 maart 1940 

mogelijk enkel van toepassing maakt op de oprichters en de leiders van de bedoelde bewegingen. De 

onvoltooide discussie uit het parlement krijgt voorlopig een officieus besluit binnen het comité. Rolin 

licht toe dat “la perte de la confiance publique” een zware sanctie is. Hij stelt het comité daarom de 

essentiële vraag: Gaat het enkel om de leiders (de wet van 22 maart 1940) of ook om de overigen? 

Behalve Piet Vermeylen kiest elk lid de brede interpretatie. Het comité besluit dan ook “(qu’)il faut 

sanctionner même la déloyauté mineure, mais que la sanction doit être proportionnée à la gravité de 

l’acte”. Dit is duidelijk strenger dan in het CEPAG. De ontrouw aan de Staat begint in deze context bij 

de leden van groeperingen die “de vernietiging van de onafhankelijkheid van België, de vrijheid en 

grondwettelijke instellingen van het Belgische volk” nastreven. Het comité grijpt hier bijna woordelijk 

terug naar de wet van 22 maart 1940. Opmerkelijk is de nieuwe plaats van de term “grondwettelijk”. 

Voor het comité is het doel niet de grondwettelijke vrijheden vrijwaren, maar breder de “vrijheid” zelf.  

Tot slot voegt het comité nog een verduidelijking toe: “En bref, qui favorise les desseins de l’ennemi”. 

Artikel 118bis swb (politieke samenwerking met de vijand) hernemen de leden dus eveneens.
720

 Van 

de andere vergaderingen met dit onderwerp op de agenda (23 juli, 13 augustus en 21 september 1942) 

zijn er geen verslagen. Het besluit beperkt zich daarom tot de vaststelling dat het toepassingscomité 

Rolin zoals de sectie staatshervorming mikt op een sanctionering buiten de grenzen van de strafwet 

om alle leden van de antinationale groeperingen te treffen. 

Een vergelijking tussen het ontwerp van de besluitwet met de rechtenontzettingen voor leden van 

antinationale verenigingen en het voorstel van de Baer is leerzaam.
721

 Het verslag van het comité aan 

de regering bewaart alvast de hoofdgedachte om breder te straffen dan de wet van 22 maart 1940. 

Gewone leden van antinationale groepen steunen die groepen via hun lidmaatschap en tonen zich zo 

bereid tot samenwerking met de vijand.
722

 Het doel blijft om deze burgers uit hun rechten te ontzetten, 

los van een gerechtelijke vervolging. Het comité Rolin volgt dus het Noorse voorbeeld.  

Het voorstel van het comité heeft in vergelijking met het voorstel van de Baer een uitgebreidere, maar 

nog steeds niet exhaustieve opsomming van antinationale groeperingen. Het VNV, Verdinaso, Rex en 
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hun verwante groeperingen blijven vermeld. Nieuwe groepen op de lijst zijn de Garde Wallonne, het 

Légion Wallonne, de Zwarte Brigade, de Milice Rexiste, de Vlaamse Wacht. Een eerste verschil tussen 

de twee voorstellen betreft de start van de sanctie. Voor de Baer start de 10 jaar durende ontzetting 

dertig dagen na de uitvaardiging van de besluitwet of vanaf een later gestart lidmaatschap. Het comité 

Rolin legt de start van de ontzetting op de dag van de bevrijding van het nationale grondgebied voor 

eender welk lidmaatschap vanaf 1 december 1942. De duur van de ontzetting blijft 10 jaar. Deze 

startdatum geeft aan dat het comité uitgaat van een snelle goedkeuring door de regering. Door de 

tijdigheid remt het de noodzaak van een retroactieve wetgeving af. Het startcriterium van het comité is 

tot slot veiliger. Het precieze tijdskader van de oorlog kent niemand op voorhand.  

De rechtenontzettingen lijken sterk op elkaar. Afwijkingen van het Noorse voorbeeld zijn verklaarbaar 

door de invloed van artikel 31 swb. De zes ontzettingen uit de strafwet zijn quasi woord voor woord 

overgenomen.
723

 Uit de Noorse wet komt: “d’exercer toute profession ou occupation pour laquelle une 

autorisation ou une license est requise”, maar met de verduidelijking dat deze licentie of toelating van 

de openbare macht moet komen. Dit staat in beide Belgische voorstellen. Ook neemt de Baer de vijfde 

Noorse ontzetting over. De oorspronkelijke Noorse tekst luidt “de remplir des fonctions quelconques, 

salariées ou non, dans la direction d’une société, Association, Institution financière, Association sans 

but lucratif, ou tout autre organisme”.
724

 In het voorstel de Baer wordt dit: “d’exercer des fonctions, 

rétribuées ou non, dans l’administration, (la direction) ou la surveillance de sociétés par actions, 

sociétés cooperatives, unions du credit, mutualités, (syndicats) ou associations sans but lucratif”. In 

het voorstel aan de regering valt alles na “sociétés par action” weg. Hier botst een puur juridische 

inschatting met een politieke invulling van het economische veld. De door het comité Rolin geschrapte 

instellingen behoren tot het verzuilde middenveld. Elke klassieke politieke partij wordt geraakt bij het 

tornen aan deze instellingen. De overgebleven omschrijving raakt louter economische bedrijven. 

In zijn voorstel neemt de Baer ook een beroepsverbod voor bankiers, wisselagenten, advocaten, artsen 

en apothekers op. Hij twijfelt inzake journalisten. Het comité Rolin behoudt enkel advocaten, bankiers 

en wisselagenten. Dit zijn “les professions pour lesquelles un minimum de civisme est requis à raison 

de la confiance publique qui s’y attache”. Deze beroepsgebonden ontzetting is op het idee gegrondvest 

dat bepaalde beroepen burgers kunnen beïnvloeden. Dit soort van invloed mogen onwaardige burgers 

in de naoorlogse periode niet meer bezitten. Er speelt ook nog een andere niet uitgesproken redenering 

mee. Specifieker mikt het comité Rolin op het stoppen van beroepsmatig contact tussen de Staat en 

haar ontrouwe burgers. Dit verklaart de schrapping van artsen en apothekers uit de lijst van beroepen. 

Zij oefenen hun functie niet uit in contact met de Staat, maar met burgers. Advocaten en de financiële 

wereld onderhouden meer contact met de Staat. Dit contact wil de regering na samenwerking met de 

vijand niet meer. Daarom legt het comité deze zuivering op. Ik toets deze hypothese in de evolutie van 

de wetgeving voor de rechtenontzettingen tot en met de uitvaardiging van de besluitwet van 6 mei 

1944. Journalisten blijven buiten schot, maar dat is te wijten aan een andere reden: de persvrijheid en 

de problematische bestraffing van het opiniedelict. 

Tot slot wijzigt het comité Rolin de procedure. De verantwoordelijkheid ligt niet meer in handen van 

het schepencollege, maar bij de procureur des konings. De lijsten bij de Baer worden met hulp van het 

parket of de burgers opgesteld. Voor een opname in de lijsten moet minstens van “(des) présomptions 
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graves, précises et concordantes” sprake zijn. Deze laatste zin blijft in het voorstel van het comité. In 

het systeem de Baer is voor onterechte plaatsing op een lijst beroep mogelijk bij het hof van beroep. 

De procureur des konings kan ook beroep aantekenen. De partijen in de rechtszaak en de Procureur-

generaal kunnen ook naar het Hof van Cassatie gaan. In het systeem van het comité Rolin betekent de 

procureur des konings per deurwaardersexploot de ontzetting aan de betrokkene in de eerste zes 

maand na de bevrijding van het grondgebied. Vervolgens kan de ontzette persoon bij de procureur des 

konings in beroep gaan, al dan niet vergezeld van een raadsman. Dan beslist de magistraat opnieuw. 

Vervolgens staat het de ontzette en de Procureur-generaal vrij om de behandeling door het hof van 

beroep aan te vragen. Ook Cassatie is beschikbaar. Maurice de Baer voorziet een affichering van de 

lijsten voor de bekendmaking van de ontzettingen. Het comité Rolin kiest publicatie in het Staatsblad 

van de definitieve ontzettingen.
725

 

 

11.4.2.5 Het verval van nationaliteit 

Voordat het toepassingscomité voor de ordehandhaving voorstellen inzake het verval van nationaliteit 

formuleert, zijn er weinig sporen van deze maatregel.
726

 Henri Rolin wil nadenken over het nut van het 

nationaliteitsverval “pour ceux qui seront partis au moment de la libération”.
727

 Op 18 februari 1942 

zegt Louis de Brouckère in het centraal comité dat hij een tijd met dit idee heeft gespeeld voor de 

ergste verraders. Hij wenst dit niet meer. Dit is een burgerlijke dood en creëert staatlozen.
728

 Voor Piet 

Vermeylen is een nationaliteit een onveranderlijk recht. Een verval betekent ongewenste, want 

disproportionele politieke, economische en morele storingen.
729

 

In het verslag van 10 september 1942 voorziet het comité drie voorstellen. Voor de wet van 30 juli 

1934 dat het verval van nationaliteit voor “adoptieve” Belgen instelt, voorziet het comité ten eerste een 

procedure bij inbreuken op de artikelen 113-123quinquies swb: het nationaliteitsverval van ambtswege 

uitspreken voor elke niet-voorwaardelijke veroordeling. Henri Rolin is hiervan mogelijk de bron. Voor 

hem is in 1934 het plegen van inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat immers de juiste 

omschrijving voor het tekortschieten in de burgertrouw. Dit voorstel krijgt geen meerderheid in het 

comité door de vaak lamentabele levensomstandigheden van staatlozen.  

Het tweede voorstel van het comité Rolin treft alle Belgen, inclusief Belgen bij geboorte. Het is een 

nationaliteitsverval dat volgt op een veroordeling bij verstek ten gevolge van een misdrijf tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat. Het verval van nationaliteit treedt in bij diegenen die tot twee jaar 

na hun vonnis of arrest geen bekende woonplaats in België hebben en evenmin tegen hun veroordeling 

verzet aantekenen. Omdat dit geen nieuwe inbreuk is, geldt de regel tegen retroactiviteit niet. Bij 

goedkeuring zou dit voorstel dus van kracht worden voor alle na de oorlog te berechten inbreuken op 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Aan de grondslag van deze maatregel ligt de 

veronderstelling dat de personen die aan deze voorwaarden voldoen de band met het land verbreken en 

dus van hun nationaliteit afzien. Dit kan ook van Rolin komen. Hij wil begin 1942 specifiek het nut 

van nationaliteitsverval in die context onderzoeken. 
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Het derde voorstel geldt voor de samenwerkers van de vijand die de Duitse nationaliteit verkrijgen van 

de Duitsers, los van het feit of deze verwerving uit vrije wil of ambtshalve gebeurt. Voor deze Belgen 

komt er een nationaliteitsverval. Dit is van ambtswege en met uitsluiting van de mogelijkheid om de 

Belgische nationaliteit opnieuw te verwerven.
730

 Dit is een van de twee categorieën waarvoor Emile 

Vandervelde als minister van Justitie na de Eerste Wereldoorlog dit verval voorziet. In 1922 betreft het 

louter de vrijwillige verwerving van de Duitse nationaliteit. Een vijandige nationaliteit aanvaarden, is 

in de oorlogscontext een duidelijke vorm van ontrouw aan de Staat. Dit derde voorstel treft daarmee 

vooral de inwoners van de Oostkantons. 

 

11.4.2.6 Het systeem van het toepassingscomité Rolin 

Een belangrijk punt van het bestraffingssysteem van het comité Rolin is de plaats van de ontzettingen. 

Deze sanctie krijgt de centrale plaats in hun plan. De strafwet dient ter bestraffing van de directe hulp 

van Belgische burgers aan de Duitse oorlogsstrijd. De bredere sancties, met name rechtenontzettingen 

en nationaliteitsverval vervullen een uitgebreider doel: de sanctionering van ontrouw aan de Staat. Met 

een snel resultaat in gedachte wendt het comité Rolin de rechtenontzetting aan als scharniersanctie in 

dit geheel. Dit is de lichtste sanctie van de drie polen (de twee overige zijn: gevangenisstraffen en het 

verval van nationaliteit) waarop de juristen bouwen. Het dient de ontrouwen voor een tijd te weren van 

invloed en contact met de Belgische Staat.  

Het valt op dat de terminologie geen gewag maakt van de verdediging van de democratie. De aan het 

land ontrouwe politieke organisaties werken samen met de bezetter. Zij zijn de rechtstreekse vijanden 

van de Belgische regering in ballingschap, maar tevens van de vooroorlogse staat. Hoewel het tevens 

antidemocratische partijen betreft, brengt het thema van de verdediging van de democratie evenwel zo 

goed als niet naar boven. Het gaat om antipatriottische groeperingen. De individuele leden wil het 

comité daarom minstens tijdelijk de toegang tot de Staat ontzeggen.  

 

11.4.3 Aanpassingen aan het systeem van het toepassingscomité Rolin 

11.4.3.1 De strafwetartikelen betreffende de uitwendige veiligheid van de Staat 

Op 31 oktober 1942 beschikt Delfosse over vier verslagen van het toepassingscomité Rolin. Behalve 

de voorstellen ter wijziging van de strafwet heeft hij ook de maatregelen inzake de ontzetting uit de 

burgerlijke en politieke rechten voor de plegers van “(des) actes répréhensibles ne constituant pas des 

crimes ou délits”, een verslag over de procedure voor de bestraffing van deze inbreuken en over de 

invoering van het verlies van verkiesbaarheid bij bepaalde Belgen. Op vraag van Delfosse giet Charles 

Tschoffen de vier strafwetartikelen over antipatriottische gedragingen in oorlogstijd in een besluitwet. 

Dit is de eerste effectieve beslissing in de schoot van de regering in ballingschap.
731

 

Vermeldenswaard is het akkoord van de ministerraad op 20 oktober voor de snelle behandeling van de 

bepalingen inzake de strafwet en het verbod voor Belgen om zich met antinationale groeperingen in te 

laten.
732

 Op 19 november bespreken Pierlot, Spaak, Gutt en Delfosse het ontwerp over de strafwet. De 
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regering gaat akkoord met de principes en de expliciete wens van Henri Rolin om dit ontwerp aan de 

raad van advies voor te leggen.
733

 Tussen dit moment en de definitieve goedkeuring van dit voorstel op 

17 december 1942 houdt de raad van advies echter enkel nog op 30 november een vergadering. In dat 

verslag staat niets over dit besluitwetsvoorstel. De zaak Gailly gooit dus roet in het eten. Rolin schrijft 

niettemin een verslag voor de raad van advies op 28 november. Hij neemt door de gespannen politieke 

toestand de vrijheid om de strafwetwijzigingen op 7 november voor te leggen aan sommige collega’s 

van de raad “étrangers au gouvernement”: de socialisten Huysmans, I. Blume, Buset, de Brouckère, 

Gailly en Wauters en de liberalen Gillon en Kronacker. Uit deze onofficiële vergadering komen drie 

amendementen. Tegen de brede interpretatie van artikel 113 swb voeren de parlementairen het woord 

“willens” in. Deze opname van algemeen opzet betekent dat een veroordeling enkel mogelijk is, indien 

de beschuldigde de militaire aard van zijn werk kent. Ten tweede vragen de politici dat net zoals de 

overige artikelen voor verklikking algemeen in plaats van kwaad opzet geldt. Vanaf dat een verdachte 

weet dat hij de bezetter of een tussenpersoon inlichtingen verschaft met mogelijk kwalijke gevolgen 

voor derden, wordt daardoor bestraffing mogelijk. Het doel om iemand te treffen, is niet meer nodig. 

Dit amendement is het enige van de drie dat de regering weerhoudt. Dit betekent dat kwaad opzet 

vanaf 17 december 1942 volledig uit de artikelen over de samenwerking met de vijand verdwijnt. 

Het derde amendement is bijzonder. Het vervangt “envers le Roi et l’Etat” door “envers le Roi, l’Etat, 

la Constitution et les lois” in artikel 118bis swb. Volgens de politici misprijzen bepaalde burgers en 

ambtenaren de Grondwet in een geest van trouw aan de koning en de Staat. Op die manier steunen zij 

schendingen van de grondwet.
734

 Dit door de regering niet gesteunde amendement is revelerend voor 

de regimecrisis. Dit stelt wijzigingen aan de grondwettelijke regeling van het land in een oorlogskader 

buiten de wet. Een poging om in de context van de bezetting tot een autoritaire staatshervorming over 

te gaan, is op deze grond strafbaar. Dit voorstel draagt de kiemen van de naoorlogse Koningskwestie. 

De regering speelt op veilig door dit niet op te nemen. Botsingen met de vorst zijn niet wenselijk. 

De ministerraad stemt de besluitwet op 17 december 1942 (Pierlot, Spaak, Gutt en Delfosse).
735

 De 

regering volgt de lijn uit de Eerste Wereldoorlog en de jaren dertig. De bestaande strafbepalingen 

worden aan de nieuwe realiteit aangepast. Nieuwe misdrijven hoeven niet. Dit is de reden waarom 

artikel 113 swb een bredere interpretatie krijgt. Het comité Rolin acht dit wenselijker dan een nieuw 

strafwetartikel. De gebrekkige legitimiteit van de regering in ballingschap speelt eveneens. Het is beter 

om afwijkingen en vernieuwingen in de strafwet te beperken. Naoorlogse contestaties zijn potentieel 

gevaarlijk. De bestraffing van de samenwerking met de vijand zou op een desastreuze wijze vastlopen 

en de toekomst van het land in het gedrang kunnen brengen. Wat vooral gebeurt, is de nieuwigheden 

van de tweede bezetting in de greep van de strafwet brengen. Deze nieuwe problemen zijn drieledig: 

(1) de antinationale groeperingen, (2) de Belgische militaire hulp in de strijd tegen de Russen en (3) de 

ruime politieke samenwerking met de Duitse bezetter. In die zin is de besluitwet van 17 december 

1942 geen wilde slag in het water, noch een oefening in uitwerken van gevoelens als wrok en toorn. 

Dit is een geheel van beredeneerde en logische strafwetaanpassingen. De wijzigingen volgen de logica 

van de voorgaande tijden van nood. Tradities worden niet gebroken. Elke verruiming volgt louter 

beproefde paden, zoals het schrappen van bijzonder opzet. 

Voor Luc Huyse is de besluitwet van 17 december 1942 een eerste ontsporing van de repressie door de 

onterechte verbredingen van de strafwet. Mijn onderzoek toont aan dat die verbredingen in de strafwet 

ten eerste de sporen van de strafwetwijzigingen uit de voorgaande perioden volgen. De interpretatieve 
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wijzigingen beantwoorden bovendien aan nieuwe omstandigheden die niemand kan voorzien. Ook de 

versterking van het idee van het onterechte karakter van de aanpassingen door hun oorsprong te liëren 

aan mogelijke “witwaspraktijken van een Luikse advocaat”, is uit de lucht gegrepen. De regering geeft 

een comité van juristen de opdracht om voorstellen te doen. Dit comité stelt vier strafwetwijzigingen 

voor. Deze wijzigingen worden trouwens niet enkel door de vooral conservatieve regering gedragen, 

maar ook door vertegenwoordigers van de linkse parlementaire fractie. De besluitwet van 17 december 

1942 is dus een uiting van een over de partijgrenzen heen reikende wens om het herstel van het staat 

bij de bevrijding met adequate middelen aan te vatten.  

Dit samenspel van belangen houdt trouwens niet in dat te Londen plots een democratisch front opstaat. 

De gedeelde grond tussen de aanwezige partijen is zoals in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog 

de verdediging van de Belgische Staat. Voor een socialist zoals Henri Rolin staat het herstel van de 

parlementaire democratie buiten kijf. Vanuit hun functie en overtuigingen gaat deze bewering evenwel 

niet zomaar op voor de diverse ministers uit de regering. Pierlot wenst als Eerste minister in eerste 

instantie opnieuw de macht van de regering te vestigen en daarna de mogelijkheden te overschouwen. 

Luc Huyse geeft de instelling van de verplichte tewerkstelling aan als bijkomende hypothese voor de 

strenge bepalingen van de besluitwet, maar dit lijkt eveneens verkeerd. De regering ontvangt hierover 

pas inlichtingen in de zitting van 22 december 1942.
736

 Verder zijn er geen sporen van andere directe 

oorzaken als achtergrond voor de doorgevoerde wijzigingen. Zo komt de Bormscommissie nergens ter 

sprake. Wat tot slot rest, zijn de reacties van het bezette land op deze wijzigingen. De regering Pierlot 

spant zich in om het bezette land met de nieuwe besluitwet bekend te maken.
737

 Een belangrijk doel 

van de besluitwet is immers toekomstig verraad in de kiem te smoren. Reeds op 31 december ontvangt 

de regering een nota uit België. De wetswijzigingen zijn ontvangen met “un très grand et très heureux 

retentissement”.
738

 Dit strookt met andere boodschappen. Een verslag van 6 november 1942 omschrijft 

de geestesgesteldheid van de bevolking zo: “L’opinion générale est qu’il faut des sanctions sévères et 

rapides, si l’on veut éviter le pire. On n’admettrait plus l’écoeurante (sic) duperie de 1918”.
739

 Er is 

een ander resultaat in de ministerraad van 3 februari 1943. Delfosse licht zijn collega’s in dat het 

comité Gilles het Londens Staatsblad met de besluitwet van 17 december 1942 nog niet heeft. Een 

maand later verstrekt dit comité inlichtingen over dit onderwerp.
740

 Onenigheid valt niet te bespeuren. 

Er is dus een algemene tevredenheid over de verstrenging van de betrokken strafwetartikelen. 

 

11.4.3.2 Een verdere ontwikkeling voor de kieswetgeving binnen het CEPAG  

In een tussentijds verslag van het ondercomité voor de hervorming van het verkiezingsregime schetst 

Vermeylen in april 1943 een voorstel ter hervorming van de Belgische verkiezingen. Het doel van de 
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vernieuwingen is niet in eerste instantie de bestraffing van burgerontrouw. Wel bevat dit voorstel 

ideeën voor de ontzetting uit kiesrechten en vier wijzigingen. Drie ervan zijn belangrijk in het kader 

van de repressie en de zuivering. Er is een gelijkschakeling tussen de ontzetting uit het electoraat en de 

verkiesbaarheid. In het verlengde volgt een sterke inperking en vereenvoudiging van de ontzetting uit 

de kiesrechten. Ten derde is de verificatie van de voorwaarden voor verkiesbaarheid in handen van het 

hoofdbureau en niet het parlement. Voor de ontzetting uit de kiesrechten door gerechtelijke uitspraak 

houdt Vermeylen de lijn van het Britse strafrecht aan. Dit wil zeggen dat een vonnis of arrest voor 

misdaden of wanbedrijven tot een ontzetting leidt voor de duur van die straf. Wel geldt bij doodstraf of 

levenslange dwangarbeid een verplichte en definitieve ontzetting. De ondergrens voor deze sanctie is 

variabel: de ontzetting geldt voor de straffen die buiten het systeem van uitstel van uitvoering vallen. 

In de praktijk is dit voor burgerlijke vonnissen en arresten een minimumstraf van 6 maand. Er is geen 

ondergrens bij militaire straffen. Vermeylen blijft de verantwoordelijkheid van de rechter voor de 

uitspraak van een ontzetting uit verkiesbaarheid en kiesrechten steunen. De rechter is bijgevolg los van 

deze bepalingen bij machte om de veroordeelde bijkomend tijdelijk of definitief uit de kiesrechten te 

ontzetten. Als tegengewicht is er toepassing van gratie en eerherstel. 

Vermeylen blijft een tegenstander van de ontzetting uit kiesrechten volgend op antipatriottische daden, 

vooral in geval van lidmaatschap bij antinationale groeperingen. Het akkoord van het centraal comité 

over de rechtenontzettingen mits een maximumduur van 5 jaar is voor Piet Vermeylen fout. Tijdens de 

bevrijding vormt de bedoelde bevolkingsgroep geen bedreiging voor de Staat. De tot hoofdsanctie 

omgevormde rechtenontzetting grijpt enkel op korte termijn in. Deze groep vormt evenwel een 

sluimerend gevaar op langere termijn en dit vraagt andere maatregelen. Het stoort de socialistische 

politicus vooral dat de ruime groep twijfelgevallen onder deze discussie valt. Zijn persoonlijke visie is 

als volgt: “Il faut frapper les coupables, si possible tous les coupables, mais si des citoyens échappent 

à la culpabilité de droit commun, ils doivent échapper aussi à toute sanction”. Een ander beleid leidt 

volgens hem onherroepelijk tot veelvuldige revisies en debatten inzake amnestie. Het enige criterium 

voor de toepassing van een rechtenontzetting vindt Vermeylen in een koppeling van de gerechtelijke 

constatering van lidmaatschap bij een antinationale groep met vanaf de bevrijding te rekenen een jaar 

afwezigheid in het land. Voor de socialist is deze afwezigheid een belangrijk teken van afvalligheid 

aan Staat. Hij verwerpt daarnaast eender welk nationaliteitsverval. Zijn voorstel leunt los van de toe te 

passen sanctie zeer dicht aan bij het tweede voorstel voor verval van nationaliteit van het comité. 

De mogelijke verkiezing van onwaardige burgers in het parlement is eveneens een belangrijk aspect in 

het verslag van Vermeylen. Volgens de Grondwet kan enkel het parlement een oordeel vellen over de 

waardigheid van de verkozen leden. Vóór de verkiezingen kan het hoofdbureau dus geen kandidaturen 

tegenhouden. In het CEPAG distantiëren het centraal comité en de commissie voor de hervorming van 

de Staat zich van deze regel. Vermeylen wil de verkiezing van een onverkiesbare vermijden. Dit leidt 

immers tot een conflict tussen de wil van het volk en het parlement dat uiteindelijk noodgedwongen de 

uitsluiting van de onverkiesbare kandidaat moet uitspreken. Het parlement moet volgens Vermeylen 

louter controleren of de verkiezing de wil van de kiezers adequaat weergeeft. Hij houdt zich voor dit 

aspect aan de visie van het toepassingscomité. Als eindpunt voegt Vermeylen daarom zijn binnen het 

comité Rolin goedgekeurde verslag toe. 

Het verslag van Vermeylen wordt behandeld op 23 juli en 6 augustus 1943 in de plenaire zitting van 

de ondercomités voor de hervorming van de wetgevende macht en de hervorming van de uitvoerende 

macht en de hervorming van het kiesregime. De uniformisering van de ontzetting uit de kiesrechten en 

de verkiesbaarheid worden unaniem aanvaard. Een meerderheid stemt in met de controle van de 

voorwaarden voor verkiesbaarheid door het hoofdbureau. De vereenvoudiging van de ontzetting uit de 

kiesrechten aanvaarden de ondercomités, indien houders van ontuchthuizen hun kiesrechten verliezen 
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en daders van niet-intentionele delicten onder de facultatieve ontzetting uit kiesrechten komen. Tevens 

wordt de kiesrechtenontzetting geaccepteerd voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat, als de veroordeling geen strafuitstel toelaat en veroordelingen op grond van de wet van 22 maart 

1940. De ondercomités steunen deze sanctie ook voor burgers die volgens het gerecht lid zijn van een 

antinationale groep, maar enkel voor veroordelingen bij verstek waarbij verzet een jaar lang uitblijft.
741

 

De ondercommissies besluiten tot een gematigde visie op het ontnemen van kiesrechten. Vermeylens 

wijze om rekening te houden met het lidmaatschap van antinationale groeperingen, lijkt een stap terug 

in vergelijking met zijn visie in februari 1942. In een document voor het CEPAG poneert hij immers 

dat de Belgische rechtbanken het recht hebben om de in de strafwet opgenomen daden van met de 

vijand samenwerkende Belgen te sanctioneren met de ontzetting uit de kiesrechten. Daarbij bepaalt hij 

echter dat de Belgische regering zich ertoe moet verbinden alle leden van de Rexistische en Vlaams-

nationale partijen, de leden van hun gevechtsorganisaties en de personen die zich in de pers toeleggen 

op het aanvallen van het land en de instellingen onder de strafwet te doen vallen. Voor propaganda 

volgt de hervorming van artikel 118bis swb in de besluitwet van 17 december 1942 zijn wens. De 

socialist blijft het doorvoeren van een rechtenontzetting voor lidmaatschap bij antinationale groepen 

overdreven vinden. Omdat dit lidmaatschap niet automatisch tot een strafrechtelijke vervolging leidt, 

vindt Vermeylen een afdoende reden voor een rechtenontzetting in de combinatie van dit lidmaatschap 

met de afwezigheid van een jaar te tellen vanaf de bevrijding.
742

 

 

11.4.3.3 Het verval van nationaliteit en de rechtenontzettingen in het comité Rolin 

Ondanks de expliciete wens van het comité Rolin vangt de regering niet meteen iets met de ontwerpen 

voor het verval van nationaliteit en de rechtenontzettingen aan. Charles Tschoffen, kabinetschef in het 

ministerie van Justitie geeft daarvoor de juridische oorzaak: “il serait inadmissible que ceux qui ont 

fait partie d’organisations antinationales, sans se rendre coupables d’un fait prévu par la loi pénale, 

subissent une déchéance de droits civils et politiques plus étendue que ceux qui seront condamnés 

pour crimes et délits contre la Sûreté de l’Etat”.
743

 Het ministerie van Justitie wil een uniforme basis 

aan de rechtenontzettingen geven. In het voorjaar van 1943 krijgt het comité Rolin daarenboven een 

memorandum uit bezet gebied dat in plaats van strafrechtelijke veroordelingen een brede toepassing 

van nationaliteitsverval en ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten voorstaat. Voor het comité 

treedt daarmee een tweede fase voor de voorbereiding van beide sancties in.  

Tegenover de toepassing van het nationaliteitsverval verklaren de leden binnen het toepassingscomité 

zich unaniem vijandig. De hoofdreden zijn de levensomstandigheden van staatlozen in de jaren dertig. 

Ook stoot het de leden tegen de borst dat totalitaire regimes dit beleidselement ter uitschakeling van 

hun politieke tegenstanders aanwenden. Niettemin voorziet het comité uiteindelijk een maatregel met 

verval van nationaliteit voor veroordeelden bij verstek. Dit gebeurt in de veronderstelling dat het 

vredesverdrag de Aslanden tot de opvang en de naturalisatie van gevluchten kan verplichten. Om de 

bij de Duitsers verhoopte mentaliteitswijziging niet in gevaar te brengen, wenst het comité echter een 

beperkte toepassing van deze maatregel. Het comité verstrengt dus de oorspronkelijke tweede vorm 

van nationaliteitsverval. Voor inbreuken voorzien in artikelen 113-123quinquies swb, de besluitwet 

van 25 augustus 1939, de wet van 22 maart 1940, de besluitwet van 13 mei 1940 en de besluitwet van 
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17 december 1942 spreekt de bevoegde rechtbank dit ambtshalve uit, indien geen verzet aangetekend 

wordt. Gratie en eerherstel zijn uitgesloten.
744

 Het comité huldigt – zij het niet van harte – de opvatting 

dat een onttrekking aan de strafrechtelijke gevolgen van antipatriottische daden gelijkstaat met de 

verbreking van de band met het moederland. 

Henri Rolin stuurt het ministerie van Justitie op 6 maart 1943 een aantal ideeën ter amendering van het 

oorspronkelijke voorstel voor ontzettingen van het comité. Voor de senator schuilt het probleem in de 

uiteenlopende bepalingen van de kieswetten voor het nationale, provinciale en lokale niveau.
745

 Hij wil 

bijvoorbeeld artikel 13 in de gemeentelijke kieswet verstrengen. Rolin ziet trouwens een kwalijke kant 

van hun eerste voorstel bij een trage bevrijding. De ontzettingen gaan immers pas in op de datum van 

de bevrijding van het nationale grondgebied. Dit wordt bepaald door een kb. Het kan bijgevolg lang 

duren voordat de algemene bevrijding voor België uitgesproken wordt. Dit leidt tot rechtsonzekerheid 

en valt te vermijden. De discussie over de ontzettingen gaat eveneens verder in het comité op 8 april 

1943.
746

 Een paar dagen later ontvangt Rolin via Rens een document van socialist August de Block.
747

 

In deze nota breekt de auteur een lans voor de jonge leden van het Vlaamse en Waalse Legioen, voor 

de vrijwilligers van militaire hulporganisaties (de OT is een voorbeeld), de paramilitaire organisaties 

en de verpleegsters die naar het Oostfront trekken. De Block vreest dat zware gevangenisstraffen voor 

deze categorieën van twijfelgevallen kwalijke effecten zullen hebben. Hij stelt heropvoedingskampen 

voor die aan de schuldigen een beroep leren. Dit lijkt voor De Block de aangewezen weg om zonder 

een gerechtelijke veroordeling de kwalijke nazistische ideologie uit te wissen. Het comité bespreekt dit 

document met het memorandum uit bezet België op 22 april 1943.
748

 

Het toepassingscomité Rolin wijzigt zijn eerste ingediende ontwerp. Op vraag van het ministerie van 

Justitie vervalt het verschil in de rechtenontzettingen tussen de leden van antinationale verenigingen 

en de strafrechtelijk veroordeelden voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Dit is 

het definitieve einde van deze incoherentie uit het eerste sanctioneringsvoorstel. Een correctionele 

veroordeling zonder rechtenontzetting kan immers sneller eindigen dan een sanctie die louter bestaat 

uit een rechtenontzetting. Het comité houdt ook rekening met andere maatregelen tegen leden van 

antinationale organisaties. 

Er zijn vier grondgedachten in het nieuwe voorstel. In navolging van een onderscheid van het Hof van 

Cassatie ziet het comité de ontzetting als een onbekwaamheid volgend uit een veroordeling, zoals in 

het geval van bepaalde beroepen (prostitutie) of de mentale staat. Gratie en eerherstel zijn in dit geval 

niet mogelijk. Het comité steunt ook een uniformisering tussen de regels voor de verkiesbaarheid en 

de overige rechten. Zo delen alle ontzettingen van ambtswege een zelfde basis. Ten derde wordt het de 

rechter toegelaten om te kiezen welke rechten in een ontzetting voorkomen. In deze materie volgt het 

comité de regeling uit de strafwet inzake de beoordelingsvrijheid van de rechter. De koning krijgt tot 

slot de zorg voor de bekendmakingsregels van de opgelegde ontzettingen. 
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Het nieuwe voorstel voert een systeem van drie trappen in. De hoogste trap bestaat uit een volledige en 

levenslange rechtenontzetting voor de doodstraf of levenslange dwangarbeid en alle veroordelingen bij 

verstek voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat.
749

 Dit verzwaart de vigerende 

wettelijke bepalingen. Bovendien wordt de reeds besproken nieuwe maatregel van nationaliteitsverval 

als bijkomende mogelijkheid aan dit eerste niveau gekoppeld. Deze verbinding maakt het mogelijk een 

strenger nationaliteitsverval in te voeren en tegelijkertijd te voldoen aan de geuite vraag om dat verval 

beperkt aan te wenden. Deze koppeling plaatst het verval van nationaliteit in een geheel van sancties, 

waarbinnen de rechtenontzetting de hoofdrol speelt. 

De tweede trap hoort toe aan de lagere vonnissen, met 6 maand gevangenisstraf als ondergrens. Het is 

voor elke veroordeling op tegenspraak betreffende misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Voor deze gevallen bepaalt het ontwerp: “la privation pourra être prononcée 

quelle que soit la condamnation et pourra même l’être à titre principal lorsque l’insuffisance de 

discernement de l’inculpé l’aura fait échapper à toute autre condamnation”. De duur van deze al dan 

niet volledige ontzetting gaat van 5 tot 20 jaar. Dit is gematigd, want het comité plant immers eerst om 

alle leden van antinationale groeperingen met een rechtenontzetting aan te pakken. Deze regeling perkt 

de doelgroep van rechtenontzettingen in tot de plegers van lichte misdrijven. De toepassing van deze 

rechtenontzetting is volledig in handen van de bevoegde rechtbank. Het is geen preventieve maatregel 

meer. Het comité neemt ook hier een grote stap terug.  

Het derde luik van het systeem bevat de leden van de antinationale verenigingen. Deze categorie krijgt 

bijkomende groeperingen opgesomd: NSKK, Garde Wallonne, Légion Wallonne, Milice Rexiste, Rex, 

VNV, Vlaamse Wacht, Waffen Schütz Scharen, Werk Schütz en Zwarte Brigade. Om te vermijden dat 

tienduizenden “minderwaardige” burgers na zekere tijd de sympathie van hun landgenoten verwerven, 

stapt het toepassingscomité voor ordehandhaving van een globale ontzettingsmaatregel af. Er komt 

een juridisch zeer vooruitstrevende oplossing: het toepassingscomité wil de betrokkenen verplichten 

om hun keuzes aan de publieke opinie uit te leggen. Diegenen die zich in een periode van zes maand 

na de publicatie van de vraag van de Procureur-generaal niet aanmelden, vallen onder de zwaarste 

categorie van rechtenontzettingen. Deze derde trap dient als een snelle oplossing voor de duizenden 

onbelangrijke gevallen. Over deze belangrijke mildering stelt het comité: “S’il est vrai que de cette 

manière les sympathisants de l’ennemi les plus platoniques échapperont ainsi à la répression, ils 

demeureront responsables de leurs actes devant l’opinion publique”. 

Omdat dit voorstel artikelen 31 tot 34 swb, de artikelen 6, 7 en 227 kw en de verbonden artikelen voor 

de gemeentelijke en wetgevende verkiezingen vervangt, bevat het ook ontzettingen voor bijvoorbeeld 

prostitutie. Dit voorstel hervormt het beleid voor ontzettingen volledig. Dit breekt de aangehouden lijn 

om met de bevrijding in ogenschouw zo weinig mogelijk te vernieuwen. Tot slot maakt het comité 

artikel 443 swb op verdachtmakingen van lidmaatschap bij antinationale groeperingen toepasselijk. 

Dit artikel biedt bescherming tegen kwaadwillige beschuldigingen zonder wettelijk bewijs.
750

 Deze 

keuze bevordert de werking van het gerecht. Voor deze beslissing geldt de wet van 11 oktober 1919 

als achtergrond. Het zwakt de kracht van dit artikel af voor de oorlogsomstandigheden. Elk bewijs 

wordt daarmee voor de rechtbank ontvankelijk. Bewijs kan dan via elk rechtsmiddel en bij afdoend 

bewijs loopt de beschuldigende niet het gevaar om zelf een strafvervolging op te lopen.
751
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 De ontwerptekst verwijst naar het ontwerp van de procedurewet van het toepassingscomité. 
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 Iemand is schuldig aan laster als de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat en aan eerroof als de 

wet dit bewijs niet toelaat. Fernand COLLIN en Hermann BEKAERT, De Belgische Wetboeken…, p.39. 
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 De precieze omschrijving is gebaseerd op alinea 1 en 3 van artikel 115 swb. 
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Het nieuwe voorstel bevat tien groepen rechten in plaats van negen. De twee bepalingen uit de Noorse 

wet behouden hun vorm uit oktober 1942. Het comité vernieuwt een van zes rechtengroepen uit artikel 

31 swb. Behalve gezworene of deskundige, getuige voor akten en dies meer verbiedt het ontwerp 

tevens curator of vereffenaar van commerciële ondernemingen te zijn. Er zijn nog andere wijzigingen: 

naast bankier, advocaat en wisselagent, komt voor het eerst ook onderwijzer voor. Tot slot voert dit 

voorstel een verbod in tot deelname aan de exploitatie, het beheer, de redactie, het drukken of verdelen 

van kranten of tijdschriften. Opnieuw valt een beperktere toepassing van de ontzetting samen met een 

anderzijds uitgebreidere inhoud van deze maatregel. Het nieuwe voorstel van het comité Rolin houdt 

vooral de politieke misdrijven uit de bezetting in het achterhoofd, maar is tezelfdertijd een hervorming 

van de algemene bepalingen voor de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. 

Het comité Rolin komt in het voorjaar van 1943 met een meer gematigd voorstel voor de dag. Hoewel 

voor de veroordeelden de ontzettingen verzwaren, wordt de grip op de grotere massa staatsontrouwen 

veel losser. Het toepassingscomité wil een belangrijke vernieuwing invoeren, die enigszins lijkt op de 

latere waarheidscommissies in Zuid-Afrika. Dit voorstel streeft een zuivering na van de nationale 

maatschappij met bekendmaking en waarheid als wapens: een platonische straf voor de burgers die het 

comité Rolin betitelt als “les sympathisants de l’ennemi les plus platoniques”. In lijn met deze grote 

mildering vallen maatregelen zonder gerechtelijke tussenkomst weg. Zoals in de jaren dertig stappen 

de beleidsmakers na de initiële conceptie van meer extreme maatregelen, zoals een preventief verbod, 

van die maatregelen af om zich te beperken tot de gevolgen van gerechtelijke veroordelingen. 

 

11.4.3.4 Het ontwerp van het ministerie van Justitie 

Zoals bij het vorige voorstel volgt de regering opnieuw het eindresultaat van het comité Rolin niet op. 

Begin juli 1943 dient Henri Rolin het ontslag van het toepassingscomité bij de regering in. Zelfs bij 

behoud van het comité door de regering wil hij geen voorzitter meer zijn. De directe aanleiding voor 

zijn beslissing zijn de wijzigingen die Maurice Goldstein op aansporen van Antoine Delfosse aan het 

ontwerp voor rechtenontzetting doorvoert. Het zit hem bijzonder hoog dat het coördinatiewerk tussen 

Maurice de Baer, Charles Tschoffen en Piet Vermeylen op deze manier verdwijnt. Een dag later licht 

Delfosse Pierlot in, dat het comité Rolin, zijn kabinet en hijzelf al maanden aan de materie werken.
752

 

Het ontwerp van het comité bevat volgens hem een aantal onverzorgde delen: “J’ai alors chargé MM. 

Golstein et Tschoffen de le revoir, suivant les directives que je croyais les meilleures et que je leur ai 

indiquées. C’est ce projet qui vous sera soumis prochainement. Sans doute devra-t-il subir pas mal de 

modifications, mais je préfère ne m’arrêter à un texte définitif que quand j’aurai entendu les 

objections éventuelles des divers ministres”. Charles Tschoffen blust deze brand tegen 6 juli. Hij zorgt 

voor een discussie tussen Delfosse en Rolin. Volgens Tschoffen plant Delfosse de voorlegging van de 

beide ontwerpen aan de ministerraad.
753

 Het comité stopt hierna met functioneren.
754

 

Na het zonet besproken eindrapport van het comité Rolin komen met andere woorden nog twee andere 

voorstellen inzake het verval van nationaliteit en de ontzetting uit rechten tot stand. Er is ten eerste het 

voorstel van het Londense comité de coordination. Deze omschrijving slaat op de samenwerking van 

Maurice de Baer, Charles Tschoffen en Piet Vermeylen. Dit is feitelijk het door het comité Rolin 
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 Ik herinner eraan dat Charles Tschoffen in het toepassingscomité en in het ministerie van Justitie werkt. Ik 

kan door gebrek aan verslagen van het comité en het archief van Delfosse deze samenwerking niet beter duiden. 
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 ARA. KAP. 788. Brief van Tschoffen aan Pierlot op 6 juli 1943. 
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 Er zijn geen agenda’s. Het laatste verslag is van 5 juni 1943. ARA. Archief CEPAG. 524. Verslag van Rolin 

over de herziening van de wet van 11 oktober 1916 inzake de staat van oorlog en staat van beleg, 6 juni 1943. 
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opgestelde voorstel van 23 april 1943. Deze versie is echter beter opgebouwd en veel overzichtelijker. 

Daarnaast is er het ontwerp uit het departement Justitie. De precieze invloed van het onderhoud tussen 

Delfosse en Rolin op dit document is onduidelijk. De inhoud is nauw verwant aan het voorstel van het 

comité de coordination. Het bevat geen drieledig, maar een tweeledig systeem. Het eerste niveau slaat 

op de doodstraf en dwangarbeid vanaf 10 jaar. Deze straffen leiden van ambtswege tot een levenslange 

en volledige rechtenontzetting. De uitgebreide lijst van het ontwerp Rolin wordt in dit voorstel tot het 

nieuwe artikel 31 in het strafwetboek gemaakt. Het tweede niveau vermeldt de leden van antinationale 

organisaties. In hun geval kan het nieuwe artikel 31 swb als sanctie bij de uitspraak van een criminele 

of correctionele straf gelden of als hoofdsanctie. De lengte van de ontzetting kan gaan van 10 jaar tot 

levenslang. Het voldoet voor de toepassing van deze rechtenontzetting dat “l’affiliation est établie et 

(…) la personne incriminée a agi avec un discernement suffisant”. De vaststelling van lidmaatschap is 

in handen van de procureur des konings. In tegenstelling tot het voorstel van het comité is er expliciet 

beroep voorzien via de rechtbanken van eerste aanleg, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie. 

Het is de rechtbank tevens toegestaan om bij vrijspraak alsnog de ontzetting op te leggen.
755

 

Het preventieve karakter van de eerste voorstellen blijft ook weg uit de onder instigatie van Delfosse 

uitgevoerde wijzigingen. Dit ministerieel ontwerp hervormt de regeling van de rechtenontzetting in het 

strafwetboek. Hoewel dit een vernieuwing van de strafwet is, betekent dit ontwerp op dit vlak toch een 

stap terug. Er is immers geen brede hervorming met inbegrip van de kieswetgeving meer. Wat verder 

opvalt, is dat de voorziene maatregelen zwaarder zijn. Een volledige en levenslange ontzetting van 

ambtswege gebeurt reeds bij een strafmaat van 10 jaar en niet louter bij vonnissen of arresten met een 

levenslange straf. De leden van antinationale groeperingen krijgen een ontzetting van minstens 10 jaar. 

De enige rem is de vage omschrijving “agi avec un discernement suffisant”. Dit echoot de discussie 

over “werkdadige leden” uit de wet van 22 maart 1940. In tegenstelling tot het comité de coordination 

beschermt dit ontwerp als tegengewicht voor deze strengere bepalingen de rechten van de verdediging 

beter. Beroep, gratie en eerherstel behoren tot de mogelijkheden. Terwijl het coördinatiecomité bij de 

administratieve formule blijft zweren, gaat de voorkeur van het departement Justitie naar de klassieke 

weg van de strafrechtelijke procedure.  

Tot op dit punt ontwikkelen de maatregelen voor het verval van nationaliteit en de ontzettingen uit de 

burgerlijke en politieke rechten zich zonder directe invloed van het bezette land. De komst van 

Auditeur-generaal Walter Ganshof van der Meersch zorgt op dit vlak voor een breekpunt. Niet enkel 

neemt de topmagistraat een centrale rol op in de voorbereiding van de bevrijding. Hij brengt plannen 

uit bezet België mee die de aan de gang zijnde voorbereidingen in een nieuwe richting sturen. 

 

11.4.4 De bestraffingsmechanismen volgens bezet België 

11.4.4.1 De Belgische ideeën over de strafwetartikelen 

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de mate waarin de regering zich adequaat kan informeren 

over verscheidene aspecten van het leven in het bezette land. Voor de voorbereiding van de bevrijding 

en vooral de voorbereiding van de sanctionering van de samenwerking met de vijand speelt het comité 

Gilles in België alvast een sleutelrol. 
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Het comité Gilles heeft ten eerste zijn eigen ideeën over de gewenste richting van de ontwikkeling van 

de strafwetartikelen. Via het inlichtingennetwerk Zéro stuurt het comité op 5 januari 1943 documenten 

naar de regering over artikel 113 swb en de bevoegdheid van de rechtbanken voor de bestraffing van 

misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.
756

 De inleiding stelt dat “Marion” de teksten voorgelegd 

heeft aan een in code omschreven bron.
757

 Deze “Marion” is Ganshof van der Meersch. In het comité 

Gilles is hij de verbindingspersoon met de regering te Londen. Hij licht het comité in over berichten 

uit Londen, stelt de adviezen en beslissingen van het comité op en stuurt deze naar Londen. Ganshof 

zit van oktober 1942 tot maart 1943 opgesloten in de Citadel van Hoei. In deze periode vervangt 

Substituut-procureur des konings Theys de magistraat.
758

 Hoewel de adviezen verstuurd worden op 22 

oktober 1942, speelt Ganshof vrijwel zeker een grote rol bij de opstelling ervan. Zijn schuilnaam op 

het document is daarvan een bewijs. Deze adviezen komen vóór de uitvaardiging van de besluitwet 

van 17 december 1942 tot stand, maar arriveren te laat aan in Londen om een rol van betekenis in het 

juridische werk te spelen. Het blijft natuurlijk interessant om de “Londense” en Belgische visies over 

de strafwet op divergenties en gelijkenissen na te speuren.  

De nota’s over militaire collaboratie bevatten een juridische basis om de Belgen in het Duitse leger te 

vervolgen. Het comité Gilles meent dat artikel 113 swb geschikt is voor de Belgen aan het Oostfront. 

Door de toevoeging van een tweede alinea aan artikel 113 swb kunnen de dienaars van staatsvijandige 

leger op juridische grond worden vervolgd: “Seront considérés comme ayant porté les armes contre la 

Belgique, tous ceux qui auront servi dans les armées d’une nation en guerre contre la Belgique”. Het 

comité haalt ter verdediging onder meer de beroemde Jules Bara als inspiratie aan. Een tegen zijn land 

dienend individu is naar zijn mening steeds schuldig, in eender welke omstandigheden, onder eender 

welke voorwaarden. Belangrijk is daarnaast dat het comité Gilles met de besluitwetten van 4 augustus 

1914 en 11 oktober 1916 als achtergrond de restrictieve interpretatie van “wapendracht” in artikel 113 

swb naast zich neerlegt. De Belgische juristen achten het daarom correct dat de wetgever de bevoegde 

rechters in die zin zou sturen.
759

 Niet enkel soldaten “dienen” dus, tevens mecaniciens, chauffeurs, 

koks, ingenieurs en dokters. Het comité Gilles stelt dat in de moderne oorlog hun ingrepen vaak 

doorslaggevender zijn dan de handelingen van soldaten. Een onderscheid maken is verkeerd.
760

 Deze 

visie gaat verder dan de definiëring uit het comité Rolin. In hun visie blijft schuld gekoppeld aan de 

uitvoering van militaire taken. Er valt evenwel te discussiëren over de militaire aard van het werk dat 

bijvoorbeeld koks en verpleegsters in het leger uitoefenen. 

Een tweede boodschap van het comité Gilles op 22 december 1942 komt van “Alfred”. Dit is Willy 

Loppens. Hij wordt na de bevrijding de Eerste voorzitter van het krijgshof. Nadat Ganshof in 1943 

naar Groot-Brittannië vlucht, wordt hij de nieuwe tussenpersoon van de Belgische regering en het 

comité Gilles.
761

 Ook deze begeleidende nota stelt dat Ganshof, ondanks zijn gevangenschap, de in het 

document opgenomen wijzigingen aan artikel 118bis swb en de wet op private milities van 1934 
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 Dit tweede onderwerp betreft de bevoegdheid van de militaire rechtbanken voor de bestraffing van de plegers 

van misdrijven op grond van artikelen 101 tot 136 swb. Ik bespreek dit in 9.5. 
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 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G1. Strafrecht en strafrechtelijke bevoegdheid. I.e. 

Uitbreiding van de bevoegdheid van de militaire rechtsmacht in tijd van oorlog. Art.101 tot 136 van de Strafwet. 

Procedure van voorbereidend onderzoek. 
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 SOMA. AIAVS. 234. Documenten Comité Gillis. 
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 Dit is tevens ingegeven door de verschillende meningen in het Franse strafrecht over deze materie. 
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 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G1. Strafrecht en strafrechtelijke bevoegdheid. I.a. 

Artikel 113 van het Strafwetboek – ontwerp ter wijziging en wijzigende besluitwet. 
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 Meer bepaald vanaf 15 juni 1943. SOMA. AIAVS 234. Documenten Comité Gillis. Blijkbaar oefent hij 

ondanks de gegevens uit dit archief reeds vroeger minstens gedeeltelijk de functie van tussenpersoon uit. 
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voorlegt aan de in code vernoemde bron. Deze documenten komen met de zending P19 van Zéro op 

12 januari 1943 naar Engeland.
762

 

De Belgische magistraten hebben twee oplossingen om de Belgen in Duitse paramilitaire formaties te 

bestraffen. In hun eerste oplossing wijzigen ze artikel 118bis swb. Ze vatten de voorgeschiedenis van 

de verdwijnende aanwezigheid van “méchamment” samen om die afschaffing in artikel 118bis swb te 

verantwoorden. De tweede oplossing is preciezer op de bestraffing van paramilitaire formaties gericht 

en wijzigt de wet van 29 juli 1934. Dit vraagt zwaardere straffen en een bevoegdheidswijziging. In alle 

gevallen moet het militair gerecht bevoegd zijn: “Du point de vue d’une bonne administration de la 

justice”.
763

 De straffen worden gebracht op 15 tot 20 jaar dwangarbeid voor diegenen die in oorlogstijd 

een militie oprichten of een graad houden waardoor zij bevelen kunnen uitvaardigen. Opsluiting geldt 

als straf voor gewone leden.
764

 Deze Belgische visie onderscheidt geen paramilitaire formaties. Eind 

1943 brengt Ganshof dit Belgische ontwerp voor een nieuwe besluitwet inzake private milities aan bod 

in de dan functionerende commissie van Justitie. Rolin vindt deze aanpassing te laat. Daarom beslist 

de commissie om de wet van 29 juli 1934 op te nemen in het ontwerp dat de besluitwet inzake het 

nationaliteitsverval en de rechtenontzetting wordt.
765

 Ook over de bestraffing van journalisten geeft het 

comité Gilles zijn mening. Het comité vraagt, zoals het comité Rolin, om de invoering van algemeen 

opzet. Via alinea 5 uit artikel 66 swb wil het comité Gilles journalisten en sprekers op de radio 

vervolgen voor medeplichtigheid aan de misdrijven waartoe hun boodschappen aanleiding geven.
766

 

De bezorgdheid over de Oostfrontstrijders en de officiële propaganda wordt gedeeld door de Belgische 

regering in Londen en de magistraten in bezet België. De gemaakte ontwerpen en voorstellen pleiten 

onafhankelijk van elkaar voor een zo breed mogelijke interpretatie van de militaire samenwerking met 

de bezetter. In deze materie bereiken het comité Rolin en het comité Gilles een zelfde resultaat via een 

licht afwijkende redenering. Voor Gilles hoeft artikel 117 swb geen aparte interpretatie. De in België 

verblijvende magistraten dienen trouwens voor artikel 121bis geen wijziging in. Opvallend is dat in de 

Belgische voorstellen geen strafverhogingen staan. Dit betekent niet in dat de Belgische magistraten 

tegen de strafmaatverhogingen gekant zijn. Te Londen laat Ganshof zich nooit uit in die zin. Uit het 

bezette land komen na de bekendmaking van de nieuwe besluitwet enkel positieve reacties. Er zijn 

geen bemerkingen over ongewenste strafmaatverhogingen. 

 

11.4.4.2 De Belgische ideeën over het verval van nationaliteit en rechtenontzettingen 

Van het comité Gilles ontvangt de regering ook plannen voor het verval van de Belgische nationaliteit 

en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. De uitblijvende daadkracht van de regering 

voor de ontwerpen van het toepassingscomité kan aan de plannen van het comité Gilles te wijten zijn. 

In 1942 vraagt de regering het comité naar de wenselijkheid van de bestrafbaarheid van de toetreding 

tot een groep die de politiek of de doelen van de vijand dient. Het antwoord van Gilles is dat het 
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Ontwerp tot besluitwet ter wijziging van art. 118bis van de Strafwet. 
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lidmaatschap bij het VNV en Rex niet strafbaar moet zijn. Voor de magistraten moet de taak in de 

naoorlogse periode beheersbaar blijven. Het VNV is in bepaalde regio’s een belangrijke minderheid en 

dit lidmaatschap staat niet gelijk met het plegen van misdrijven. Veel leden zijn om den brode lid. Het 

comité Gilles vreest dat veel mensen definitief de Duitse kant zullen kiezen, indien hun lidmaatschap 

bij de bevrijding een gerechtelijke bestraffing betekent.
767

 Een nota (april 1943) uit het kabinet van 

Pierlot stemt hiermee in. Het lidmaatschap kan wel een rol spelen als verzwarende omstandigheid.
768

 

Deze visie inzake de leden van antinationale groeperingen is verzoenbaar met het ontwerp van het 

departement Justitie. De leden moeten daar bij de categorie horen die handelt “avec un discernement 

suffisant”. Dit is vaag, maar kan voor leden om den brode een ontslag van vervolging betekenen. 

Voor de verdere ontwikkeling van het verval van nationaliteit en de rechtenontzettingen is het voorstel 

van de Brusselse magistraten zeer belangrijk. Omdat een effectieve beslissing in deze materie uitblijft, 

spreken verschillende personen Ganshof er vanaf zijn aankomst in Engeland over aan. Op 31 juli 

schrijft Charles Tschoffen de magistraat aan in opdracht van Delfosse. Hij licht hem in over de materie 

waarrond het ministerie van Justitie op dat moment werkt. Ganshof stemt in met een vergadering op 4 

augustus over de regeling van de bevoegdheid en procedure inzake misdrijven tegen de veiligheid van 

de Staat, over de ontwerpen inzake de rechtenontzetting en het nationaliteitsverval. Jef Rens bericht 

Ganshof een maand later dat Jean Leroy hem een dossier met het werk van de geallieerde overheden 

en de eigen commissies voor de repressie van verraders in bezet gebied zal overmaken. Tot slot 

ontvangt Ganshof op 25 oktober 1943 ook een brief van de Baer. Hij vreest dat zijn ‘Noorse’ voorstel 

een stille dood zal sterven. Hij blijft dit echter dringend vinden. België bezit, volgens de Baer, de 

reputatie dat het een voorkeursbehandeling van de bezetter krijgt en zich het meest naar de Duitse 

wensen plooit. Hij stuurt Ganshof ter informatie zijn ontwerp en de versie van het comité uit april. De 

voorkeur van de Baer gaat uit naar de laatste versie. Ganshof getuigt in een reactie aan de Baer van 

zijn verwondering over hun gedeelde bezorgdheden inzake rechtenontzetting en nationaliteitsverval.
769

 

De komst van Ganshof betekent zoals gezegd een breuk in de ontwikkeling van de besluitwetten voor 

het verval van nationaliteit en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. In België stuurt het 

netwerk Zéro op 20 april 1943 zending F3. Het is een door het comité Gilles goedgekeurd ontwerp van 

Joseph (een andere schuilnaam van Ganshof), Léon (Cornil) en Raoul (Hayoit de Termicourt). Later 

stelt Ganshof dat de naar Londen gestuurde ontwerpen gezien zijn door het Hof van Cassatie, het 

bestendig comité van de raad van wetgeving en tevens door hem. Het Belgisch ontwerp dat hij in deze 

materie aan de commissie van Justitie voorlegt, is op dat moment de vijfde of zesde versie van een 

door de regering Pierlot gevraagd ontwerp. Het is door de leden van het bestendig comité van de raad 

van wetgeving opgesteld. De auteurs zijn Cornil, Hayoit de Termicourt, Baron Ernst de Bunswyck en 

Ganshof.
770

 Het is niet duidelijk wanneer de regering deze vraag stelt. Wel staat vast dat de regering in 

ballingschap door de hulp van topmagistraten in het bezette land op zeer legitieme hulp binnen de 

Belgische elite kan rekenen. Indien het Hof van Cassatie zoals eerder gezegd bij de bevrijding besluit 
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dat de in Londen opgestelde besluitwetten ongrondwettelijk zijn, kan dit de Staat doen wankelen en 

een pijnlijke machtsstrijd tussen de terugkerende regering en het Belgische establishment veroorzaken. 

Het is logisch dat de regering steun zoekt in deze kringen. Dit contact tussen Londen en Brussel kan 

de terughoudende reactie van de regering voor de ontzettingsmaatregelen van de parlementairen 

verklaren. Het is echter niet duidelijk of de regering in haar vraag aan de magistraten meer “geschikte” 

maatregelen zoekt. Het lijkt alvast niet buitengewoon dat het ontwerp van het comité Rolin door de 

behandeling van pijnpunten zoals de bestrafbaarheid van gewone leden ertoe leidt dat de regering de 

temperatuur in het bezette België wil meten, vooraleer zich aan deze maatregelen te binden. 

Het basisontwerp uit België combineert het verval van de nationaliteit en de rechtenontzetting in een 

zelfde tekst, in tegenstelling tot de ‘Londense’ initiatieven. Dit benadrukt de samenhang tussen beide 

maatregelen. Aan de regering Pierlot in Londen stellen de Belgische magistraten een facultatief verval 

van de Belgische nationaliteit voor elke Belg “(quand) il a manqué gravement à ses devoirs de citoyen 

belge”. Dit is opmerkelijk in verschillende opzichten. Dit is het idee uit het wetsontwerp dat de raad 

van wetgeving reeds in 1922 wil invoeren. De Brusselse magistraten diepen dus een twintig jaar oud 

voorstel op voor de bestraffing van ontrouw aan de Belgische Staat. De aanwezigheid van Léon Cornil 

en Hayoit de Termicourt in de raad van wetgeving tijdens het interbellum en bij de conceptie van deze 

maatregel is daaraan niet vreemd. Deze harde bepaling breidt de wet van 30 juli 1934 naar oorlogstijd. 

Het verval is een burgerlijke maatregel en geen straf. Dit laat een retroactieve werking toe en sluit 

gratieverlening en eerherstel uit. Er is geen verjaring en een gerechtelijke veroordeling is niet nodig. 

De inbreuken op artikelen 113, 115, 116, 117, 118bis, 121 en 121bis swb en artikel 2, paragraaf 1 van 

de wet van 29 juli 1934 of de aanzet daartoe vormen wel een grond voor de toepassing ervan.  

Ik herinner aan de bedenkingen van Henri Rolin in de parlementaire discussie over de begrenzing van 

het door de linkse partijen bestreden ontwerp over het nationaliteitsverval uit 1934. Tegen het politiek 

gebruik van deze sanctie wil Rolin het gebrek aan burgertrouw tot het plegen van misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat beperken. De nieuwe Belgische formulering wendt echter nog 

steeds een bredere opvatting over de taken van de Belgische burger aan. Bijgevolg gaat de hervorming 

buiten de strikte grenzen van de uitwendige veiligheid van de Staat.
771

 Het meest opmerkelijke aan het 

Belgische voorstel is het belang van het verval van nationaliteit in het geheel. Voor de magistraten in 

België is dit de meest geschikte maatregel voor een zuivering van de maatschappij na de oorlog. Ze 

getuigen dus van een andere opvatting dan het toepassingscomité Rolin dat aan de minder verregaande 

rechtenontzetting de sleutelrol toewijst. De achtergrond schuilt voor de magistraten in de groeiende 

toepassing van het ontnemen van specifieke rechten bij gewoontemisdadigers. Dit maakt duidelijk dat 

in dit bestraffingssysteem zeker de “hervallen” Vlaams-nationalisten mogelijkerwijs tegen een verval 

van nationaliteit aankijken. Voor de Brusselse magistraten betreft het onverbeterlijke landsverraders 

die in de toekomst niet meer te vertrouwen zijn. 

Dit verschillend onderling belang tussen beide maatregelen toont zich tevens in de opvattingen van de 

magistraten in bezet België over de rechtenontzettingen. Wat zij voorstellen, heeft een ander karakter. 

Aangezien het nationaliteitsverval hun sanctie voor burgerontrouw is, beperken zij het gebruik van de 

rechtenontzettingen tot een bijkomende sanctie voor veroordelingen volgend uit inbreuken tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat, namelijk artikelen 113, 115, 116, 117, 118bis, 121 of 121bis swb, 

tevens uit de misdrijven op grond van paragraaf 1 van artikel 2 van de wet van 29 juli 1934 dat private 

milities verbiedt en de poging tot het plegen van deze misdrijven. Hun nieuwe artikel 123sexies swb 
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bevat een verplichte en levenslange ontzetting uit een uitgebreid geheel van rechten. Uit de nieuwe 

artikelen 123sexies, 123septies en 123octies swb komt dat verzachtende omstandigheden kunnen 

leiden tot de toepassing van de ontzetting uit de rechten of het nationaliteitsverval als hoofdsanctie. De 

verjaring van het misdrijf ligt op drie jaar na de pleging. Daarenboven wijzigt artikel 6 kw, waardoor 

een criminele veroordeling voor deze inbreuken leidt tot een definitieve uitsluiting van het kiesrecht. 

Deze uitsluiting is niet door gratie herstelbaar. Eerherstel kan niet na vijf, maar pas tien jaar na de 

hoofdstraf. Indien de rechtenontzetting de enige sanctie is, loopt de tienjarige termijn vanaf het 

moment dat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt. De betrokkene dient positieve bewijzen 

van zijn gehechtheid aan België tonen voor eerherstel. De wet Lejeune is niet van toepassing. 

Het betreft de volgende rechten: het volledige artikel 31 swb; het recht op inschrijving bij een orde van 

de advocaten of op een lijst van stagiaires, te onderwijzen of een tak van de geneeskunst te beoefenen; 

het recht op deelname aan de exploitatie, het beheer, de redactie, het drukken of het verspreiden van 

een dagblad of eender welk ander geschrift; het recht op deelname aan de exploitatie, het beheer of 

eender welke andere taak inzake toneelvoorstellingen, cinematografische of radio-uitzendingen; het 

recht ter uitoefening van de volgende ambten en functies: beheerder, commissaris of zaakwaarnemer 

in een vennootschap op aandelen, een samenwerkende vennootschap, een kredietvereniging of een 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, functies die het recht verlenen om een van die 

vennootschappen te vertegenwoordigen, aangestelde voor het beheer van een Belgische inrichting, 

voorzien bij artikel 198, alinea 2 van de samengeschakelde wetten op handelsvennootschappen en tot 

slot de ambten van wisselagent, van wisselagent-correspondent of van bankier, het ambt van beheerder 

van een vzw of het lidmaatschap ervan. Deze omschrijving is een economische zuivering. Artikel 1 

van het kb van 24 oktober 1934 dat voor bepaalde economische inbreuken een aantal economische 

rechten ontneemt, is de basis.
772

 Dit is tot dan de meest omvangrijke lijst. Het uiteindelijke doel gaat in 

deze lijst verder dan het verbreken van invloed van ontrouwe burgers op de Staat. Deze ontzetting 

grijpt tevens in op de invloed van deze burgers op andere burgers en beschermt ‘s lands patrimonium 

op onder meer spiritueel, economisch en wetenschappelijk vlak.
773

 

 

11.4.5 Een compromis in de commissie van Justitie 

De regering neemt met deze voorstellen in de hand nog steeds geen definitieve beslissing. De verdere 

ontwikkeling van de maatregelen ter invoering van het verval van nationaliteit en de ontzetting uit de 

burgerlijke en politieke rechten komt terecht in de schoot van de commissie van Justitie die uit leden 

van de raad van advies bestaat. De eerste vergadering van dit overheidslichaam vindt wellicht plaats 

op 12 november 1943.
774

 Er zijn voordien zeker contacten tussen Ganshof, het ministerie van Justitie 

en wellicht met Rolin. Het is niet mogelijk om de inhoud van deze contacten nader toe te lichten. Los 

daarvan zijn er sterke aanwijzingen dat tijdens de zomer van 1943 weinig vooruitgang geboekt wordt. 

Zo licht Ganshof in september toe dat een personeelstekort in het Hoog Commissariaat hem ervan 
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weerhoudt de conclusies te schrijven voor de ontwerpen betreffende de gerechtelijke bevoegdheid en 

procedure en inzake het verval van nationaliteit en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. 

Ganshof wenst wel deze materie met de door Delfosse aangebrachte elementen verder te bestuderen. 

Hij wil een vormende rol blijven spelen.
775

 De magistraat wordt daarom aan de commissie van Justitie 

van de raad van advies toegevoegd. Op 25 oktober 1943 stuurt hij aan drie leden de voorstellen uit 

bezet België op: senaatsvoorzitter Robert Gillon en volksvertegenwoordigers Victor de Laveleye en 

Werner Koelman. Behalve hen zijn minister van Justitie Delfosse en Senator Rolin op de eerste 

vergadering aanwezig. Niet enkel de drie klassieke politieke kleuren zijn daarin vertegenwoordigd, 

maar ook de drie geledingen van het Belgische Staatsbestel.
776

 

 

11.4.5.1 De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten 

De behandeling van de ontzetting uit de rechten is op 30 november 1943 aan de orde.
777

 De Auditeur-

generaal vindt de voorgestelde wijziging van artikel 31 swb buitensporig. De huidige hervorming van 

het systeem van de rechtenontzettingen heeft immers gevolgen voor rechtszaken met verkrachtingen 

en moorden. Het doel van de regering is de voorbereiding van de bestraffing van verraad. Ganshof 

meent daarom dat de Londense plannen te ver gaan. Het Belgische hervormingsvoorstel bepaalt enkel 

dat de inbreuken in artikelen 113 tot en met 121bis swb de rechter verplichten tot een ontzetting uit de 

rechten opgesomd in het daarvoor voorziene strafwetartikel met inbegrip van de rechten in artikel 31 

swb. In die optiek kant Ganshof zich ook tegen de gelijkschakeling van de ontzetting uit het kiesrecht 

en de verkiesbaarheid. Op papier steunt hij de gelijkschakeling voorgesteld door Rolin, maar dit soort 

strafwethervormingen valt zijns inziens niet in het werkkader van de regeringskringen te Londen.
778

 

De commissie schaart zich achter deze denkwijze van Ganshof.
779

 

Op 3 december 1943 vergadert de commissie van Justitie opnieuw. Ik bespreek het ontwerp uit België 

in relatie tot het nieuwe voorstel van Rolin en de door de commissie aangebrachte wijzigingen. Rolin 

laat in zijn nieuwe voorstel het bestaande artikel 31 swb ongemoeid. Dit blijft dus een artikel met een 

levenslange ontzetting uit de zes bekende groepen van rechten voor de doodstraf of dwangarbeid. Het 

artikel 123sexies swb bevat evenwel bepalingen die de inhoud van artikel 32 swb wijzigen voor de in 

oorlogstijd gepleegde misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Voor criminele straffen 

geldt een van ambtswege definitieve ontzetting. Dit is een verstrenging. De facultatieve ontzetting 

wordt verplicht en in plaats van 10 tot 20 jaar duurt de sanctie levenslang. Ten derde verlaagt dit 

ontwerp de grens voor deze levenslange ontzetting van 10 naar 5 jaar. Via artikel 123septies swb 

brengt Rolin ook wijzigingen aan in artikelen 33 en 123quinquies swb, namelijk voor correctionele 

straffen. De rechtsonbekwaamheid moet ook hier in zijn geheel worden uitgesproken en duurt 10 jaar 

voor een gevangenisstraf van minder dan 1 maand en 20 jaar vanaf minstens 1 maand. Dit is een 

opvallende verlenging van de duur. In de strafwet geldt louter een periode van 5 tot 10 jaar. De 

inspiratie voor deze gesplitste duur komt uit artikel 7 kw. De senator baseert de redactie van artikelen 
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123sexies en septies swb nadrukkelijk op artikelen 6 en 7 kw, omdat het geen straffen betreft, maar 

burgerlijke sancties. Rolin bereikt zo opnieuw evenwicht tussen het verlies van kiesrechten en de 

verkiesbaarheid.
780

 In de vergadering van 3 december pleit Rolin voor de bepalingen uit de kieswet.
781

 

In deze materie maakt Rolin dus een strenger voorstel. 

Het ontwerp van Rolin bevat geen ingevulde lijst met rechten. Enkel artikel 31 swb is vermeld met 

toevoeging van de kiesrechten. Dit brengt de leden van de commissie van Justitie tot een onderzoek 

van deze rechten. Antoine Delfosse leest de bepalingen van het Belgische ontwerp en het ontwerp van 

het ministerie van Justitie. De rechtenlijst uit het Belgische ontwerp vormt de basis. De Belgische 

bepaling over de orde van advocaten wordt vervolledigd door de inschrijving op de lijst van ere-

advocaten toe te voegen.
782

 Daarnaast komt “d’enseigner” apart voor een vollediger omschrijving. Een 

veroordeelde mag op geen enkele manier nog met het onderwijs in aanraking komen: niet als leraar, 

opvoeder of directeur. Er volgt ook een discussie over de Belgische ontzetting uit de beoefening van 

geneeskundige beroepen. Rolin vraagt zich af of deze beroepen aandacht verdienen. Een dokter wordt 

“intuitu personae” gekozen. Er is een onderlinge vertrouwensband tussen de dokter en de patiënt. 

Rolin weet niet of de Staat daarin moet tussenkomen. De commissie pleit voor het behoud van deze 

bepaling. In deze discussie toont de reeds aangehaalde grenszone zich tussen het uit de gemeenschap 

houden van bepaalde individuen en de wens om het contact tussen de Staat en de afvallige zo volledig 

mogelijk te verbreken. 

In het verlengde van deze gedachtegang ligt de discussie over een verbod voor veroordeelde priesters 

en vicarissen om te preken en aan het openbare leven deel te nemen. Het zijn Delfosse en Koelman, de 

twee aanwezige katholieken die dit probleem opwerpen. Delfosse wenst de mogelijkheden te kennen 

om ontrouwe geestelijken hun staatssalaris af te nemen. Rolin vindt dit moeilijk. De betaling volgt 

automatisch uit de priesterwijding. Hij wil dit wel onderzoeken. Op vraag van Ganshof wordt deze 

discussie uitgesteld. Hij is geen voorstander en laat dit liever ongemoeid. De Belgische omschrijving 

van de ontzetting uit journalistieke activiteiten blijft ongewijzigd. Wel vraagt de Laveleye om een 

bredere culturele ontzetting. Hij wil veroordeelden van een hele waaier van manifestaties weerhouden. 

Dit wordt gevat in: “pour manifestations culturelles, sportives ou tous divertissements publics”. Dit is 

veel ruimer dan theater, film en radio. Op economisch vlak vraagt Delfosse om beroepsverenigingen 

op te nemen. Ook vzw’s en politieke verenigingen voegt hij toe aan de lijst. Tot slot krijgt Victor de 

Laveleye nog de opname van bankrevisoren.
783

 

Vervolgens komt de procedure van de minnelijke schikking voor de snelle, efficiënte werking van de 

parketten ter sprake. Rolin voorziet deze minnelijke schikking, indien het parket een correctionele 

straf eist en er geen schade aan derden is. De verdachte komt dan voor de voorzitter van de rechtbank. 

Indien de verdachte zijn fout erkent en berouw heeft, wordt daarvan een proces-verbaal opgesteld dat 

hij tekent. Dit sluit dan de strafrechtelijke procedure af met een rechtenontzetting van 15 jaar. Indien 

de beklaagde niet verschijnt of de verklaring weigert te tekenen, neemt de gewone procedure terug zijn 

beloop. Deze snelle procedure kan volgens het ontwerp Rolin tot aan de volledige bevrijding van het 

land.
784

 Het verrast enigszins dat de instelling van een snelle procedure een “Londense” bezorgdheid is 
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en dat Rolin met een nieuwe procedurewijziging op de proppen komt. Deze eerste wijzigingen van de 

gerechtelijke procedure dienen de uitvoering van preventieve rechtenontzettingen. De procedure is 

beperkt in de tijd en houdt rekening met het onvoorspelbare oorlogsverloop. Rolin vindt de beperking 

in tijd een voordeel. Beschuldigden zullen weten dat ze na de bevrijding een zwaardere straf riskeren. 

Het vermijdt ook onnodige toevoegingen in de strafwet. Dit toont nogmaals hoezeer politici in Londen 

terugkomen op de eerste meer extreme stappen en steeds meer de gewone strafrechtelijke procedure 

benaderen. Natuurlijk houden de juristen rekening met het bijzondere karakter en het onvoorspelbare 

verloop van de oorlog. De rode draad in deze materie is de transitie van oorlog naar vrede met een 

verkorte procedure ten dienste van het herstel van de Staat. Een wijziging voert de commissie van 

Justitie door. Het eindpunt valt samen met het op vredesvoet stellen van het leger.
785

 

De bekendmakingsprocedure in artikel 123octies swb is het laatste deel uit dit voorstel. De griffier 

wordt belast met de inschrijving van de onbekwaamheid. De beklaagde geeft hem zijn identiteitskaart. 

De griffier licht de gemeentelijke administratie dan in voor de inschrijving in het bevolkingsregister. 

Op elke nieuwe identiteitskaart of duplicaat moet de ontzetting staan. Dit idee komt uit de wet inzake 

het wegverkeer. Rolin wil de naar zijn mening niet altijd even naarstige lokale administraties voor de 

inschrijvingen op identiteitskaarten liever vermijden.
786

 

 

11.4.5.2 Het verval van nationaliteit 

De eerste vergadering van de commissie betreft het nationaliteitsverval. Rolin licht toe dat het verval 

dient voor rechtszaken bij verstek, voor de mensen die zich, zoals na de Eerste Wereldoorlog, eerst 

jarenlang aan hun gerechtelijke vervolging onttrekken om in een milder klimaat lichtere straffen te 

krijgen. Hij bepleit tegelijkertijd een beperkte toepassing van deze maatregel voor de reeds bekende 

redenen. Dit verval moet een internationaal kader krijgen en wordt in het interbellum veelvuldig door 

fascistische regeringen aangewend. Rolin houdt in deze discussie de heersende visie van de Londense 

parlementaire kringen aan. Ganshof laat een ander geluid horen. Gesteund door de herkomst van zijn 

ontwerp betoogt hij dat de publieke opinie in België naar de toepassing van het nationaliteitsverval 

verlangt. Veel verraders zijn dezelfden als in de Eerste Wereldoorlog. Dit verklaart de juridische 

overtuiging van de Belgische magistraten: er valt van hervallen verraders voor de toekomst geen 

beterschap te verwachten. Ze vormen een permanent gevaar voor de maatschappij en moeten dus 

verwijderd worden. Ganshof aanvaardt de vergelijking met de fascistische landen niet, omdat het 

Belgisch voorstel louter plegers van inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat beoogt. Dit 

is een rem op de arbitrariteit. Voor Ganshof verhindert deze strengheid toekomstig verraad. Een 

tweede pluspunt is dat de kost van lange gevangenisstraffen verdwijnt. Dit is van belang, want volgens 

de Hoog Commissaris zijn er “des dizaines de milliers de personnes (qui) devront être poursuivies”.
787

 

De sancties moeten zich voor Ganshof niet tot de zware gevallen beperken. Hij voorziet een voor de 

Staat ondraaglijk aantal Belgen dat in aanmerking komt voor 10 tot 20 jaar gevangenis. 
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Op 30 november vergadert de commissie verder.
788

 Rolin brengt zijn oud voorstel te berde, namelijk 

een overgangsmaatregel die de burgerlijke procedure van het nationaliteitsverval invoert en de wet van 

1934 op alle Belgen van toepassing maakt.
789

 Rolin acht vrijheidsberovende maatregelen vaak 

inadequaat. Haat voor België verdwijnt niet na een aantal jaar gevangenis. Hij ziet de bescherming van 

de Belgische Staat in deze context als een soort sociale bescherming. De uitdrijving van de bedoelde 

individuen is voor Rolin als de verwijdering van een abces uit de gemeenschap. Hij krijgt steun van 

Ganshof. Hij wil een relatief snelle en voldoende efficiënte naoorlogse bestraffing ter stabilisering van 

de binnenlandse situatie. Het verval laat dit toe. Rolin stelt een dubbel systeem voor met enerzijds een 

burgerlijke procedure toegevoegd aan de wet van 1934. De tweede poot steunt op de wet op de sociale 

bescherming van 1930. De bedoelde inbreuken hebben geen vrijheidsberovende maatregelen nodig in 

oorlogstijd. Het zware verzuim van de verdachte inzake burgertrouw wordt vastgesteld. Dit toont 

diens gevaar voor de maatschappij aan. Volgens Ganshof zal dit de wraakgevoelens in de bevolking 

niet stillen. Het is echter nodig om de bescherming van de nationale collectiviteit voorrang te verlenen. 

Rolin stelt nog een probatiesysteem voor. De rechter kan dan het verval uitspreken in de eerste vijf 

jaar van de opgelegde gevangenisstraf, gevolgd door een uitwijzing. Voor de Auditeur-generaal past 

deze zienswijze in de recente strafrechtevolutie. In een aantal landen is het gangbaar dat de rechter de 

strafuitvoering volgt en de straf naargelang het gedrag en de situatie van de veroordeelde wijzigt. 

Delfosse neemt in deze vergadering afstand van dit idee en vraagt de commissie drie procedures: Hij 

wil ten eerste het ontwerp Rolin ter vervallenverklaring van de bij verstek veroordeelden. Rolin geeft 

aan dat een vervallenverklaring als gevolg van een tegensprekelijke veroordeling voor hem mogelijk 

is, indien de veroordeelde een permanent gevaar voor de uitwendige veiligheid van de Staat vormt. De 

sanctie moet niettemin met een echte straf gepaard gaan, in het bijzonder van vrijheidsberovende aard. 

In deze lijn ligt de tweede procedure die Delfosse wenst: het door de Belgische magistraten opgestelde 

systeem, maar met toevoeging van een gevangenisstraf. Ten derde vraagt Delfosse de toepassing van 

de wet van 1934 op alle Belgen. Rolin stelt dat deze nieuwe beschikkingen in het kb ter coördinatie 

van de wetten op de nationaliteit horen. Hij wil deze maatregelen een permanent karakter geven.
790

 

Ganshof stelt dit drieledige ontwerp op. Hij behoudt het Belgische voorstel van facultatief verval van 

nationaliteit in geval van “(un) manquement grave (…) commis en temps de guerre” voor alle Belgen. 

Ten tweede neemt hij het ontwerp van Rolin als artikel 18ter: het verval van ambtswege voor een in 

kracht van gewijsde gegane veroordeling bij verstek zonder aantekening van verzet. Hij verwijst voor 

dit verval zoals Rolin naar artikelen 113, 115, 116, 117, 118bis, 121 en 121bis swb in oorlogstijd. 

Daarna vernieuwt Ganshof met de toevoeging van een facultatief verval voor “celui qui condamné à 

une peine criminelle pour infraction ou tentative d’infraction aux dispositions prévues à l’article 

18ter, commise en temps de guerre, a failli gravement à ses devoirs de citoyen belge et qui, en 

commettant l’infraction a révélé qu’il constituait un danger permanent pour la Sûreté extérieure de 

l’Etat”.
791

 Dit nieuwe artikel 18quater van de nationaliteitswetgeving neemt een bijzondere plaats in. 

Er wordt een drievoudige binding gemaakt tussen de bepalingen uit de strafwet over de samenwerking 

met de vijand, de omschrijving “failli gravement à ses devoirs de citoyen belge” en dat de betrokkene 

een blijvend gevaar voor de uitwendige veiligheid van de Staat vormt. Dit schenkt het recidivisme en 

het politieke profiel van de beklaagde een duidelijke rol. De rechter moet op grond van het milieu van 
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de beklaagde, maar ook op basis van zijn gedrag, zijn idealen en psyche bepalen of enige beterschap 

mogelijk is. Indien de rechter negatief oordeelt en meent dat de beklaagde bij een nieuwe Duitse inval 

zich opnieuw aan de zijde van het verraad zal voegen, is het nationaliteitsverval een passende sanctie. 

De gewone bepalingen uit de strafwet missen dan immers hun doel: de maatschappij beschermen.
792

 

Gratie en eerherstel blijven buiten bereik. Voorts herneemt het geamendeerde voorstel ook bepalingen 

uit de nationaliteitswetgeving. De sanctie wordt ingeschreven op gemeentelijk niveau. Dit omvat een 

publicatie in het Staatsblad en een aantekening op de geboorte- of naturalisatieakte. Gezinsleden van 

een vervallenverklaarde vallen niet automatisch onder deze sanctie.
793

 

De wet op de sociale bescherming van 9 april 1930 speelt een sleutelrol. Deze wet mikt op “l’inculpé 

(…) en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le 

rendant incapable du contrôle de ses actions”.
794

 Ter verdediging van het nationaliteitsverval, schrijft 

Ganshof dat bepaalde verdachten “ont obéi (…) à des instincts fort arrièrés, correspondant souvent à 

des psychismes extrêmement nuancés”. De Auditeur-generaal vindt daar gemeenschappelijke grond 

met de wet op de sociale bescherming. Hij haalt ook een andere ontzetting aan om verval bijkomend te 

legitimeren: het rijverbod “prononcée pour incapacité physique, à l’occasion d’une condamnation 

pour infraction à la police du roulage ou pour accident imputable au fait personnel de son auteur”. 

Tot slot vermeldt hij de internationale en de Belgische studies over het strafrecht “(qui) préconisent 

d’abandonner le système de l’augmentation de la durée de la peine de l’emprisonnement pour le 

récidiviste qui s’est révélé inopérant”. Deze aanmerking is belangrijk. De tweede samenwerking met 

de vijand voltrekt zich amper een kwarteeuw na de eerste. In een later geschrapt onderdeel van zijn 

tekst schrijft Ganshof: “Les préoccupations résultant des expériences de la dernière guerre ne doivent 

pas être perdues de vue”. Hij plaatst de nieuwe maatregelen en sancties in de recente ontwikkelingen 

van het strafrecht en ziet dit document als een uitloper van die evoluties.
795

 Dit plaatst de richting van 

de belangrijkste vernieuwingen in het dispositief van de regering Pierlot in een diachroon verklarend 

kader. In de jaren dertig bieden niet enkel de strafwetwijzigingen in het hoofdstuk over de misdaden 

en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat een verklaring. Andere vernieuwingen 

leiden juristen tot nieuwe methodes om inacceptabel gedrag door burgers van sancties te voorzien. 

Op 3 december 1943 behandelt de commissie echter niet het document van Ganshof, maar een nieuw 

voorstel van Rolin. Hij keert zich nu tegen de uitbreiding van de wet van 1934 voor alle Belgen en via 

burgerlijke procedure. De senator acht het tegenstrijdig dat een rechter elke Belg wegens onvoldoende 

burgertrouw van zijn nationaliteit kan doen vervallen, maar de sanctie niet voor bepaalde inbreuken 

tegen de uitwendige veiligheid van de Staat kan uitspreken. Rolin stelt de pertinente vraag hoe het 

parket de geschiktheid van het verval als sanctie moet verantwoorden tegenover het hof van beroep, 

indien dit verval niet mogelijk is bij een veroordeling voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat. Ganshof stemt met deze bedenking in en het idee om de wet van 1934 niet uit te breiden.  
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In zijn eigen voorstel voor het verval van nationaliteit neemt Rolin alle misdrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat op. Deze algemene uitbreiding voor inbreuken zonder link aan de collaboratie 

verdedigt hij. Zo kunnen overtreders van artikelen 119 en 120 swb volgens de voorwaarden van artikel 

53ter swb de doodstraf of levenslange dwangarbeid krijgen. Ook artikel 122 swb bevat zeer ernstige 

inbreuken. De commissie stemt in met de toepassing van het verval voor al deze inbreuken.
796

 Rolin 

behoudt daarnaast het nationaliteitsverval voor bij verstek veroordeelde individuen wegens in tijd van 

oorlog gepleegde misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, indien verzet uitblijft. Rolin 

voorziet ook een facultatief verval voor criminele straffen wegens inbreuken tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Dit wordt opgelegd, indien de veroordeelde een permanent gevaar voor de 

uitwendige veiligheid van de Staat vormt.
797

 In de tekst noemt Rolin het gebrek aan burgertrouw niet 

bij naam. De misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de Staat staan voor hem met dit verzuim 

gelijk. Via de term “constitue un danger à titre permanent” benadrukt hij dat het nationaliteitsverval 

de Belgische maatschappij moet beschermen tegen diegenen die België haten.
798

 Rolin perkt Ganshofs 

voorstel op verschillende manieren in. Vooral belangrijk is dat de toepassing van het verval zonder 

gerechtelijke veroordeling verdwijnt. Het gewicht komt dus weerom volledig op de schouders van het 

gerecht. Tegelijkertijd kunnen minder ernstige nalatigheden inzake burgertrouw toch leiden tot een 

veroordeling. Behouden blijft daarnaast de uitschakeling van gratie en eerherstel.
799

  

 

11.4.5.3 De uitkomst van de vergaderingen 

Inzake de rechtenontzettingen bekritiseert Ganshof de procedure met de procureur des konings, omdat 

deze magistraat dan een rechtbank wordt. Door de mogelijkheid van beroep in de rechtbank van eerste 

aanleg staan die beslissingen dan nog bloot aan kritiek. Bij de duiding van de visie van Ganshof is het 

belangrijk te onthouden dat hij de Auditeur-generaal is, het hoofd van het parket van het militair 

gerecht. De controle over de bestraffing van samenwerking met de vijand is een hoofdbezorgdheid van 

Ganshof. Deze controle heeft hij enkel, indien de bestraffing door de militaire rechtsmacht gebeurt. De 

inschakeling van de procureur des konings breekt het monopolie van het militair gerecht. Daarnaast 

vindt Ganshof het tegenstrijdig dat lidmaatschap bij een antinationale groepering geen strafrechtelijke 

inbreuk is en wel een grond voor een rechtenontzetting.
800

 Delfosse vindt het positief dat de procureur 

des konings de leden van antinationale organisaties de keuze laat tussen een gerechtelijke behandeling 

van hun zaak of een rechtenontzetting. Voor Rolin vrijwaart die keuze de rechten van de verdediging. 

Voor Werner Koelman telt vooral een snelle procedure zoals van de Noren. Ganshof, Rolin en Dumon 

krijgen de opdracht om tegen de volgende zitting een nieuw ontwerp op te stellen.
801
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Ganshof en Rolin kunnen hun visies op elkaar afstellen. Het is zeker dat beide van veel veroordelingen 

uitgaan. Het verval van nationaliteit en de rechtenontzetting moeten het aantal gevangenisstraffen 

verlagen en de gerechtelijke afdoening versnellen. De zonet beschreven discussie toont het verschil in 

de oplossing van de Belgische magistraten en van de Londense parlementairen. Ganshof meent dat het 

Belgische ontwerp niet ruimer is, maar een zelfde groep mensen treft als het voorstel van het comité 

Rolin. Ganshof kan gelijk hebben, los van het verschil in gewicht en effect van het nationaliteitsverval 

en de rechtenontzettingen. De kern is de vage omschrijving van het verval. Net zoals het Brusselse hof 

van beroep in het interbellum communistische sympathieën onverenigbaar met burgertrouw acht, kan 

ook lidmaatschap bij het VNV of Rex manke burgertrouw bewijzen.
802

 Het comité Gilles meent zoals 

gezegd dat gewone leden niet in de greep van de strafwet moeten komen. Op 8 april 1943 besluit de 

ministerraad om het comité in te lichten dat deze gedachten gedeeld worden: “Il y a lieu de réserver la 

répression, sous peine d’en énerver l’effet(,) aux cas de participation active aux menées de ces 

groupements”.
803

 Dit lijkt leden om den brode zonder actieve deelname van gerechtelijke vervolging te 

ontslaan. Of dit citaat inhoudt dat de ministerraad gewone leden zonder sanctie vrijuit laat gaan, is 

echter niet duidelijk. De toepassing van de rechtenontzettingen is nog steeds een mogelijkheid.  

Voor de effectieve toepassing van het verval van nationaliteit door het militair gerecht stelt Ganshof 

een interessant document op met een drieledige opdeling van mogelijke verdachten. De eerste groep 

verdachten laat hun patriottische houding varen voor voordelen van diverse aard. Dit zijn mensen die 

in een land zonder oorlog allicht goede burgers blijven. De tweede categorie wordt misleid door de 

vijandige propaganda, maakt zich die ideeën oprecht eigen en belandt aan het Russische front.
804

 De 

derde groep streeft wetens de vernietiging van België na en vindt een ideaal in het einde van België. In 

de oorspronkelijke tekst stelt Ganshof dat deze groep diegenen bevat die de vernietiging van België al 

vóór de oorlog nastreven. Het is deze derde groep en in mindere mate de eerste groep die Ganshof in 

aanmerking neemt voor het verval van nationaliteit. Het verval moet de doodstraf niet vervangen. Het 

geldt voor diegenen wier gedrag ten aanzien van de Belgische Staat door een gevangenisstraf of een 

rechtenontzetting niet zal verbeteren. 

De vaststelling van de vage strafomschrijving blijft geldig. Het Belgische voorstel heeft theoretisch 

bredere grenzen. De Brusselse magistraten blijven trouw aan hun oorspronkelijke ideeën betreffende 

de verdediging van de Belgische Staat en wenden daarom de vage omschrijving aan. In Londen vullen 

de parlementairen het politieke probleem van de burgertrouw specifieker in. Zij beperken de greep van 

de vooropgestelde maatregelen tot het effectief onder de bezetting gepleegde verraad. Bij de 

magistraten in België leeft de invloed van het recidivisme sterk. De tweede Vlaams-nationalistische 

staatsgreep in oorlogstijd is voor hen het bewijs dat bepaalde groepen in de Belgische samenleving 

fundamenteel onbetrouwbaar zijn en niet in het nationale weefsel thuishoren. 
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11.4.6 De finale stappen voor de ministerraad 

11.4.6.1 De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten 

Vanaf 3 december 1943 ontwikkelt dit ontwerp zich tot het ontwerp van de besluitwet van 6 mei 1944. 

Ik bespreek eerst de rechtenopsomming.
805

 Op 25 februari 1944 vergadert de ministerraad. De raad wil 

het ontwerp op diverse punten bijsturen, omwille van onevenwichten tussen de gepleegde inbreuken 

en de voorziene ontzettingen. De ontzettingen zijn te talrijk en het onderscheid tussen burgerlijke en 

politieke rechten ontbreekt.
806

 Een aantal bepalingen wijzigt echter niet meer. Rolins voorstel inzake 

de rechten van artikel 31 swb met inbegrip van het recht te stemmen en te kiezen is een voorbeeld. De 

op 3 december vastgelegde ontzetting over de orde van advocaten wijzigt evenmin. Dit geldt ook voor 

de Belgische bepaling over theater, film en radio en medewerking aan kranten en publicaties. 

De bepaling “du droit d’être rémunéré par l’Etat en qualité de ministre d’un culte” blijft behouden, 

maar niet zonder slag of stoot. Ganshof stuurt op 15 december 1943 een nota hierover.
807

 Uit de 

restrictieve interpretatie van artikel 16 gw volgt dat de Staat een clericus het openbaar beoefenen van 

zijn beroep kan verbieden.
808

 Dit is evenwel niet de bedoeling van de commissie. Feitelijk oordeelt de 

wetgevende macht over het sociale nut van genomen maatregelen. De uitbetaling van een staatssalaris 

aan een geestelijke die zijn land verraadt, is niet sociaal nuttig. De ontneming van dat salaris kan eruit 

voortvloeien, maar Ganshof vindt deze redenering evenmin waterdicht. Tegenstanders kunnen betogen 

dat de geestelijke zijn sociaal nuttige taak nog steeds kan uitvoeren. In dat opzicht gaat het immers om 

de kerkelijke instelling. Tot slot wijst Ganshof nog op artikel 229 kw. Bij een verkiezing als lid van de 

wetgevende kamers wordt het salaris van een geestelijke opgeschort. Dit kan een oplossing bieden, 

maar Ganshof werkt dit niet verder uit. Voor hem leidt elke redenering tot een aantal tegenargumenten 

en moeilijkheden. Toch verkiest de commissie van Justitie om, zoals Antoine Delfosse wenst, deze 

bepaling voorlopig te behouden. Delfosse geeft de nota van Ganshof aan de raad van advies als hulp 

bij hun beslissing. De ministerraad schrapt de bepaling op 2 maart 1944.
809

 De nieuwe versie van deze 

besluitwet na de ministerraad bevat deze bepaling evenwel opnieuw en ditmaal voorgoed. De zin van 

de Laveleye over culturele, filantropische of sportieve manifestaties haalt ook de definitieve tekst, 

maar “à quelque titre que ce soit” ontbreekt.
810

 Net als de vorige bepaling schaft de ministerraad deze 

op 2 maart nochtans eerst af.
811
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De op 3 december door Antoine Delfosse toegevoegde ontzettingen uit beroepsverenigingen, vzw’s en 

politieke verenigingen ondergaan in deze fase tekstuele wijzigingen. De eerste versies luiden “du droit 

de participer à un titre quelconque à l’administration, la gérance ou la direction d’une association 

professionnelle ou d’une association sans but lucratif ou de celui d’en être membre” en “du droit 

d’être dirigeant membre ou employé d’une association politique”. Ganshof vraagt zijn medewerker 

Dumon op 26 februari 1944 om de reikwijdte van de omschrijvingen in te perken voor de bespreking 

op de ministerraad. Veroordeelden wil hij louter van leidinggevende functies uitsluiten.
812

 Ganshof 

vreest anders dat de regering beschuldigd kan worden van het instellen van het opiniedelict.
813

 Jammer 

genoeg verdedigt Ganshof het ontwerp op een geheime zitting van de ministerraad, nr.247 of 248.
814

 

Van deze geheime vergadering op 2 maart 1944 is er geen verslag, enkel een besluitlijst. Hij bepleit er 

de schrapping van de beschikking inzake politieke partijen en de ministerraad volgt hem. 

De ontzetting inzake het onderwijs gaat van “du droit d’enseigner ou de participer à l’enseignement à 

quelque titre que ce soit” naar “du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement 

donné dans un établissement public ou privé”. Deze inperking ontzegt veroordeelden de toegang tot de 

door de Staat gesubsidieerde vormen van onderwijs in plaats van alle onderwijsvormen. Er wordt in 

dit voorbeeld geopteerd voor een ‘zuivere’ Belgische Staat en niet voor de volledige maatschappelijke 

uitsluiting van een individu. Deze stap komt van Ganshof. Voordat het ontwerp op de ministerraad 

komt, verbiedt het enkel de deelname aan het gesubsidieerd onderwijs.
815

 Na overleg van de ministers 

wordt dit lemma “du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement organisé, 

subsidié ou subventionné par l’Etat, la province ou la commune”. De weglating van “subsidié” en 

“subventionné” verbreedt de omschrijving tot de ontzettingen uit het privéonderwijs.
816

 

Tot slot verdwijnt een aantal ontzettingen uit artikel 123sexies swb. Dit is ten eerste het geval met het 

recht geneeskunde te beoefenen. Dit is de laatste wijziging van Dumon voor Ganshof. Ganshof schrijft 

hierover: “le mécedin doit pouvoir être librement choisi par le patient et uniquement en raison des 

qualités professionnelles qu’il présente”. Hij illustreert het problematische karakter van de functie van 

de arts: “il ne faut pas se cacher que le médecin joue en immense rôle social, il peut facilement 

influencer les esprits”.
817

 De documenten van eind februari zijn belangrijk voor de duidelijke grens die 

de Staat in zijn greep op de maatschappij niet mag overschrijden. Ganshof is een liberale en klassieke 

constitutionalist. De vier voorstellen stroken met zijn visie op de liberale staat en zijn mogelijk van 

                                                      

812
 Precies: “du droit de participer à un titre quelconque à l’administration, la gérance ou la direction d’une 

association professionnelle ou d’une association sans but lucratif” en “du droit d’être dirigeant d’une 

association politique”. ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G2. Verval van nationaliteit en 

ontzetting uit bepaalde rechten. II.a10. Uiteenzetting over de natuur en de motieven achter de besluitwet door de 

Auditeur-generaal. 
813

 Zie voor een verdere toelichting over deze redenering. ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. 

G2. Verval van nationaliteit en ontzetting uit bepaalde rechten. II.a10. Uiteenzetting over de natuur en de 

motieven achter de besluitwet door de Auditeur-generaal. 
814

 Het koningshuis bespreken, is gewoonlijk de reden voor een geheime zitting. ARA. VMR, 25 februari 1944. 
815

 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G2. Verval van nationaliteit en ontzetting uit bepaalde 

rechten. II.a10 Uiteenzetting over de natuur en de motieven achter de besluitwet door de Auditeur-generaal en 

tevens II.a11. Wijziging aan het ontwerp tot besluitwet opgesteld door de commissie van justitie, voorgesteld 

door de ministerraad. 
816

 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G2. Verval van nationaliteit en ontzetting uit bepaalde 

rechten. II.a12. Tekst van de motivering en de besluitwet rekening houdend met de suggesties gedaan door de 

ministerraad en G3. Procedurerecht en gerechtelijke organisatie. III.c.3. Opmerkingen inzake het ontwerp tot 

besluit. 
817

 ARA. HCRV. 12. Besluitwetsontwerpen en –studies. G2. Verval van nationaliteit en ontzetting uit bepaalde 

rechten. II.a10. Uiteenzetting over de natuur en de motieven achter de besluitwet door de Auditeur-generaal. 



 

 161  

zijn hand. De scheiding tussen de openbare en de privésfeer is een liberaal basisprincipe.
818

 Ganshof 

steunt daarom de beperkte zuivering en geen andere meer uitgebreide plannen.  

De lijvige omschrijving voor de ontzetting uit het economische leven is te omslachtig om gedetailleerd 

via citaten te beschrijven. Ik geef daarom enkel de brede lijnen aan. In de vergadering van 3 december 

1943 van de commissie van Justitie vraagt de Laveleye om aan de lijst het beroep van bankrevisor toe 

te voegen. Deze toevoeging blijft. Voor de rest wijzigt het aantal verenigingen. Zo valt “une société de 

personnes à responsabilité limité” uit de definitieve vormgeving weg. Ook overleggen Ganshof en de 

regering in juni nog over de uiteindelijke vormgeving van deze beschikking. Hij wijst de regering erop 

dat zij terugkeert naar wat eerder te breed werd geacht.
819

 Hij beïnvloedt de regering evenwel niet 

meer, maar probeert om de omschrijving juridisch correct te houden. 

De uit het Noorse decreet overgenomen ontzetting “du droit d’exercer une profession pour laquelle 

une licence ou une autorisation des pouvoirs publics est requise” valt weg. De ministerraad beslist dit 

op 2 maart 1944.
820

 Willy Loppens stuurt op 21 augustus 1943 naar Ganshof de vraag of het recht om 

in het openbaar te spreken in de lijst moet. Hij herinnert aan de frappante voorbeelden in Duitsland en 

België van de kwalijke gevolgen van sprekers op massa’s en het openbare leven.
821

 Dit weerhoudt 

Ganshof niet. In diens afwijzing van dit voorstel speelt opnieuw de grens tussen staat en maatschappij. 

Bovendien let Ganshof erop dat het niet tot de instelling van het opiniedelict komt. 

Op 25 maart 1944 heeft Henri Rolin een aantal amendementen voor de raad van advies. Wat opvalt, is 

zijn pleidooi voor een algemene terugkeer naar de meest uitgebreide vorm van ontzettingen. Hij wil 

opnieuw de ontzetting uit geneeskundige ambten, alsook de deelname aan het onderwijs in eender 

welke vorm en het leiden of lid zijn van een politieke partij. De bepaling van de Laveleye voor de 

culturele ontzetting, het lidmaatschap van vzw’s en beroepsverenigingen en de Noorse bepaling die 

beroepen verbiedt met licenties van de regering wil hij ook terug.
822

 De raad van advies past de 

bepaling voor het onderwijs aan: “du droit de participer, à quelque titre que ce soit à un enseignement 

donné dans un établissement public ou privé, subventionné ou non par l’Etat, la province ou la 

commune”. Pas aan het eind aanvaardt de raad een inperking van de Noorse bepaling inzake “(le) droit 

de tenir un débit de boissons”.
823

 Er is tot slot een alternatief voor Rolins economische ontzetting. De 

ministerraad legt de grenzen echter breder.
824

 

Delfosse vraagt op 26 april 1944 de mening van Ganshof over de vraag van de raad van advies. De 

Hoog Commissaris verstaat niet waarom de regering overweegt om de eerder geschrapte rechten terug 
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op te nemen. De opstellers van de Belgische ontwerpen vonden de opname van die rechten evenmin 

nodig. Voorts vindt Ganshof het onderwijsvoorstel ongelukkig. Het recht te onderwijzen in publieke 

en privé-instellingen heeft de term “subventionné” niet nodig. De commentaar van Ganshof is allicht 

de reden voor de duidelijke en beknopte omschrijving inzake het onderwijs. Opnieuw de beschikking 

inzake de economische beroepen bewerken, vindt hij ook overbodig. 

Op 31 mei 1944 (!) vergadert de ministerraad over de besluitwet op het verval van nationaliteit, het 

verlies en schorsing van rechten voor inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat in tijd van 

oorlog.
825

 Na discussie en het doorvoeren van bepaalde wijzigingen schaart de ministerraad zich achter 

het ontwerp, “tel qu’il a été rédigé à la suite d’une discussion au Conseil Consultatif”.
826

 De raad van 

advies zorgt door hun voorstellen alsnog voor meer uitgebreide ontzettingen. Als politiek compromis 

voert de ministerraad hun wens deels uit. De culturele ontzetting van de Laveleye voeren de ministers 

volledig in. Bovendien voegt de ministerraad de economische ontzetting van Henri Rolin en de raad 

van advies samen tot een uitgebreide bepaling. Het lidmaatschap van een politieke partij weerhoudt de 

ministerraad niet, maar de leidinggevende functies wel. De ministers nemen afstand van de ontzetting 

uit de geneeskundige beroepen en laten de ingeperkte Noorse bepaling achterwege.
827

 De ministers 

houden op die manier het midden in de discussie tussen het uit de gemeenschap of uit de Staat sluiten. 

Er zijn echter grijze zones, zoals de Noorse bepaling. Kan de Belgische Staat een verrader een licentie 

geven om alcohol te verkopen? Volgens de parlementairen niet. De regering vindt dit geen probleem. 

Dit is minstens ten dele gelieerd aan de minder nauwe band van dit beroep met de Staat.  

Tot slot schets ik de ontwikkeling van de straffen en de strafrechtelijke procedure tussen december 

1943 en mei 1944. Een niet te onderschatten wijziging aan het voorstel van Rolin is de reikwijdte van 

de rechtenontzettingen en op welke strafwetartikelen de ontzetting betrekking heeft. Rolin meent dat 

het Belgisch ontwerp artikelen 119, 120, 120bis, 122 en 123ter swb niet terzijde mag laten. De senator 

maakt de ontzettingen daarom toepasselijk op alle misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat. Het verslag dat Ganshof aan de ministerraad overmaakt, bevat het Belgische ontwerp. Volgens 

Ganshof staan in artikelen 119, 120 en 120bis swb geen dermate zware inbreuken. Hij acht een 

rechtenontzetting uit artikel 123sexies swb bij deze inbreuken excessief. Hij stelt de nummering van 

het Belgische ontwerp voor, met toevoeging van artikel 118 swb.
828

 De ministerraad besluit op 2 maart 

1944: “la modification proposée est adoptée avec cette modification que tous les articles du chapitre 

II, du Livre II doivent être prévus”.
829

 De indeling uit artikel 7, 2° kw is weg. Om alle inbreuken tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat bij de besluitwet te betrekken, verandert de ministerraad de 

ondergrens voor de toepassing van de automatische ontzetting van 8 dagen tot 1 jaar gevangenis. De 

ontzetting duurt 10 jaar bij veroordelingen van 1 tot 3 jaar gevangenis en 20 jaar voor veroordelingen 

vanaf 3 jaar.
830

 Rolin bepleit een terugkeer naar het oude systeem. Delfosse wil de indeling uit de 

kieswet behouden met een toevoeging. Personen met een straf van minstens 8 dagen wil hij bij 
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rechtswege 10 jaar uit de kiesrechten ontzetten en bij rechtswege voor 20 jaar als de straf minstens 1 

maand bedraagt.
831

 Ganshof staat positief ten aanzien van dit voorstel.  

De regering besluit uiteindelijk tot het bewandelen van de gematigde weg. De definitieve redactie van 

artikel 123septies swb maakt dat een correctionele straf hoger dan 1 jaar weer een ontzetting uit de 

rechten van artikel 123sexies swb inhoudt. De grens van 3 jaar keert ook terug. De ministerraad 

bedingt zo een belangrijke verzachting voor lage correctionele straffen. Dit is een bezorgdheid van 

Ganshof bij de bepaling welke strafwetartikelen onder deze besluitwet vallen. Dit betekent de facto dat 

alle misdrijven met doodstraf als strafmaat tot een ontzetting uit alle rechten van artikel 123sexies swb 

leiden. De ondergrens voor de verlaging van de strafmaat in geval van verzachtende omstandigheden 

is immers 1 jaar. 

Tussen december 1943 en mei 1944 verdwijnt de overgangsbepaling met de procedure van minnelijke 

schikking en inschrijving op de identiteitskaart als bekendmakingswijze. Op 21 december 1943 beslist 

de commissie van Justitie nochtans om de stempeling van de identiteitskaart ook in te voeren voor de 

in tijd van oorlog via de snelle procedure uitgevoerde rechtenontzettingen.
832

 De ministerraad van 2 

maart 1944 verlaagt de duur van de rechtenontzetting van 15 naar 10 jaar. Dit is een gelijkstelling met 

de normale procedure. De inschrijving op de identiteitskaart verdwijnt. Publicatie in het Staatsblad 

met vermelding in het bevolkingsregister is de oplossing.
833

 De regering Pierlot kiest uiteindelijk niet 

de weg van een versnelde procedure van Rolin. Dit is belangrijk voor de naoorlogse periode. Ook 

Delfosse en Ganshof werken aan een snelle procedure voor lichte gevallen. In oktober 1944 schrijft 

Ganshof aan Delfosse hierover: “Il me paraît que cette attitude du Gouvernement qui d’ailleurs se 

justifie par le souci constant qu’il avait de ne pas user des pouvoirs dont il était dépositaire, pour 

introduire dans notre droit des réformes qu’il pouvait estimer trop profondes, a eu pour résultat de 

faire du projet qui lui était soumis un texte législatif créant un système juridique auquel il manque un 

certain équilibre et de supprimer un de ses principaux objets : permettre dans un temps relativement 

bref la liquidation de toutes les procédures sans maintenir en prison un nombre excessif d’auteurs de 

faits de moindre gravité”. De regering Pierlot stelt te Londen om de versnelde procedure zo snel als 

mogelijk ter goedkeuring aan het parlement voor te leggen.
834

 Het wetsvoorstel dat Antoine Delfosse 

in april 1945 in de Kamer indient, is deze versnelde procedure.  

Ganshof kant zich tegen de bepaling in de besluitwet die het verval van nationaliteit en de ontzetting 

uit de rechten expliciet buiten gratie en eerherstel houdt. Hij vindt dit overbodig en vindt de verwijzing 

naar de uitoefening van de door de Grondwet aan de vorst toegekende rechten ongepast.
835

 In de 

zitting van de commissie van Justitie op 21 juli herhaalt Ganshof dit standpunt. Zijn hoofdargument is 

dat gratie in deze gevallen nooit mogelijk is, want het nationaliteitsverval en de rechtenontzettingen 

zijn geen straffen. Hoewel Ganshof betoogt dat de motivering van de besluitwet voor de eliminatie van 

gratie en eerherstel voldoet, houdt Rolin aan de bepaling vast. De commissie wil dat Delfosse het 
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probleem in de Raad van advies aankaart aan de hand van Ganshofs argumenten.
836

 In maart 1944 laat 

Ganshof inzake eerherstel een ander geluid horen. Hij wijst op de verlengde periode waarin eerherstel 

in het Belgische ontwerp niet mogelijk is en dat de commissie van Justitie dit aspect van de bepalingen 

niet behandeld heeft. De duur van de ontzettingen vereist voor Ganshof een uitstel van tien jaar.
837

 De 

uiteindelijke besluitwet bevat deze bepaling evenwel niet. 

De besluitwet van 6 mei op het verval van de nationaliteit en de opschorting van zekere rechten 

wegens in tijd van oorlog tegen de uitwendige veiligheid van de Staat bedreven misdrijven ondergaat 

een lange ontwikkeling. Een rode draad is de wil van de vooral linkse parlementairen om politieke 

verraders uit te sluiten. Onder invloed van de Belgische magistraten en de matigende regering krimpen 

de beschikkingen echter steeds verder in. Er is een groot verschil tussen de bestraffing van alle leden 

van antinationale groepen met minstens een automatische rechtenontzetting voor 10 jaar en enkel een 

ontzetting voor diegenen die na de rechtsgang een correctionele straf oplopen.
838

 Tevens heeft de mate 

van vernieuwing in de vigerende wetgeving invloed. In plaats van grote strafwethervormingen in te 

voeren, beperkt het werk zich vanaf de aanwezigheid van Ganshof tot het to the point wijzigen van de 

betrokken strafwetartikelen. Alle uitzonderingsmaatregelen vallen weg. 

 

11.4.6.2 Het verval van nationaliteit 

De verdere evolutie van de maatregel voor het nationaliteitsverval wordt beïnvloed door het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. G. Kaeckenbeeck, lid van de juridische dienst van het kabinet van Paul-Henri 

Spaak geeft op 15 februari 1944 zijn mening over het voorstel uit de commissie van Justitie. Hij maakt 

zich vooral zorgen over de ernstige internationale gevolgen van het voorgestelde nationaliteitsverval. 

Een unilateraal verval maakt de betrokkene staatloos en dat kan de Belgische internationale relaties in 

de toekomst bemoeilijken. Geen enkel land kan worden verplicht om de staatlozen van een ander op te 

nemen. Een uitzettingsbeleid is daarom vrij onzeker. Duitsland is het voor de hand liggende doel. Als 

dit land een haard van gevaar blijft, is de uitstoting van verraders in die richting onwenselijk. Dat land 

kan zich trouwens tegen de komst van staatlozen verzetten. België blijft daarenboven op grond van het 

bijzonder protocol inzake staatsloosheid van 12 april 1930 verplicht om de voormalige burgers die dit 

verval in het buitenland oplopen op het eigen grondgebied te ontvangen. Op 23 december 1943 

ondertekende België bovendien met de andere geallieerde en in ballingschap verblijvende landen een 

verdrag waardoor elke door de oorlog verplaatste burger terug op het nationale grondgebied wordt 

ontvangen. Het verval van nationaliteit past moeilijk in deze overeenkomst. Het valt tot slot niet met 

zekerheid te zeggen of het uiteindelijke vredesverdrag de nodige bepalingen zal bevatten inzake de aan 

de Aslanden opgelegde taken. Kaeckenbeeck vindt het verval van nationaliteit absoluut niet optimaal 

ter bescherming van de maatschappij. Hij prefereert een tweedeling tussen gevangenisstraffen en de 

rechtenontzettingen. 

Ganshof ageert tegen deze kritiek. De noodzaak van het verval is voor hem gestoeld op verschillende 

gronden. Hij verdedigt het verval voor rechtszaken bij verstek, vanwege de binnenlandse noodzaak om 

te vermijden dat mensen zoals na de Eerste Wereldoorlog naar het buitenland vluchten om zich van de 
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werking van het gerecht onttrekken. Ten tweede heeft België zich slecht verdedigd in de jaren dertig. 

Hij wijst ook op de tienduizenden te behandelen gevallen en het onverbeterlijke en dus blijvend gevaar 

van bepaalde verraders. In tegenstelling tot de internationale problematiek focust Ganshof op de door 

hem en de Belgische magistraten gepercipieerde binnenlandse noden. Hij wijst daarnaast op de relatief 

gemakkelijke manier waarop de Duitse wetgeving de verwerving van de Duitse nationaliteit toelaat.
839

 

Voor Ganshof legt het bijzonder protocol weinig in de weg. De doellanden hebben het protocol van 

1930 niet ondertekend en kunnen het dus niet als element gebruiken. De verklaring van 23 december 

1943 betreft trouwens niet de Belgische verraders, maar diegenen die door de internationale situatie 

verplicht in het buitenland verblijven.
840

 

Voor het overige is er weinig informatie over de laatste stappen. Net zoals bij de rechtenontzettingen 

blijven de genomen beslissingen onduidelijk. De documenten over de laatste voorbereidingen inzake 

rechtenontzettingen geven daarenboven geen informatie over het verval van nationaliteit. Hoewel alles 

wijst op de aanvaarding van de invoering van een tweevoudig beleid van nationaliteitsverval, valt deze 

tweede toepassing weg. In de wet van 6 mei 1944 staat enkel het verval voor de veroordelingen bij 

verstek. De precieze achtergrond en redenen voor deze beslissing zijn niet bekend. De machtspolen in 

de bepaling van de ontzettingen zijn in eerste instantie de Belgische regering in Londen, daarna gelden 

Ganshof en Rolin als meest invloedrijke figuren. Het meest waarschijnlijk neemt de regering zelf de 

beslissing tot de inperking van het nationaliteitsverval. Dit besluit ik uit de ingenomen standpunten bij 

de opstelling van de rechtenontzettingen en het verval van nationaliteit. Allicht stemmen de visies van 

Kaeckenbeeck en zijn minister Spaak overeen. Net zoals met de rechtenontzettingen kiest de regering 

voor de zachtere optie. De meer uitgebreide rechtenontzettingen kunnen ook een rol spelen in de keuze 

om het verval van nationaliteit in reikwijdte te beperken. Het beperkt aantal voorstanders binnen de 

parlementaire kringen verklaart allicht waarom Rolin zijn eigen voorstel niet verdedigt. 

 

11.4.7 Ideeën over de strafmaat in Londen 

Er is niet veel precieze informatie over de ideeën inzake de toepassing van de voorziene strafmaat. Uit 

het bezette land komen gewoonlijk strenge eisen, soms zelfs voorzien van dreigementen gericht aan de 

regering. Een bericht van eind oktober 1943 in het kabinetsarchief van Pierlot licht de regering in over 

de ongewenstheid van de toepassing van verzachtende maatregelen voor verraders en Rexistische 

vrijwilligers. De wet Lejeune is niet populair. De contactpersoon van de opsteller ziet een oplossing in 

een revolutie, indien de regering lankmoedig met de bestraffingspolitiek omspringt. Op 8 november 

1943 ontvangt Hubert Pierlot van de Staatsveiligheid een nota van patriotten met onder meer een eis 

voor een uitgebreide toepassing van de doodstraf.
841

 

Met de Eerste Wereldoorlog in gedachten uit Ganshof in de commissie van Justitie de overtuiging dat 

mogelijk veel doodstraffen zullen worden uitgesproken, terwijl de effectieve toepassing zich zelden 

zal voltrekken.
842

 Toch houden de beleidsvoerders er in Londen rekening mee dat de uitvoering van de 

doodstraf geen ongeschreven letter zal blijven. Henri Rolin maakt een nota op 3 november 1943. De 
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volgens hem unanieme overtuiging van de werkelijk te gebeuren toepassing van de doodstraf noopt 

hem ertoe de vraag naar de modaliteiten ervan te stellen. Artikel 8 swb bepaalt dat de uitvoering van 

de doodstraf door onthoofding gebeurd. Op grond van de besluitwet van 14 september 1918 wordt een 

door het militair gerecht terdoodveroordeelde echter gefusilleerd. Hij voorziet problemen bij bepaalde 

Belgische detachementen voor de uitvoering van deze taak. Artikel 9 swb legt daarenboven vast dat de 

executie een publiek gebeuren in de gemeente is. Rolin vindt dit choquerend. August De Schryver 

licht Delfosse en Ganshof in. Deze modaliteiten veranderen echter niet. Ganshof wijst erop dat de 

besluitwet van 14 september 1918 inderdaad van kracht is. Hij voorziet geen problemen met het leger. 

De rijkswacht kan tussenkomen, indien nodig.
843

 

 

11.4.8 Deelbesluit 

De ontwikkelingen van de maatregelen inzake nationaliteitsverval en rechtenontzettingen zijn moeilijk 

te volgen. Ongeveer drie jaar houden de Belgische beleidsvoerders zich in Londen met deze sancties 

bezig. Embryonaal beginnen de Belgische parlementairen in het CEPAG met het idee om tijdens de 

naoorlogse periode veroordeelden preventief uit hun verkiesbaarheid te ontzetten. Voor Huysmans en 

Rolin vormt in deze discussie het stabiele herstel van de Staat de rode draad. De wet van januari 1942 

van de Noorse regering in ballingschap brengt deze discussie evenwel op een uitgebreider spoor: de 

maatschappelijke uitsluiting van verraders. Voor zowel Rolin als de Baer is dit het signaal om voor de 

Belgische verraders een op het Noorse “verlies van publiek vertrouwen” gebaseerde maatregel uit te 

tekenen. De maatregel maakt een lange evolutie door. Van een preventieve uitsluiting van de leden 

van de antinationale politieke partijen in de bevrijdingsperiode wordt het bijna de hoofdmaatregel voor 

de sanctionering van de samenwerking met de vijand.  

Voor het comité Rolin past de rechtenontzetting als sanctie voor de vele lichte gevallen die zonder 

deze mogelijkheid onbestraft blijven of een korte gevangenisstraf moeten uitzitten. Door het juridische 

werk van magistraten uit het bezette België verdwijnt deze optie uit het beleid. Het eindpunt van deze 

ontwikkelingen maakt van de rechtenontzettingen een bijkomende sanctie in het bestraffingsarsenaal 

van het militair gerecht. De Brusselse magistraten bewerkstelligen snelheid en effectiviteit door de 

toepassing van het nationaliteitsverval. Deze maatregel voeren de juristen in tegen diegenen die met 

het eigen land breken. Een verklaring voor deze andere aanpak schuilt in de afwijkende angsten en 

visies op de toekomst. Het comité Rolin wil vermijden dat mensen zoals na de Eerste Wereldoorlog na 

enige tijd uit het buitenland terugkeren om een mildere straf te krijgen. Voor de Brusselse magistraten 

in bezet België vormt het recidivisme de hoofdgedachte. Zij menen dat een aantal veroordeelden geen 

gedragsverbetering zal ondergaan en het land een derde keer zullen verraden, als zij daartoe de kans 

krijgen. In de uiteindelijke beschikkingen verliest ook deze maatregel zijn plaats als hoofdelement. De 

regering volgt hierin immers min of meer de opvattingen van de parlementaire fractie. 

De besluitwet van 6 mei 1944 is een compromis. De visie van de Belgische parlementairen in Londen 

weegt evenwel door. Het verval van nationaliteit wordt voornamelijk een bijkomende bepaling om een 

tactiek van strafonttrekking van na de Eerste Wereldoorlog te voorkomen. Hoewel de parlementairen 

een doorwegende invloed hebben in de bepaling van de verzameling rechten voor de ontzettingen, 

wordt ook deze maatregel niet de kern van het beleid. De regering kiest immers de weg van de minste 

vernieuwing door de uitgebreide rechtenontzetting ondergeschikt te maken aan de veroordelingen voor 
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inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Het kernelement voor de bestraffing van de 

samenwerking met de vijand is het gerecht. In die zin, uitgaand van de bevoegdheid van het militair 

gerecht, wint Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch een belangrijk gevecht. Deze uitkomst biedt 

allicht ook De Schryver voldoening. Hij schrijft in maart 1944 onder meer over de voorbereiding en de 

totstandkoming van deze sancties: “il y a beaucoup de passion quand il s’agit d’examiner des projets 

d’arrêtés-lois concernant l’organisation et la compétence des conseils de guerre et concernant toutes 

les mesures de déchéance de nationalité et de privation des droits civiques et autres. Ce sont des 

questions ou il faut voir clair et à longue échéance. Il faut pouvoir donner satisfaction à l’opinion 

publique dans ce qu’elle a de raisonnable, mais éviter d’autre part que des questions soient ravivées 

quelques années après la guerre”.
844

 

Bij het in rekenschap brengen van de gedane voorstellen, klopt het reeds aangehaalde citaat van Albert 

de Vleeschauwer. De regering Pierlot in Londen zorgt voor de opstelling van een gematigde wet. Er is 

geen uitgebreide vorm van verval van nationaliteit. Evenmin houdt de automatische rechtenontzetting 

voor de leden van antinationale groeperingen stand. De kerk wordt in het midden gehouden. Het is de 

Belgische strafwet die voor de bestraffing van samenwerking met de vijand de bovenhand krijgt. Door 

deze beslissingen hoedt de regering Pierlot zich voor de avonturen van de meer ingrijpende ideeën. Er 

valt een zelfde bemerking te maken bij de beoordeling van de inhoud van de rechtenontzetting. Dit is 

meer dan louter het verbreken van de brug tussen de inciviek en de Staat. De ontzetting heeft tot doel 

om de door het gerecht veroordeelde burgers tevens te verwijderen van invloedrijke maatschappelijke 

posities. Dit is waarom bijvoorbeeld een beroepsverbod voor dokters in deze besluitwet staat.  

 

11.5 De bevoegdheid en procedure voor de gerechtelijke bestraffing  

11.5.1 Het militair gerecht is een zekerheid 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de regering Pierlot voor het begin van de Tweede Wereldoorlog de 

optie van het militair gerecht verkiest. Enerzijds wantrouwen de beleidsvoerders de behandeling van 

politiek gevoelige materie bij het hof van assisen. Gezien de oorlogscontext maakt de meer flexibele 

organisatie van de militaire rechtsmacht dit gerecht anderzijds verkiesbaar boven het hof van assisen 

en de correctionele rechtbanken. In Londen is het militaire gerecht bijgevolg een zekerheid. Dit is niet 

enkel omwille van deze redenen. Wat ook speelt, is dat het Belgische parlement deze bevoegdheid van 

het militair gerecht voorheen meermaals steunt. De militaire rechtsmacht is wegens een democratische 

procedure bevoegd voor de bestraffing van inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Dit 

schenkt het militair gerecht een krachtige legitimiteit in de ogen van de regering Pierlot. Het afwijken 

van deze ordening is met oog op de institutionele onzekerheid na de oorlog potentieel gevaarlijker dan 

deze ordening opvolgen. Het belang van deze gerechtelijke geschiedenis blijkt ook uit het verslag aan 

de ministerraad. Bij de besluitwet 26 mei 1944 staat zwart op wit: “de evolutie volgend, die door de 

wetgever in de wet van 19 juli 1934 werd aangetoond” en tevens “de ministerraad laat zich aldus 

trouwens slechts door voorgaanden leiden: (…) de oorlog (van) 1914-1918”.
845

 Deze denkwijze 

overheerst niet enkel bij de regering, maar ook bij de parlementaire kringen. In de vergadering van het 

centraal comité van het CEPAG op 30 januari 1942 stelt Rolin dat zijn voorstel voor de ontzetting uit 

verkiesbaarheid in handen van het militair gerecht blijft totdat het leger op vredesvoet wordt gesteld. 
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Rolin schat de duur van de oorlogstijd niet, maar de vermelding van deze bevoegdheidsverdeling voor 

de naoorlogse periode is niettemin tekenend.
846

 

De zekerheid van dit beleidspunt wordt nog duidelijker op 11 augustus 1943. Op die dag vergadert een 

vertegenwoordiging van de Belgische regering met een Britse vertegenwoordiging voor de planning 

van de verantwoordelijkheid over de burgerlijke en gerechtelijke administratie bij de bevrijding van 

België.
847

 Een eigenlijke strijd doet het Belgisch grondgebied minstens in twee delen uiteenvallen: het 

front en het hinterland. De Schryver stelt een systeem van drie zones voor om deze situatie te vatten. 

De Belgische regering is dan respectievelijk niet, deels en volledig verantwoordelijk voor het beheer 

van het land. De Britse regering van haar kant wenst de gewone administratie en het gerecht zoveel als 

mogelijk in Belgische handen te laten. De Belgen zijn natuurlijk akkoord. Zij willen de staatsmacht zo 

snel mogelijk in regeringshanden om linkse en rechtse avonturen te vermijden. Controle houden over 

rechtszaken ten laste van landgenoten en vooral inzake de veiligheid van de Belgische Staat is in deze 

context van groot belang. De Belgische delegatie deelt mee dat Ganshof een schaduworganisatie van 

militaire rechtbanken heeft opgebouwd in bezet België die bij de bevrijding meteen in actie kunnen 

treden.
848

 Deze voorbereidingen zijn geen gebakken lucht. In het archief van het Hoog Commissariaat 

voor ’s Rijks Veiligheid zitten de lijsten met de voorziene rechtbanken en parketten en de daarvoor 

aangesproken magistraten.
849

 Behalve het Auditoraat-generaal te Brussel zijn er auditoraten te Brussel, 

Antwerpen, Gent, Luik, Brugge, Charleroi, Hasselt, Mechelen, Bergen en Namen.
850

 Dit archief bevat 

ook briefwisseling van Ganshof en Loppens uit 1944 over de benoeming van bepaalde magistraten.
851

 

Vanuit Londen blijft Ganshof de voorbereidingen voor de instelling van het militair gerecht in België 

verder steunen. Tot slot licht de Belgische delegatie toe dat ten behoeve van het gerecht de oorlogstijd 

desgewenst zeker twee jaar kan blijven duren.
852

 Dit wijst expliciet de politieke waarde van het begrip 

oorlogstijd aan voor de naoorlogse periode. In een ongedateerde nota vermeldt Ganshof zelf ook 

nogmaals een oorlogstijd van een tot twee jaar.
853

 

Hieruit blijkt dat het militair gerecht voor de bevrijding het onbetwiste gerechtelijke systeem voor de 

repressie is. Ten dienste daarvan maakt de regering een mogelijke verlenging van de oorlogstijd aan de 

geallieerden bekend. In zijn vermelde nota licht Ganshof nog de noodzaak van een hervorming van de 

procedure bij verstek bij het hof van assisen toe. Hij wil wel geen hervorming van alle procedures bij 

verstek. Het regeringswerk heeft louter de bevrijding als doel. Ganshof houdt er hier rekening mee dat 

het militair gerecht na enige tijd niet alle rechtszaken zal behandelen. Daarnaast acht hij het verkeerd 

om voor specifieke inbreuken van de strafrechtelijke regels af te wijken. Dit is niet in strijd met de 

voorbereiding van nieuwe wetgeving in Londen. Deze bepalingen wijken immers niet af van de 

rechtsregels, maar blijven op het terrein van de toegelaten wijzigingen aan de gerechtelijke ordening. 
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11.5.2 Het toepassingscomité Rolin 

Niettegenstaande deze zekerheid loont het toch de moeite om in de voorbereiding van de bevrijding te 

kijken naar de voorbereidingen inzake de gerechtelijke bevoegdheid. Het toepassingscomité Rolin 

werkt een eerste regeling uit. Rolin is niet gekant tegen het militair gerecht. Hij staat een uitbreiding 

van hun bevoegdheid voor.
854

 Het comité werkt in het voorjaar van 1943 aan een besluitwet inzake de 

bevoegdheid en de procedure voor misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat. Op 8 

april staat de goedkeuring van het ontwerp op de agenda. Een van de weinige toelichtingen over dit 

ontwerp is een brief van Rolin aan Maurice Heilporn. Hij licht de voorzitter van de juridische raad toe 

dat het ontwerp veel vormelijke wijzigingen nodig had. De beschikkingen zijn nu logischer geordend. 

Verder zijn lacunes opgevuld, zoals de afschaffing van de juridische commissies. Rolin stelt Heilporn 

voor om de besluitwet juridisch volledig waterdicht te maken.
855

 

Het archief van de Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid heeft een ontwerp met de titel van het 

ministerie van Justitie. Zoals met de besluitwet inzake het verval van nationaliteit en de ontzetting uit 

de politieke en burgerlijke rechten is het niet duidelijk in welke mate het departement Justitie de tekst 

van de commissie wijzigt. Wel valt een aantal zaken op. De afschaffing van de juridische commissie 

wordt opgevangen door de krijgsauditeur op het gerechtelijke onderzoek te plaatsen. De magistraat 

kan zich voor een geschreven onderzoek van ernstige of delicate zaken ook laten vervangen door een 

onderzoeksrechter uit een later per kb te publiceren lijst. De krijgsauditeur bekleedt dan de functie van 

openbaar ministerie. Een andere belangrijke beslissing is de samenstelling van de rechtbanken. De 

keuze valt op twee burgerlijke magistraten en drie militairen. Dit volgt de bepalingen van de wet van 

22 maart 1940. De voorzitter van de krijgsraad is een voorzitter, vicevoorzitter of effectief zetelende 

rechter van een rechtbank van eerste instantie uit het ressort van het hof van beroep waar de krijgsraad 

zetelt. De voorzitter van het krijgshof is de voorzitter uit het hof van beroep of een kamer van het hof 

van beroep. Daarnaast is er een raadsheer van een hof van beroep, een luitenant-generaal of generaal-

majoor, een kolonel of luitenant-kolonel en een majoor. De besluitwet voorziet extra kamers van het 

krijgshof te Gent en Luik. 

 

11.5.3 Voorstellen en ideeën uit het bezette land 

Het sluikblad La Belgique Nouvelle, nr.43/44 – april/mei 1944 vraagt om de krijgsraden de volledige 

bevoegdheid te geven over alle inbreuken die aan de oorlogssituatie gehecht zijn wegens morele of 

materiële elementen. Ook wenst het sluikblad een tijdelijke wijziging van de samenstelling en de 

functionering van de militaire rechtbanken. De wenselijkheid van het militair gerecht stamt uit de 

vrees dat de burgerlijke rechtbanken en het hof van assisen boter op het hoofd hebben. Er moeten 

morele garanties zijn voor een goede rechtspraak.
856

 

Een ander voorstel komt van bron “Subject of Tel.1751”. In dit document staat een voorstel met een 

rechtspraak in eerste en laatste aanleg door het krijgshof. De rechtbank wordt samengesteld door drie 

burgerlijke magistraten. Deze raadsheren komen uit een pool van de hoven van beroep, de rechtbanken 

van eerste aanleg en de parketten en advocaten die minstens 35 jaar oud zijn of beschikken over zeven 

jaar ervaring aan de balie. Ook dit voorstel schaft de gerechtelijke commissie af. Een raadsheer aan het 

                                                      

854
 ARA. Archief CEPAG. 792. Verslag van Rolin inzake een artikel in de New York Times over de bestraffing 

van samenwerking met de vijand op 31 mei 1943. 
855

 ARA. Archief CEPAG. 56. Brief van Rolin aan Heilporn op 1 april 1943. 
856

 ARA. KAP. 364. Dossier inzake de Inlichtingen- en Actiedienst, 1943-1944. 



 

 170  

krijgshof wordt dan onderzoeksrechter.
857

 De roep om strenge strafmaatregelen bij de bevrijding gaat 

soms gepaard met wijzigingen volgens de in Londen gewenste ordening. 

De begin 1943 door koerier Q26 naar Londen gebrachte documenten van het comité Gilles bevatten 

naast het voorstel ter wijziging van artikel 113 swb een lijvige argumentatie ten gunste van de militaire 

rechtbanken voor de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Het verbaast niet dat Ganshof dit in 

België steun verleent. Om de Belgische regering in ballingschap van de constitutionele geschiktheid 

van het militair gerecht te overtuigen, overlopen de magistraten de geschiedenis van de bevoegdheid 

van dit gerecht. Het oorspronkelijke artikel 16 van het Militair Wetboek van Strafvordering stelt: “En 

temps de guerre, les espions, les receleurs d’espions, les embaucheurs et ceux qui recèlent des 

militaires étrangers sont jugés par la juridiction militaire”. Dit wetsartikel wordt door het Belgische 

parlement gestemd, “parce qu’il est universellement admis, comme un règle du droit des gens, que ces 

crimes sont jugés, en temps de guere, par les tribunaux militaires”. Dit citaat halen de magistraten uit 

parlementaire documenten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbreedt de regering deze rechtsregel 

tijdelijk. De redenen zijn de noodzaak voor een onmiddellijke repressie en de onmogelijkheid om het 

hof van assisen samen te roepen. Een oorlog is onvoorspelbaar. Flexibiliteit valt dus aan te prijzen.  

Vervolgens beschrijven de magistraten de wetten van 19 juli 1934 en 22 maart 1940. Volgens hen is 

de vraag naar de uitbreiding van de bevoegdheid van het militair gerecht gerechtvaardigd door de ernst 

van de huidige bezetting op politiek en algemeen vlak. Er volgt nog een negatieve bedenking over de 

hoven van assisen: “les Cours d’Assises, qui seront l’émanation de tous les régionalismes fourniraient 

à ceux qui ont été les ennemis de l’Etat une tribune politique et entretiendrait dans le Pays qui aura 

besoin de calme, une agitation funeste”. De vrees voor regionale verschillen en het politieke theater 

waartoe deze rechtszaken kunnen leiden, maken de keuze duidelijk: “S’inspirant des circonstances 

que ces deux guerres ont fait apparaître comme identiques, le Gouvernement s’autorisant de la 

doctrine et de plusieurs précédents législatifs, estime qu’une impérieuse nécessité de défense de l’Etat 

et de nos institutions exige d’étendre en temps de guerre la compétence des tribunaux militaires à 

toutes les infractions prévues par le Titre premier du Livre II du Code pénal”.
858

 De aankomst te 

Londen van Ganshof betekent een permanente bestendiging van deze opvatting. 

Ganshof stuurt op 25 oktober 1943 de commissie van Justitie de Belgische ontwerpen.
859

 De Belgische 

magistraten willen, steunend op de wet van 22 maart 1940, meer burgerlijke magistraten in het militair 

gerecht en een burgerlijke voorzitter in de krijgsraden. Om de werking van het burgerlijke gerecht niet 

te storen, wendt het Belgisch voorstel voor de benoemingen een pool van alle effectieve leden van alle 

rechtbanken van eerste aanleg in het hele land aan, niet louter het ressort van het hof van beroep.
860

 

Deze voorstellen volgen de lijn van het toepassingscomité onder leiding van Rolin. 

Op 17 november 1943 stuurt Ganshof een nieuw ontwerp voor de bevoegdheid en de procedure inzake 

de inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Het bevat een aantal beslissingen van de 

commissie. Het is echter niet mogelijk om te bepalen over welke beslissingen het gaat. In het enige 
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beschikbare vergaderingsverslag van de consultatieve commissie van Justitie vóór 17 november is er 

van dit ontwerp geen sprake. De commissie bediscussieert het ontwerp wel in de volgende vergadering 

op 19 november. De aandachtspunten zijn dan de berechting van hogere officieren en de toepassing 

van invrijheidstellingen in de woelige eerste periode van de bevrijding. De overheid krijgt meer 

bewegingsruimte door een verlenging van de periode waarin de overheid moet antwoorden op vragen 

voor voorlopige invrijheidstellingen van drie tot acht dagen. Ook krijgt het militair gerecht 48 uur in 

plaats van 24 uur de tijd om een rechtszaak aan te kondigen. Deze duur geldt ook voor de raadpleging 

van het dossier door de beklaagde voor diens verdediging. Verder moet de eerste bevestiging van het 

opsluitingsbevel pas na een maand gebeuren en niet na vijf dagen. In vijf dagen kan de verdediging het 

gerechtelijke dossier vaak niet inkijken en de eerste bevestiging door de raadkamer is gewoonlijk een 

formaliteit. Rolin en Ganshof zien deze schrapping als het einde van een nutteloze verzwaring van het 

juridisch werk. Ganshof maakt het nieuwe ontwerp aan de commissie over op 2 december 1943.
861

 

Het werk aan de nieuwe wetgeving is daarmee niet afgelopen. De meningen zijn verdeeld over twee 

belangrijke delen van de besluitwet. Telkens heeft Ganshof een van de overigen afwijkende mening. 

De eerste kwestie betreft de opname van het verzet in het militair gerecht; de tweede kwestie gaat over 

het splitsen van het krijgshof. Voor het overige verandert nog maar weinig aan de besluitwettekst. In 

het eerste en tweede artikel verandert het aantal opgenomen wetten, besluitwetten en kb’s. Dit heeft op 

de repressie geen merkbare invloed. Het dient vooral ter ondersteuning van de besluitwet van 27 mei 

1944 voor de juridische bescherming van de geallieerde legers tijdens de bevrijding van België.
862

 

 

11.5.4 Het verzet in het militair gerecht? 

In het sluikpersblad La Belgique nouvelle verschijnt een artikel over de bestraffing van collaboratie in 

april-mei 1944. Het steunt de bevoegdheid van het militair gerecht voor alle inbreuken met een morele 

en een materiële oorlogslink. Tevens vraagt het artikel burgerlijke bijzitters om de krijgsraden van de 

nodige morele garanties te voorzien.
863

 Er bestaan nog dergelijke ideeën te Londen. In 1968 vermeldt 

Ganshof het door Antoine Delfosse gesteunde amendement van Henri Rolin om naar het voorbeeld 

van Frankrijk het verzet op te nemen in de rechtbanken bevoegd voor samenwerking met de vijand.
864

 

Ganshof geeft in het artikel voor het Liber Amicorum van August De Schryver twee redenen waarom 

dit voor België uiteindelijk toch niet weerhouden wordt: het ontslag dat hij op 17 juni 1944 indient en 

wellicht het aandringen van August De Schryver in de ministerraad. Frédéric Dumon schrijft in 1994 

over de “manière admirable, courageuse et convaincante” waarop Ganshof dit tegenhoudt. Ook hij 

vermeldt het indienen van het ontslag van de Auditeur-generaal.
865

 Er is echter meer aan de hand. 

Het amendement van Rolin stamt uit februari 1944. Hij wil een burgerlijke magistraat als voorzitter 

met een hoger en lager officier en twee burgerlijke leden met leidinggevende functies in het verzet. 

Het krijgshof krijgt een voorzitter met een luitenant-generaal of een generaal-majoor en een hoger 

officier en twee belangrijke leiders van verzetsorganisaties.
866

 De senator vraagt de goedkeuring van 
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zijn voorstel als een amendement aan de raad van advies. De ministerraad aanvaardt dit niet tijdens de 

vergadering op 14 februari 1944.
867

 Dit is niet het einde van dit idee. Ganshof schrijft verschillende 

brieven tegen deze maatregel. Minister van Justitie Delfosse maakt deze brieven op 10 april 1944 aan 

zijn collega De Vleeschauwer over voor de daaropvolgende ministerraad. Ganshof voert discussies 

over de opname van het verzet in het militair gerecht en de opdeling van de zetel van het krijgshof.
868

 

De discussie over het verzet komt in een volgende fase doordat Rolin drie nieuwe voorstellen indient. 

Hij ziet ten eerste een functie weggelegd voor de leiders van verzetsbewegingen en ten tweede voor 

“patriotten”. Dit zijn personen die minstens 6 maand gevangenis oplopen bij een Duitse rechtbank 

“pour avoir ‘concouru à la défense du pays’”. Deze omschrijving komt uit het kb van 14 november 

1923. Dit kb assimileert deze personen met militairen voor de verlening van een militair pensioen. Dit 

besluit merkt vijf categorieën van patriottische daden aan en noemt samenwerking met een Belgische 

of geallieerde inlichtingsdienst als eerste.
869

 Rolins derde suggestie is aan deze categorie verwant: de 

inlichtings- en actieagenten van de besluitwet van 20 januari 1944, meer bepaald deze van tweede en 

derde klasse.
870

 Henri Rolin baseert zich hoe dan ook op bestaande wetgeving voor dit voorstel. 

De ministerraad van 2 juni 1944 vergadert over de toevoeging van een verzetselement in het militair 

gerecht: de inlichtings- en actieagenten. De andere mogelijkheden zijn niet weerhouden. De regering 

verkiest dus de categorie die zij maximaal kan controleren en begrenzen. Op grond van de besluitwet 

van 20 januari 1944 kunnen deze agenten tot aan het eind van de oorlogstijd een assimilatie tot officier 

ontvangen. Deze agenten komen zo in de pool van officieren voor het militair gerecht. Dit voorstel 

betreft dus niet meer de opname van het verzet naast militairen. Dit strookt met een ongedateerde nota 

inzake Rolins subsidiaire bepaling dat het aanwenden van een verzetselement ook facultatief kan zijn. 

Niettemin behoudt Pierlot zijn protest. Voor hem maakt het grondwettelijke verbod op de instelling 

van uitzonderingsrechtbanken dit voorstel onmogelijk. De Vleeschauwer, Gutt en Hoste steunen hem. 

De overige leden in de ministerraad protesteren niet. Dit zijn logischerwijs Delfosse, maar ook Spaak, 

Balthazar, Tschoffen, Bondas en Richard en tot slot De Schryver.
871

 

Rolin meent dat het verzet een rechtmatige plaats in de militaire rechtbanken heeft. In tegenstelling tot 

de Eerste Wereldoorlog speelt het verzet immers een eersterangs rol voor de veiligheid van de Staat. 

Ganshof erkent de moed en het patriottisme van het verzet. Hun gebrek aan vorming en professionele 

training is echter te groot. Hij uit een vrees voor “une justice partisane et excitée” en “une justice sans 

lendemain” door “(l’)antagoniste du prévenu et parfois même la victime”.
872

 Ganshof ziet in de wens 

van Rolin een poging om officieren te weren die door hun politieke opvattingen te mild zouden zijn. 
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Deze politieke motivering stelt evenwel ongrondwettelijke uitzonderingsrechtbanken in.
873

 Het verzet 

en het leger bevatten volgens de Auditeur-generaal dezelfde politieke variaties.
874

 In deze stellingen 

loeren de Belgische regimecrisis en de Koningskwestie plots om de hoek. De invulling van het militair 

gerecht raakt door deze discussie aan de kern van de spanningen in het Belgische staatsbestel. Ganshof 

is een liberale, behoudsgezinde patriot. Hij wil alvast communistische elementen uit de rechtbanken 

weren. Hij vertrouwt het volkse element in de werking van het gerecht niet al te ver. Beleidsmakers 

zoals Rolin plaatsen de discussie echter op een ander vlak. Als linkse politicus heeft hij naast de Staat, 

aandacht voor de natie en de parlementaire democratie.
875

 Te Londen is het uitgesproken Leopoldisme 

van veel militairen en het bestaan van hun ondemocratische overtuigingen bekend. Een meer “volkse” 

invulling van het militair gerecht kan in dat opzicht vermijden dat de beoordeling van het gedrag onder 

de bezetting gebeurt door individuen met mogelijk antidemocratische en autoritaire overtuigingen. Bij 

Ganshof pakken deze redeneringen echter niet. Voor hem valt deze hervorming buiten het toegelaten 

werkterrein van de regering te Londen. De door hem gesteunde wijzigingen voor de samenstelling van 

het militair gerecht gaan de grenzen van de vooroorlogse parlementaire wijzigingen niet te buiten.
876

 

Hubert Pierlot volgt deze gedachtegang eveneens. 

In de verdere discussies hanteren de tegenstanders van het verzetselement in het militair gerecht de 

argumenten van Ganshof. In de ministerraad van 9 juni 1944 komt Spaak op zijn instemming terug. 

Hij deelt Pierlots vrees voor een al te grote aanwezigheid van het verzet. Hun rekrutering biedt geen 

kwalitatieve garantie. Het verzet bevat figuren met onduidelijke houdingen en leden van het laatste 

moment. Dit zal de lijstvorming bemoeilijken. Omwille van de materiële voordelen verbonden aan het 

statuut van inlichtings- en actieagent, zullen, volgens Spaak, veel mensen dit onterecht opeisen.
877

 De 

afsluiting van de lijsten zal daardoor lang op zich laten wachten. Delfosse gaat in tegen Spaak. Hij wil 

het statuut met de nodige voorzichtigheid toekennen en niet aan recente verzetsleden. Voorts meent hij 

dat relatief weinig verzetslieden het tot officier zullen schoppen. Volgens hem valt er weinig te vrezen 

en maken de tegenstanders van deze maatregel een olifant van een mug. Een onvolledige lijst kan voor 

Delfosse ook gebruikt worden. In de ministerraad blijft een meerderheid dit voorstel steun verlenen. 

Ook Gutt geeft nu zijn steun. Pierlot en Hoste blijven actieve tegenstanders. 

Ganshofs ingediende ontslag op 17 juni 1944 remt de debatten in de ministerraad niet af.
878

 Op 20 juni 

praat de regering over de militaire assimilatie voor het statuut van de inlichtings- en actieagenten. De 

kern van Pierlots kritiek betreft de oneigenlijke assimilatie tot de officiersgraad.
879

 Delfosse deelt mee 
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dat het probleem van de militaire assimilatie in het statuut van de inlichtings- en actieagenten Rolins 

amendement materieel onuitvoerbaar maakt. Het militair karakter van de agenten ligt onvoldoende 

vast. In de wet zijn de uniformen en de militaire discipline niet opgenomen. Hij is tevens ontevreden 

over de reductie van het verzet tot de inlichtings- en actieagenten. Pierlot steunt Delfosse in zijn 

weigering om dit plan door te voeren. Gutt wil de militarisering van de agenten oplossen. Delfosse 

licht Gutt in dat een eenvoudige militarisering van het verzet het amendement van Rolin overbodig 

maakt. Het verzet komt dan van ambtswege in het militair gerecht terecht. Delfosse stelt voor om 

Rolins amendement na de bevrijding aan het parlement voor te leggen. Balthazar kant zich hiertegen. 

Hij eist een beslissing van de ministerraad. Het lijkt hem bijzonder ongelukkig om de repressie tijdens 

de bevrijding te onderwerpen aan een parlementair debat.  

Spaak acht het amendement van Rolin onmogelijk met het huidige statuut van de agenten. Wel steunt 

hij zoals Tschoffen en De Schryver (!) de deelname van het verzet aan de repressie. De regering kan 

zich onbevoegd verklaren en dit aan het land laten weten. Hij wil Delfosse daarom belasten met een 

tekst voor het parlement. Dit kan een tactiek van Spaak zijn, waarin het uitstel van uitvaardiging de 

effectieve uitvoering van de maatregel belet. Voor Pierlot kunnen deze ontwikkelingen een negatief 

effect hebben op het morele krediet van de dan al functionerende rechtbanken. Hij laat de ministerraad 

de keuze: tegen de wens van de minister van Justitie het amendement goedkeuren of tegen de wens 

van de minister van Landsverdediging de inlichtings- en actieagenten militariseren. De ministerraad 

stemt over de opname van de inlichtings- en actieagenten in het militair gerecht en of de minister van 

Justitie de grondwettelijke problemen van het voorstel moet oplossen. Enkel Pierlot, De Vleeschauwer 

en Hoste stemmen tegen. De ja-stemmers zijn: Gutt, Balthazar, Spaak, De Schryver, Tschoffen, 

Richard, Bondas en Delfosse.
880

  

Op 31 augustus 1944 komt het door Antoine Delfosse gewijzigde ontwerp voor de inlichtings- en 

actieagenten ter sprake. Pierlot merkt op dat het nieuwe ontwerp dient ter introductie van het verzet in 

het militair gerecht, maar dit niet vermeldt. Delfosse zegt dat hij de meerderheid heeft gevolgd en de 

militarisering heeft aangewend om de grondwettelijke problemen te omzeilen. Hij belooft het doel van 

de besluitwet toe te voegen. Pierlot wil nog als rem toevoegen dat de minister van landsverdediging 

elk voorstel ter assimilatie van een verzetslid tot de graad van officier aan de koning overmaakt.
881

  

In de staatsbladen met de wetgeving voor de bevrijdingsperiode is geen spoor van deze besluitwet. De 

achtergrond van dit uitblijven is niet duidelijk – behalve de logische hypothese dat de snelheid van de 

geallieerde bevrijding de minister van Justitie verhindert om tijdig de laatste stappen te zetten. De 

Schryver behoort tot het kamp dat de opname van het verzet steunt. Dit spreekt Ganshofs artikel tegen. 

Zijn dreiging met ontslag heeft geen invloed op de discussie over de inlichtings- en actieagenten.
882

 

 

11.5.5 De splitsing van de kamers van het krijgshof 

Eind 1943 doen verschillende voorstellen voor de opdeling van het krijgshof de ronde. Er komt een 

ontwerp van Victor de Laveleye in de commissie van Justitie: “Le Roi peut créer autant de Chambres 

de la Cour Militaire qu’il sera nécessaire pour les besoins de l’instruction des affaires et qui siègeront 

aux lieux les plus appropriés pour la tenue des audiences”. Delfosse stelt voor om minstens in het 

ressort van elk hof van beroep een kamer van het krijgshof te plaatsen. Rolin wil om in de besluitwet 
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opnemen dat de koning een andere zetel aan de kamers van het krijgshof kan toewijzen. De wens uit 

verschillende hoeken ter opdeling van het krijgshof lijkt aan te geven dat minder en minder personen 

uitgaan van een beperkte repressie. 

Op de commissievergadering van 19 november 1943 is de opdeling van het krijgshof een onderwerp. 

Delfosse verduidelijkt zijn standpunt meteen. Hij wenst afzonderlijk van het krijgshof zetelende 

kamers in verschillende delen van het land. De wetgeving laat enkel toe het krijgshof in zijn geheel 

buiten Brussel te plaatsen. Hij vindt het belangrijk dat ook de berechting van verraders in beroep zich 

voltrekt in de omgeving van de misdaad of waar de verdachte gekend is. Liberaal de Laveleye ziet de 

voordelen van lokale veroordelingen en wil de zuiverende werking van de pracht en praal van het 

militair gerecht tot in de verste uithoeken van het land krijgen. In het verlengde van deze overtuiging 

steunt een meerderheid in de commissie het idee dat de burgerlijke magistraten niet in uniform, maar 

in toga moeten zetelen. De toga is imposanter en prestigieuzer. Koelman verdedigt een tegengestelde 

visie. Gesprekken met parlementaire collega’s overtuigen hem net dat een eenheidsrechtspraak nodig 

is. Gebrekkig contact brengt de afzonderlijke kamers op andere gerechtelijke wegen. De opdeling van 

het gerecht kan afstand doen ontstaan tussen de landsdelen.  

Ganshof steunt de opvatting van Koelman. Hij weet als magistraat dat de krijgsraden zoals de gewone 

rechtbanken in eerste aanleg geen gelijke bestraffingspolitiek volgen. Voor hem heeft dit verschil in 

eerste aanleg evenwel geen belang. De functie van de krijgsraden tijdens de bevrijding is het schenken 

van voldoening aan de bevolking in de periode waarin het land extreem kwetsbaar is. Een uniforme 

mate van beroep vormt het tegengewicht voor de ongelijke rechtsbedeling in eerste aanleg. Rolin doet 

een compromisvoorstel waarin de Koning na de bevrijding over de opdeling in verschillende kamers 

kan beslissen. Hij lijkt tot het kamp van de eenheidsrechtspraak te horen. Met Ganshof merkt hij de 

actuele tendens van eenheidsgezindheid in België en de opmerkelijke uitbreiding van de tweetaligheid 

op. Delfosse ziet een gevaar in de vooroorlogse klachten van het doorwegend gewicht van Brussel op 

Vlaamse en Waalse aangelegenheden. Gillon verwijt hem “les préoccupations de particularisme du 

pays Liégeois”.
883

 Ook deze discussie krijgt een politiek staartje, maar niet gerelateerd aan patriotisme 

en democratie. De vergadering van 19 november lost deze discussie niet op. 

Van eind november 1943 tot maart 1944 licht Ganshof de Eerste minister en de minister van Justitie in 

over zijn opvattingen. Hij blijft hameren op de noodzaak van een unieke tweede instantie voor het hele 

land. De magistraat benadrukt bijvoorbeeld dat de taalwetten in elk rechtsgebied van een beroepshof 

een Nederlandstalige en Franstalige kamer verplichten. Voor het Luikse hof van beroep zijn er niet 

voldoende Nederlandskundige magistraten. Het grote aantal kamers kan daarenboven de burgerlijke 

rechtbanken en gerechtshoven na de bevrijding volledig desorganiseren. De Koning moet enerzijds 

vrij kunnen kiezen uit de magistraten met een goed gedrag onder de bezetting en met voldoende 

professionele kwaliteiten. Anderzijds vindt Ganshof een enkel Krijgshof voldoende voor het hele land. 

De ministerraad van 2 juni 1944 keurt de tijdelijke opdeling van het krijgshof goed. Elk rechtsgebied 

van een hof van beroep moet een deel van het krijgshof krijgen.
884

 Ganshof blijft zich tegen dit idee 

kanten. Hij ziet de voordelen van administratieve en culturele decentralisatie in voor België, maar niet 

voor het krijgshof. De opdracht van het gerecht is de verraders van de natie bestraffen. De scheiding 

van het krijgshof benadrukt, volgens Ganshof, het verschil tussen de landsgedeelten op het zwakste 

moment van de Staat. Indien een bepaald landsgedeelte merkelijk milder is dan een ander, kunnen er 
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grote problemen optreden. Ganshof is overtuigd van de organisatorische moeilijkheden, zowel voor de 

instelling van de nieuwe kamers, als voor de burgers die niet weten waarheen. Hij voorziet daarnaast 

moeilijkheden om overal Franstalige en Nederlandstalige kamers te voorzien, indien rechters enkel uit 

het rechtsgebied van het bijhorende hof van beroep mogen komen. Ganshof acht deze vernieuwing tot 

slot overbodig, omdat de bevolking voor rechtszaken in tweede instantie veel minder interesse toont. 

De tegenwerpingen van Ganshof komen voor de raad van advies, maar halen niets meer uit. Antoine 

Delfosse bestrijdt de argumenten van de Auditeur-generaal door te wijzen op de vernieuwingslijn. Het 

militair gerecht wordt bijna “une juridiction de droit commun”. Om deze lijn te behouden, verdedigt 

hij de opdeling van de zetel van het krijgshof. De materiële problemen overtuigen hem evenmin. Over 

verschillende strafmaten besluit Delfosse: “Supposons qu’à Gand on pense généralement – mais à tort 

– qu’un acte n’est pas coupable, On comprendrait que la justice se montre plus indulgente à l’égard 

du prévenu qu’elle ne le serait à Liège vis-à-vis d’un inculpé qui aurait commis la même infraction 

mais on bravant l’opinion de la majorité de ses concitoyens. Toutes considérations non essentielles 

doivent céder devant le respect des droits de la défense”.
885

 Het idee van de splitsing haalt aldus de 

besluitwet en wordt uitgevoerd zoals gepland. 

 

11.5.6 Deelbesluit: De bepalingen van de besluitwet van 26 mei 1944 

Als besluit bij dit tekstdeel licht ik de belangrijkste bepalingen van de besluitwet van 26 mei 1944 toe. 

Eerst en vooral zijn de beschikkingen van deze besluitwet beperkt in de tijd. De grens is of het op 

vredesvoet stellen van het leger of het verstrijken van twaalf maand na de totale bevrijding van het 

Belgische grondgebied. De bevoegdheid van het militair gerecht breidt uit. Artikel 2 van de besluitwet 

herhaalt de reeds in handen van het militair gerecht zijnde bevoegdheidsgebieden: artikelen 113 tot 

123quinquies swb (misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat), artikelen 

1 tot 4 van de wet van 22 maart 1940 betreffende de verdediging van de nationale instellingen en de 

besluitwet van 10 april 1941 betreffende het verbod van economische betrekkingen met de vijand. 

In artikel 1 van de besluitwet staan twaalf bijkomende bevoegdheden:  

1.  Artikelen 101 tot 112 en 124 tot 136 swb (aanslagen en samenspanningen tegen de koning, 

de koninklijke familie en tegen de regeringsvorm en de misdaden en wanbedrijven tegen de 

inwendige veiligheid van de Staat), 

2.  Artikel 1 van het kb van 19 juli 1926, gewijzigd door artikel 1 van het kb van 3 december 

1934 dat de maatregelen bepaalt bestemd om de berichten of tijdingen die uiteraard ’s lands 

krediet kunnen ondermijnen, te beteugelen, 

3.  Artikel 2 van de wet van 29 juli 1936, gewijzigd door de wet van 4 mei 1936, waarbij 

private milities worden verboden, 

4.  Artikel 2 van de besluitwet van 25 augustus 1939 betreffende het bekendmaken, 

verspreiden, openbaar maken of reproduceren van zekere inlichtingen van militaire aard, 

5.  De besluitwet van 10 november 1939 waarbij het verboden wordt vlugschriften naar het 

leger op te sturen of in het leger te verspreiden, 
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6.  Het kb van 10 november 1939 betreffende de openbare vergaderingen in de militaire 

kantonnementsplaatsen, 

7.  Het kb van 27 december 1939 betreffende het invoeren in België, het vervoeren, verspreiden 

en te koop stellen van zekere publicaties, 

8.  De wet van 24 juli 1923, aangevuld door de besluitwet van 15 april 1940, ter bescherming 

van de militaire duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding 

en de besluiten genomen ter uitvoering van deze wet, 

9.  Artikel 2 van het kb van 25 april 1940 betreffende de vergaderingen in open lucht, 

10.  De besluitwet van 30 april 1940 betreffende de verdediging en de veiligheid van het land, 

11.  Het kb van 10 mei 1940 waarbij de drukwerken, tekeningen, prenten of geschriften bestemd 

voor publicatie aan een voorafgaandelijke controle onderworpen worden 

12.  Artikel 7 van de besluitwet van 24 mei 1944 betreffende de bescherming van de geallieerde 

legers. 

Vanuit juridisch oogpunt voorziet de regering in ballingschap in een verburgerlijkt militair gerecht. De 

krijgsauditeur met een griffier krijgt de ambtsbezigheden van de gerechtelijke commissie. Is de 

beklaagde een officier met een hogere rang dan kapitein-commandant, dan komt de eerste aanleg aan 

de Auditeur-generaal met griffier toe. De Auditeur-generaal kan aan een krijgsauditeur de taken van 

de gerechtelijke commissie toewijzen. Dit dient de vlotheid van de procedure. De gerechtelijke 

commissie wordt ongepast geacht voor de berechting van burgers. De verburgerlijking toont zich ook 

in het feit dat de bevelen van niet-vervolging zonder tussenkomst van het Belgische leger gebeuren. 

De samenstelling van de krijgsraden en het krijgshof toont de verburgerlijking eveneens. Beide 

instanties krijgen, zoals vermeld, een tweede burgerlijke magistraat. Het voorzitterschap is steeds in 

handen een burgerlijk magistraat. De samenstelling van een krijgsraad is als volgt: twee burgerlijke 

leden, een hoofdofficier, een kapitein en een luitenant. Het krijgshof heeft een luitenant-generaal of 

generaal-majoor, een raadsheer uit een hof van beroep, de voorzitter, ondervoorzitter of werkend 

rechter van een rechtbank van eerste aanleg, een kolonel of luitenant-kolonel en een majoor.
886

 In de 

ogen van veel critici maken deze wijzigingen een uitzonderingsrechtbank van het militair gerecht. De 

regering opteert evenwel voor de toepassing van een vlak voor de start van de Tweede Wereldoorlog 

door het parlement gesteunde wijziging. Dit voorziet deze aanpassingen van legitimiteit. 

 

11.6 De voorbereiding van de openbare ordehandhaving 

 

Onder dit hoofding behandel ik twee belangrijke delen van de regeringspolitiek voor de terugkeer naar 

het bezette land: de beteugeling van de misdrijven gepleegd ten nadele van de geallieerde legers en de 

internering van verdachte burgers tijdens de bevrijding. Ik plaats beide maatregelen specifiek onder de 

noemer van de ordehandhaving door hun band met de bestraffing van samenwerking met de vijand. 

Deze bestraffing steunt de openbare ordehandhaving doordat het toont dat de regering komaf maakt 
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met het kwalijke verleden van de vijandelijke bezetting. De misdrijven ten nadele van de geallieerde 

legers horen daar ook bij. Dit is een met de repressie concurrerende taak voor het militair gerecht. 

Misdrijven tegen de geallieerde legers zijn misdrijven die ingaan tegen de bevrijding en het einde van 

de Tweede Wereldoorlog. Het ligt voor de hand dat ook deze misdragingen beteugeling verdienen.  

De administratieve internering van verdachte burgers is nog nauwer gelieerd aan de samenwerking 

met de vijand. De status van “verdachte” houdt verband met gedragingen onder de bezetting. Deze 

burgerlijke maatregel onder auspiciën van de minister van Justitie staat echter los van de werking van 

het militair gerecht. Het verzet wordt buiten deze taak gehouden. Delfosse, De Schryver, Tschoffen, 

Ganshof en Pierlot delen de mening dat de aanwending bij de bevrijding van gewapende groeperingen 

geleid door carrièreofficieren het land op de rand van burgeroorlog kan brengen.
887

 

 

11.6.1 De administratieve internering van verdachte burgers 

De administratieve internering is tijdens de bevrijding een van de meest netelige kwesties waarmee de 

regering en het militair gerecht geconfronteerd worden. Het staat al vroeg vast dat deze maatregel een 

deel van het beleid voor de bevrijding zou uitmaken. In de samenstelling van het toepassingscomité 

Rolin staat A. Delierneux in 1942 vermeld als extern raadgever voor interneringscentra.
888

 Henri Rolin 

stelt in een verslag dat in België een ongelooflijke volkswoede heerst. Snelle repressieve maatregelen 

en een strenge hand zijn nodig voor de openbare orde. De verantwoordelijkheid over de internering is 

in handen van de minister van Justitie, maar delegaties zijn noodzakelijk voor de effectieve toepassing. 

De meerderheid van het toepassingscomité is het erover eens dat personen die zich bedreigd voelen 

door de straatwoede, zich voor bescherming bij de bevoegde autoriteiten moeten kunnen aanmelden.
889

 

Via deze bedenking distantieert het comité zich van het Duitse Schutzhaft. Een volgend verslag volgt 

op 6 juli 1943; wellicht op vraag van Jef Rens. Hij wijst Rolin op de gebrekkige voorbereiding van de 

arrestatie van verdachten bij de bevrijding. Staatsveiligheid treft tot begin 1943 geen enkele maatregel. 

Fernand Lepage stemt als verantwoordelijke in met een voorbereiding door het comité Rolin. Op 11 

maart 1943 staat de procedure voor de internering van verdachten en de regels voor de internering op 

vraag van bedreigde personen terug op het programma.
890

 Rolin blijft bij zijn idee van de internering 

op grond van persoonlijke onveiligheid. Wellicht eind 1943 / begin 1944 acht Ganshof de toevoeging 

van deze maatregel overbodig, gezien de ontwikkelingen elders.
891

 

De meer gedetailleerde voorbereiding van de interneringen gebeurt niet door het toepassingscomité. 

De komst van Ganshof en de vergaderingen van het Veiligheidscomité vormen de volgende stap voor 

de vormgeving van de administratieve internering. Met Ganshof komt een nieuwe rondzendbrief ter 

sprake. Dit ontwerp is in bezet België opgesteld door een aantal Brusselse magistraten van het Hof van 

Cassatie.
892

 Zij kiezen voor de burgemeester als hoofdrolspeler. De burgemeester is verantwoordelijk 

voor de arrestatie, opsluiting en bewaring van de geïnterneerden. Er zijn vijf redenen voor deze keuze. 
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De burgemeester staat het dichtst bij de bevolking en heeft bevoegdheid over politie en ravitaillering. 

De voeding van de geïnterneerden is aldus geregeld. De aard van hun functie brengt de burgemeester 

ten vierde in nauw contact met de politie en de rijkswacht. De lokale politici hebben tot slot de macht 

om gebouwen voor het verblijf van geïnterneerden en personeel voor de bewaking op te eisen. De 

opstellers in bezet België kennen geen andere dermate geschikte administratieve overheid om de 

interneringen te regelen. Provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen staan voor de 

uitvoering van interneringen te ver van de bevolking en hebben geen politiebevoegdheid. Juridische 

overheden zijn in deze periode bezig met de repressie. De Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid 

heeft voor de volbrenging van deze omvangrijke taak onvoldoende personeel.
893

 

De rondzendbrief vraagt de internering van de vreemdelingen wier aanwezigheid gevaarlijk is voor het 

behoud van de openbare orde. Dit zijn: inwoners van Duitsland of met Duitsland geallieerde landen 

vanaf 16 jaar, de vreemdelingen die lid zijn of als hulp horen bij het Duitse leger of een leger van een 

met Duitsland geallieerd land, ambtenaren en bedienden in dienst van de vijand en eender welke 

vreemdeling van wie bekend is dat hij de handelingen van de vijand in België geholpen heeft. Daarna 

beschrijft de rondzendbrief de te interneren Belgen. Algemeen betreft het “de Belgen die wegens hun 

betrekkingen met de vijand verdacht zijn”. De geldende minimumleeftijd is ook hier 16 jaar. Dit zijn 

diegenen die tijdens de vijandelijke bezetting het uniform dragen van het Duitse leger, van een dienst 

verbonden aan of gelijkgesteld met het Duitse leger of van een politieke inrichting met paramilitair 

karakter. Voorbeelden zijn: het Vlaamse Legioen, het Légion Wallonne, de Waffen SS, de NSKK, de 

Garde Wallonne, de Vlaamse Wacht, de Fabriekswacht, de AGRA, de Dietsche militie-Wachtbrigade, 

Algemeene SS Vlaanderen, de Dietsche militie-Zwarte Brigade, de Formations de Combat, de 

Volksverwering. Voor de eerste periode van bevrijding acht de regering het nodig om de mogelijk nog 

bewapende collaborateurs van hun vrijheid te beroven. Een insurrectie van bewapende paramilitaire, 

Duitsgezinde groeperingen achter geallieerde linies zou een nachtmerrie zijn. Ten tweede noemt het 

document diegenen verbonden aan de Duitse bestuursdiensten. Ook zij worden tijdens de actieve 

oorlogsvoering het best onschadelijk gemaakt. 

Tot slot volgt deze omschrijving: “Zij wier gedrag tijdens de vijandelijke bezetting van dien aard is 

geweest dat hun behoud op vrije voeten aanleiding tot schandaal of tot stoornis van de openbare orde 

zou geven, om reden, namelijk van de weerwraakmaatregelen waarvan zij het slachtoffer zouden 

kunnen zijn. De bezorgdheid om hun veiligheid vereenzelvigt zich hier met die om het behoud van de 

openbare orde”.
894

 Deze categorie houdt rekening met de volkswoede. Verder in de tekst uit de Eerste 

vertrouwen in de publieke opinie. Dit houdt niet in dat de politici de publieke opinie blind vertrouwen. 

Antoine Delfosse benadrukt dat onschuldigen geïnterneerd zullen worden. Dat kan moeilijk anders in 

de chaos van de bevrijding. De primordiale bezorgdheid van de regering is echter de rust bewaren. Een 

verstoorde openbare orde is voor elke inwoner gevaarlijk. Door de opwekkers van schandaal tijdelijk 

te interneren, kan de openbare orde en rust terugkeren. 

De regeringskringen zijn over het algemeen tevreden over het ontwerp uit België. Delfosse brengt het 

ontwerp van de rondzendbrief voor de ministerraad. De Eerste minister verklaart aan de raad dat de 

juridische autoriteiten in bezet België goed werk geleverd hebben. Pierlot steunt de decentralisatie van 

verantwoordelijkheid. Hij vindt dit essentieel. De onduidelijkheid over wanneer de regering terug in 

het zadel zal zitten, speelt hier mee. Het ontwerp beantwoordt volgens Pierlot bijna volledig aan de 
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vereisten van de bevrijding. Hij vraagt slechts twee aanvullingen: maatregelen voor de bewaking en de 

bescherming van de geïnterneerden en de verzekering dat deze instructies tijdig de verantwoordelijke 

administratieve en juridische overheden bereiken.
895

  

De onzekere factor van het ritme en de snelheid van de bevrijding brengen de regering ertoe om geen 

meer secuur of vast stramien van handelingen te bepalen. Flexibiliteit is voor de regering het hoogste 

goed. Daarom gaan de voorbereidingen niet veel verder dan een algemeen werkingskader. De leden 

van het Veiligheidscomité besluiten op 5 november 1943 om de praktische rol van het Bestuur der 

Strafinrichtingen niet uit te diepen. Ze achten dit materieel onmogelijk: “(les autorités administratives) 

devront faire preuve d’initiative et faire face aux divers problèmes qui se poseront, sous leur 

responsabilité, aussi longtemps que la situation ne permettra pas aux autorités centrales d’entrer en 

jeu”.
896

 De regering wil geen onzekerheid uitstralen door later terug te komen op een aantal elementen 

van haar bevrijdingsbeleid. Pogingen voor meer structuur komen meestal van Antoine Delfosse. Hij 

voelt zich onzeker over deze bevoegdheid die hem als minister van Justitie te beurt valt. 

Nadat Ganshof in de vergadering van het Veiligheidscomité op 24 september 1943 het ontwerp van de 

rondzendbrief voor de toepassing van de besluitwet van 12 oktober 1918 heeft voorgelezen, maakt de 

minister van Justitie meteen zijn ongerustheid duidelijk over de grote verantwoordelijkheid voor de 

burgemeesters. Hij wijst erop dat veel en zeker de meest belangrijke burgemeesters door de Duitsers 

zijn aangesteld. Ganshof ziet dit anders. De regering heeft de opdracht om het land bij de bevrijding 

administratief opnieuw op gang te trekken. Daarom moet de regering de positie van elke burgemeester 

zo snel mogelijk uitklaren om de uitvoering van de interneringen niet in de weg te staan. De orde van 

opvolging in artikel 115 gemw zorgt ervoor dat er steevast een vervangingsburgemeester is om lokaal 

de leiding op zich te nemen.
897

  

Op 17 februari 1944 uit Delfosse zijn twijfels opnieuw. De verantwoordelijkheden in de rondzendbrief 

worden volgens hem nog steeds onderschat. Hij vindt het verkeerd dat burgemeesters interneren onder 

zijn verantwoordelijkheid. Burgemeesters ressorteren niet onder Justitie, maar onder Binnenlandse 

Zaken. Delfosse vreest in het verlengde van de vorige discussie dat niet overal tijdig een burgemeester 

aanwezig zal zijn. Bovendien vindt de minister dat de burgemeesters ook bevoegd moeten zijn voor 

invrijheidstellingen. Een dossieronderzoek door het parket of een beslissing van de minister van 

Justitie vraagt tijd en Delfosse wil onschuldigen zo kort mogelijk onterecht opsluiten. Hij vindt een 

oplossing in het doorschuiven van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook de Hoog Commissaris 

voor ’s Rijks Veiligheid zou deze taak onder toezicht van de minister van Justitie kunnen uitoefenen. 

Pierlot en Ganshof zijn niet te vinden voor een bevoegdheid van dien aard voor de Hoog Commissaris. 

Pierlot stelt: “Il n’y aura pratiquement de responsabilité qu’en cas d’arbitraire. Il ne faut pas perdre 

de vue que le bourgmestre agira sous le contrôle spontané de l’opinion publique”.
898

 August De 

Schryver heeft ook twijfels over de burgemeesters. In een brief aan Delfosse op 21 maart 1944 schrijft 

hij: “Plus on réfléchit au problème, plus il est impossible pour les autorités militaires ou judiciaires de 

se décharger complètement sur des bourgmestres provisoires ou d’anciens titulaires de ces fonctions 

rappelés par la libération, pour tout ce qui concerne l’arrestation et la garde des quislings et des 
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suspects”.
899

 De Schryver vreest de laattijdige levering van de rondzendbrief. Hij wil de procureurs des 

Konings ook bevoegd maken voor opsluitingen.  

Er komt een eerste compromis uit de bus. De burgemeesters kunnen invrijheidstellingen bevelen, maar 

berichten voorafgaandelijk aan de procureur des Konings. Dit voorstel is een oplossing van Ganshof. 

Hij vindt dit nodig met oog op het uitvaardigen van arrestatiebevelen. Interneringen en arrestaties 

moeten gestroomlijnd worden. Deze oplossing is echter onvoldoende. Tschoffen stelt daarom voor om 

ook de procureurs des Konings de bevoegdheid tot interneren te geven. De Schryver brengt daarna de 

agenten van de Staatsveiligheid aan. Hoewel Ganshof ten hoogste de burgerlijke en militaire parketten 

aan de procedure wil toevoegen, verklaart het Veiligheidscomité zich akkoord met de toevoeging van 

de procureurs des Konings en de agenten van de Staatsveiligheid.
900

  

Op 3 mei 1944 voegt het Veiligheidscomité nog een aantal bijkomende wijzigingen in de tekst toe. De 

minister van Justitie opent de vergadering met een kritische nota van De Schryver. De minister van 

Binnenlandse Zaken wil de burgemeesters van gemeenten met minder dan 5000 inwoners door hun 

arrondissementscommissaris laten controleren. Delfosse voegt toe dat de arrondissementscommissaris 

tevens voor de internering moet kunnen instaan bij gebrekkige activiteit van de burgemeesters. Het 

Veiligheidscomité verklaart zich akkoord. Ook steunt het comité de inkorting van de termijn waarin de 

procureur des konings of de krijgsauditeur zich uitspreekt betreffende de invrijheidstelling van de 

geïnterneerde. Delfosse stelt 24 uur voor. Na discussie wordt deze termijn 48 uur.  

Ook Rolin doet zijn zeg over de rondzendbrief. In een verslag voor Delfosse neemt Ganshof niet enkel 

Rolins, maar ook zijn eigen mening op. De magistraat gaat akkoord met de senator over de noodzaak 

van een motivatie in het interneringsbevel. Dit vergemakkelijkt het verhoor door de gerechtelijke 

politie en staat de minister van Justitie toe om sneller te beslissen over het behoud van de maatregel. 

Ganshof en Delfosse vinden beiden ook dat de arrondissementscommissarissen de burgemeesters van 

gemeenten met minder dan 5.000 inwoners niet volledig moeten vervangen. In tegenstelling tot Rolin 

wil Ganshof parketmagistraten voor invrijheidstellingen een bredere bevoegdheid dan burgemeesters 

geven. Daarom behoudt hij “nécessité” en “nécessité urgente” in de tekst. Burgemeesters mogen enkel 

bij dringende noodzaak een invrijheidstelling uitvoeren. Dit is een noodzaak waarbij gevaar dreigt. De 

burgemeesters contacteren dan het parket om onmiddellijke maatregelen te nemen.
901

 

De definitieve versie van de rondzendbrief nr.340 bevat de volgende procedure. De burgemeesters 

verstrekken de politie of rijkswacht een met redenen omkleed verzoek ter internering. De gevraagde 

vermelding is de aard van de betrekkingen van de Belgische onderdaan met de vijand en vooral welk 

uniform de betrokkene heeft gedragen. Naast de reden van aanhouding is ook de plaats van internering 

noodzakelijk. Het interneringsmandaat wordt in drievoud opgesteld met een exemplaar voor de 

minister van Justitie en de burgemeester. De derde versie is voor de procureur des Konings totdat de 

krijgsauditeur zijn functie opneemt. Gerechtelijke politieofficieren staan in voor het verhoor van de 

geïnterneerden, daartoe aangewezen door de Auditeur-generaal in overleg met de Procureur-generaal. 

De voor internering gevluchte personen komen in het Centraal Signalementenblad. Voor bewaking, 

toezicht, verblijf en voeding zijn de burgemeesters bevoegd. De rondzendbrief bevat het advies om in 

geval van nood kazernes, scholen en andere geschikte gebouwen op te eisen.
902

 Flexibiliteit blijft de 
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kern van de planning uitmaken en niet een voorbereiding in de diepte. Ondanks herhaalde vragen van 

Delierneux, Delfosse en Rolin ontwikkelt de regering bijvoorbeeld geen kerngroep van voorbereide 

personen voor de aanpak van de internering. 

De wens voor een meer structurele voorbereiding komt op verschillende manieren ter sprake. Tijdens 

de vergadering van het Veiligheidscomité op 17 februari 1944 dringt August De Schryver aan op de 

vervollediging van het systeem van de interneringen. Hij wil de organisatie van de interneringskampen 

voorbereiden. Ganshof meent dat dit beter op een later tijdstip kan.
903

 Ook Delfosse is vragende partij. 

In een brief van 12 april 1944 benadrukt hij het belang van getraind personeel en een actieplan. Door 

deze nota komt de interneringspolitiek toch op de agenda van het Veiligheidscomité voor de eerder 

genoemde vergadering van 3 mei 1944. Antoine Delfosse legt op de vergadering uit dat hij in Londen 

een beheer voor interneringen wil oprichten en opleiden. Dit beheer is de centrale speler in de bijstand 

aan de gemeenten tot de Beheer der Strafinrichtingen kan tussenkomen. Hij wil bij de bevrijding een 

kern 30 personen overschepen als deel van de zending Burgerlijke Zaken. Pierlot maakt Delfosse 

meteen duidelijk dat het niet tot de materiële mogelijkheden van de regering behoort om 30 personen 

klaar te stomen. Er zijn onvoldoende mensen. Het biedt geen soelaas, maar het Veiligheidscomité 

stemt in met de zorgen van Delfosse.
904

 

Delierneux is in Londen de specialist inzake de organisatie van administratieve interneringen. Hij uit 

zijn frustratie over het uitblijven van een grondige voorbereiding van de administratieve internering 

door de regering aan Ganshof in april 1944: “J’ai insisté des 1942 et depuis lors n’avais cessé de le 

faire, près des autorités belges responsables, pour que le Planning de cette question soit sérieusement 

pris en main. Je dois reconnaître que ce fut en vain”. Hij spreekt met Rolin, De Schryver, Delfosse en 

Ganshof. Hij wil nog steeds aan de interneringsplannen meewerken. Dat is waarom Delierneux de 

Hoog Commissaris een plan stuurt voor arrestaties en gevangenschap bij de bevrijding. Dit plan is 

ruimer dan de organisatie van de interneringen op basis van de besluitwet van 12 oktober 1918. 

In dit document schetst hij onder meer de mogelijke bevoegdheidsverdelingen met de geallieerden en 

de rol van de wetgevende, gerechtelijke en uitvoerende macht. Een deelplan betreft het vrijmaken in 

de gevangenissen van zoveel mogelijk plaats via de invrijheidstelling van de politieke gevangenen, de 

voorlopige invrijheidstelling bij gemeenrechtelijke misdrijven met een maximale gevangenisstraf lager 

dan 3 jaar. Voor die misdrijven wil Delierneux ook de voorhechtenis tijdelijk opschorten. Het sluitstuk 

is amnestie voor gevangenen met een hogere straf die nog minder dan 1 jaar moeten uitzitten. Hij wil 

daarnaast dat het militair gerecht voor alle inbreuken met de doodstraf als maximumstraf bevoegd 

maken. De traagheid van het hof van assisen valt in deze periode absoluut te vermijden. 

Voor de effectieve behandeling van gevangenschap en internering voorziet Delierneux een geheel van 

vijf instellingen: sorteercentra, huizen van arrest, depotcentra, interneringscentra en gevangenissen. De 

regering moet de bestaande structuren vanaf het begin zoveel mogelijk aanwenden om deze opdeling 

te bekomen. In de huizen van arrest hoort “le gros gibier”. De arrestatie van grote schuldigen brengt 

hen aldus meteen in voorhechtenis. Voor de overigen leidt arrestatie naar de sorteercentra. Deze centra 

stellen de betrokkenen in vrijheid of verwijzen hen door de huizen van arrest of de depotcentra (voor 

de lichtere gevallen). In de ogen van Delierneux kan een internering, net zoals gevangenschap, pas na 

een veroordeling: “je suppose (…) qu’on n’admettra pas le principe d’internement durable basé 

uniquement sur l’ordre de la Sûreté ou d’une autre autorité administrative”. Zijn interneringscentra 

dienen op lange termijn ter opvanging van de veroordeelden tot internering. Delierneux voorziet een 
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provinciale indeling. Hij houdt zijn plan zo niet enkel werkbaar bij een stapsgewijze bevrijding, maar 

ook indien België ten gevolge van een wapenstilstand eensklaps volledig bevrijd wordt. Hij werkt zijn 

indeling uit met West-Vlaanderen als testcase. De huizen van arrest bevinden zich Brugge en Kortrijk. 

Als sorteercentra schakelt Delierneux schoolgebouwen uit zes steden in. Hij voorziet voor elk geslacht 

drie depotcentra. West-Vlaanderen heeft geen grote gevangenis. Delierneux geeft drie instellingen als 

interneringscentra op. Voor de zware gevallen bij de mannen heeft hij het klooster van Sint-Andries 

bij Brugge. Lichtere gevallen kunnen naar het heropvoedingsgesticht te Ruiselede. Vrouwen gaan naar 

het “Etablissement des filles indisciplinées” in de West-Vlaamse hoofdstad. De moeilijkheden met 

transport maken dat elke instelling zal moeten beschikken over een gerechtelijke commissie voor de 

behandeling van hun voorliggende gevallen.
905

 Ganshof vraagt Delierneux medio april 1944 om een 

overzicht met lokalen voor sorteer-, depot- en interneringscentra voor geheel België. 

Delierneux belooft dit aan Ganshof en licht hem meteen verder in over de noodzaak van een planning, 

met een provinciaal ingedeeld organisatieschema om de benodigdheden qua personeel en materiaal af 

te leiden. Hij dringt tevens aan op de verzekering van de vitale benodigdheden voor de opgeslotenen. 

Er is nood aan huisvesting, ravitaillering en kledij. Als specialist inzake administratieve interneringen 

verzekert hij Ganshof dat in geval van een snelle bevrijding, de centrale instanties niet gewapend zijn 

om “le vaste problème de l’internement” adequaat aan te pakken. De Belgische diensten in Londen 

moeten daarom de centra voor selectie, bewaring en internering organiseren.
906

 Er wordt te Londen 

uiteindelijk geen overheidsdienst voor de uitvoering van de interneringen opgericht. De planning van 

Delierneux wijkt feitelijk sterk af van de visie van de regering op de administratieve internering en 

krijgt allicht daarom geen opvolging. Positief is dat Ganshof bij de bevrijding mogelijk beschikt over 

een lijst van instellingen die voor de internering van verdachten kunnen dienen. 

De herkomst van de internering is de Eerste Wereldoorlog. In de besluitwet van 11 oktober 1916 stelt 

artikel 4 dat de minister van landsverdediging onder zijn verantwoordelijkheid een aantal categorieën 

mensen kan verwijderen van de plaatsen waar ze schade kunnen berokkenen. Het betreft: recidivisten, 

mensen verdacht van contact met de vijand, vreemdelingen en eender welke persoon die de militaire 

operaties kan verstoren.
907

 Deze eerste stap wordt vervolledigd met de besluitwet van 12 oktober 1918 

betreffende het verblijf, in België van vreemdelingen en van personen met vreemde oorsprong. In deze 

besluitwet staat het tweede artikel aan de minister van Justitie toe om mensen van een bepaalde plaats 

te verwijderen of net een verplichte verblijfplaats toe te wijzen. Bovendien krijgt de minister tevens de 

bevoegdheid om administratieve interneringen op te leggen. Het artikel stelt voorts: “Ces dernières 

mesures peuvent aussi être prises à l’égard des Belges qui n’ont pas de domicile fixe en Belgique ou 

que leurs relations avec l’ennemi rendent suspects”.
908

 De besluitwet zet door deze laatste bepaling de 

deur open voor een grootschalige toepassing van interneringen. 

De Belgische regeringen denken niet enkel bij actieve oorlogen aan de internering. Dit blijkt uit de 

besluitwet van 28 september 1939. Door de internationale druk en de gespannen binnenlandse situatie 

wordt de tijd van oorlog uitgeroepen. De genoemde besluitwet breidt de macht van de minister van 

Justitie over vreemdelingen en staatlozen uit. Hij kan illegale vreemdelingen en andere gevaarlijk 

geachte personen uitwijzen of interneren. Weer is het hem toegestaan om een verplichte verblijfplaats 
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of een verbod tot een bepaalde lokaliteit op te leggen. Het belang van deze besluitwet schuilt in de 

bevestiging van de maatregelen uit de Eerste Wereldoorlog. Het interneren van staatsgevaarlijken 

blijft een valabele beleidsoptie. De toevoeging van de uitwijzing, is trouwens geen kritiek op de 

internering. Dit blijkt uit de context van de besluitwet. Er is nog geen effectieve oorlog. De uitwijzing 

van bepaalde in het land verblijvende personen is dan nog een optie en vloeit voort uit de economische 

crisis en de migratievloed veroorzaakt door racistische nazi-politiek. In het midden van de Eerste 

Wereldoorlog liggen deze kaarten natuurlijk anders. 

Met de reeds toegelichte wet van 22 maart 1940 gaat de regering Pierlot, zij het onrechtstreeks, een 

stap verder op het pad der interneringen. Het aan deze wet gelieerde coördinatiecomité beslist een paar 

dagen voor de oorlog om lijsten op te maken voor de uitwijzing en internering van vreemdelingen en 

verdachte Belgische burgers. Het besluit van 9 mei 1940 geeft de Belgische Staat tot slot het recht om 

“all able men” van vijandige landen te interneren. Een dag later vallen de Duitsers België echter al 

binnen. Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch wordt gedwongen om de onvoltooide machinerie 

van internering en uitwijzing versneld in gang te zetten.
909

 Dat de beleidsvoerders te Londen de 

toepassing van de administratieve interneringen overwegen, mag geen verbazing wekken. Het is een 

nuttige, zelfs noodzakelijke maatregel voor de ordehandhaving in de chaos van de bevrijding. De 

ongepastheid van deze maatregel in een democratische rechtstaat is ontegensprekelijk. De noden van 

de Staat in tijd van oorlog verklaren echter de opbouw en het gebruik van deze overgangsmaatregel.  

Een laatste aspect van de voorbereiding van de rondzendbrief inzake administratieve internering is de 

geheimhouding over de maatregel. In zijn boek Onverwerkt Verleden oordeelt Luc Huyse: “Delfosse 

was vooreerst rijkelijk laat met zijn omzendbrief. Blijkbaar heeft de regering zich laten verrassen door 

de snelle opmars van de geallieerden”.
910

 Dit klopt niet. De regering in Londen kiest bewust voor de 

geheimhouding.
911

 Er bestaat een algemeen akkoord over de onwenselijke gevolgen verbonden aan het 

geven van ruchtbaarheid aan deze rondzendbrief. Represaillemaatregelen, zoals een massale deportatie 

van burgemeesters door de Duitsers bij hun terugtrekking uit België, zouden het administratieve bestel 

van het land ontwrichten. De geheimhouding ligt daarom voor de hand.
912

 Ganshof is zich wel bewust 

dat de authenticiteit en legitimiteit van rondzendbrief nr.340 een zet in de rug kan gebruiken. Hij raadt 

Delfosse daarom de publicatie van de maatregel in het Staatsblad aan.
913

 

Tot slot belicht ik beknopt de rol van de officieren van Burgerlijke Zaken bij de Belgische militaire 

zending. Een aantal aspecten daarvan zijn belangrijk voor de uitvoering van de ordehandhaving en de 

geplande sanctionering van de samenwerking met de vijand. Deze officieren zijn vertegenwoordigers 

van het Hoog Commissariaat en treden als dusdanig in contact met de centrale en lokale administratie 

van het bevrijde land. Een eerste taak is contact met de wettelijke en trouwe burgemeester. Beide 

adjectieven staan onderlijnd in de tekst. In het bijzonder vermeldt de instructie de nodige verstrekking 

van inlichtingen over de rondzendbrief nr.340. Een exemplaar van de rondzendbrief moet aan de 

burgemeesters worden overgemaakt en tevens aan de arrondissementscommissarissen, de procureurs 

des konings en de krijgsauditeurs. Indien de burgemeesters in gebreke blijven, dan neemt de officier 

contact op met de Hoog Commissaris. Hij geeft hem dan inlichtingen over de al dan niet door andere 

overheden genomen maatregelen. Hij licht vervolgens de arrondissementscommissaris, de procureurs 

des konings en de krijgsauditeurs in. De officieren moeten de interneringen opvolgen. De regelmatige 
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opstelling van verslagen over de interneringskampen is daartoe het instrument. Indien de situatie van 

de geïnterneerden niet voldoet, licht de officier de burgemeester in. Hij wijst hem op de mogelijkheid 

om de rijkswacht als versterking te vragen of om burgers op te eisen. Louter in geval van absolute 

noodzakelijkheid mag de officier aan de geallieerden hulp vragen.
914

 

 

11.6.2 De misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

De bevoegdheid over de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers ligt zoals de bevoegdheid 

voor de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gevoelig voor de regering in Londen. 

De legitieme regering van het Belgische volk levert de burgers niet zomaar aan de geallieerde legers 

over. De regering Pierlot kant zich daarom tegen elke vorm van niet Belgische machtsuitoefening. 

Indien de geallieerden zich van het internationale of het eigen recht bedienen, kan dat een inbreuk op 

de nationale soevereiniteit lijken. De vergaderingen tussen België en Groot-Brittannië betreffende de 

organisatie van de bevrijding hebben ook deze bevoegdheid als onderwerp.
915

  

Tijdens het tweede overleg op 29 september 1943 benadrukt De Schryver de dwingende militaire 

noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst. De regering Pierlot wil geen beschuldigingen horen 

alsof zij België aan de geallieerden heeft overgegeven. Niet onterecht wordt de reactie van koning 

Leopold III gevreesd. De regering houdt zich immers niet aan de neutraliteitspolitiek. Het Politiek 

Testament van de vorst bewijst uiteindelijk dat de regering in ballingschap zich niet onnodig hierover 

zorgen maakt.
916

 De Britten zijn zoals gezegd duidelijk over de door hun gewenste ordening van de 

bevoegdheden. Rechtszaken ten laste van Belgen die onder de bezetting inbreuken tegen de veiligheid 

van de Staat plegen, kan de regering volgens de nationale wetgeving organiseren. 

Bij de beoordeling van deze Belgische houding staat het zwakke karakter van de Belgische legitimiteit 

opnieuw centraal.
917

 De regering is weinig gerust in het lot dat de geallieerden Frankrijk toebedelen. 

Dit blijkt uit de langdurige discussies en het getouwtrek over de precieze inhoud van de geallieerde 

proclamaties voor de bevrijding van België. Voor het geval dat de Belgische militaire rechtbanken bij 

de bevrijding niet functioneren, stellen de geallieerden bijzondere juridische instructies op. Misdrijven 

ten nadele van de geallieerde legers moeten bestraft worden, desnoods door geallieerde rechtbanken. 

Het succesvolle einde van de oorlog komt voor de geallieerden op de eerste plaats.  

Walter Ganshof van der Meersch is het logische geallieerde aanspreekpunt door zijn functies als Hoog 

Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid en Auditeur-generaal. Hij bevraagt Major D.G. Passmore over 

het volgens hem voor België te strenge kerndocument Proclamatie nr.4. Dit document somt misdrijven 

op waarvoor geallieerde militaire rechtbanken kunnen vonnissen. Ganshof wil vooral vermijden dat de 

doodstraf wordt uitgesproken voor handelingen die volgens de Belgische juridische mores nooit deze 

zware straf zouden krijgen. Passmore laat Ganshof weten dat aan de Belgische wensen niet voldaan 

kan worden. De proclamaties moeten eenvormig zijn voor West-Europa en het document moet voor 

Frankrijk voldoende streng zijn. De Major is niet te vinden voor de toepassing van de nationale 

wetgevingen door de geallieerde militaire rechtbanken. De vooruitgang van de oorlog is immers niet te 

voorspellen. Ook bij Proclamatie nr.3 inzake de installatie van geallieerde militaire rechtbanken neemt 
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Ganshof stelling tegen de geallieerden in. Hij wil de vermenging van de Belgische Staat met deze 

bijzondere rechtsinstanties vermijden. Daarom kant hij zich tegen het optreden van Belgische burgers 

als openbare aanklagers.
918

 Een zelfde regeling voor bijzitters valt evenmin in goede aarde. Ganshof 

wil dat de werking en de mogelijke fouten van deze rechtbanken geen smet werpen op de naoorlogse 

regering. Door de banden losser te maken van Belgische aanwezigheid betracht hij dit.
919

 

In de schaduw van deze ontwikkelingen werken de Belgische beleidsvoerders aan twee besluitwetten 

voor de beteugeling van misdrijven gepleegd ten nadele van de geallieerde legers. Vooral tijdens 1944 

dringen de contactpersonen van de regering Pierlot bij de geallieerden vaak aan op de goedkeuring van 

de gevraagde besluitwetten. De dreiging van de geallieerden om bij de bevrijding het juridische heft in 

eigen handen te nemen, mist zijn doel niet. Toch neemt de regering haar tijd voor de goedkeuring van 

de teksten. Een eerste aandachtspunt is de vervollediging van de strafomschrijvingen zodat aan de 

geallieerde legers een zo volledig mogelijke bescherming geboden kan worden. De besluitwet van 24 

mei 1944 is het antwoord op deze vraag. Deze besluitwet is voor mijn onderzoek van ondergeschikt 

belang. Ik behandel deze daarom niet in detail.
920

 

Het tweede grote punt is de procedure. Ganshof licht de Belgische beleidsvoerders begin april 1944 in 

over de noden van de geallieerden voor de operationele fase van de bevrijding. Ze wensen ten eerste 

een voldoende snelle bestraffing van de misdrijven ten nadele van hun legers. De Hoog Commissaris 

acht de functionering van de burgerlijke rechtbanken minder geschikt dan de militaire rechtsmacht. 

Ook meent hij dat de procedure voor de burgerlijke rechtbanken niet tot een snelle bestraffing van de 

bedoelde misdrijven zal leiden. Ganshof overweegt daarnaast nog een vraag van de geallieerden: een 

algemene bevoegdheid van het militair gerecht, indien de burgerlijke rechtbanken falen. Ganshof ziet 

de burgerlijke rechtbanken enkel falen, indien op Belgisch grondgebied een militair front ontstaat. 

Vooral personeelstekorten spelen hem parten. De instelling van krijgsraden staat niet 100 procent vast, 

doordat elke krijgsraad twee burgerlijke magistraten, elk met plaatsvervangers moet hebben. De vlotte 

oprichting van een kamer van het krijgshof is ook onzeker.  

Ganshof acht de samenstelling van de krijgsraden niet dwingend voor misdrijven ten nadele van de 

geallieerde legers. Voor dit doel past een beknopte gerechtelijke procedure. Ganshof stelt maatregelen 

voor in zijn verslag om de juridische behandeling van deze misdrijven te bevorderen. De belangrijkste 

zijn een tijdelijke afschaffing van het beroep, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog, een verkorting van 

de termijn van dagvaarding van 3 dagen tot 24 uur en de uitbreiding van het aantal agenten dat kan 

dagvaarden en de afschaffing van de gerechtelijke commissie. Voor deze laatste maatregel steunt 

Ganshof op het ontwerp van de besluitwet van 26 mei 1944. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van 

het aantal officieren in de lottrekking.
921

 Niet enkel actieve officieren maken van deze pool deel uit, 

maar ook de reserveofficieren en actieve officieren die niet in actieve dienst zijn. De procedure voor 

de keuze van officieren in de krijgsraden volgt de besluitwet van 26 mei 1944. Hoewel de commissie 

bij het ministerie van Justitie in april 1944 de verkorte termijn van dagvaarding goedkeurt, verdwijnt 

deze bepaling weer bij de publicatie in het Staatsblad op 2 september 1944.  

De laatste beslommering van Ganshof betreft de noodzaak van een snelle ontplooiing van activiteit op 

voet van de geallieerde legers. Twee krijgsraden te velde zijn volgens hem noodzakelijk. Dit staat dus 
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gelijk aan vier burgerlijke rechters met vervangers en vier hogere officieren voor het voorzitterschap. 

Twee krijgsraden veronderstellen ook twee auditoraten en dus twee krijgsauditeurs en tien substituten. 

Het minimum aantal griffiers is twee met acht adjuncten. Voor het Auditoraat-generaal wil Ganshof 

minstens drie substituten en drie adjunct-griffiers met vijf bedienden. Het belang van deze bedenking 

is dat de twee voorziene krijgsraden te velde in feite niet dienen voor de gerechtelijke bestraffing van 

samenwerking met de vijand, maar als juridische steun voor de geallieerde legers. Het betreft dus niet 

in eerste instantie een nauwe band met de burgertrouw, maar een beantwoording aan de vereisten van 

een geallieerde militaire strijd op Belgisch grondgebied. 

 

11.6.3 Het plan van de ordehandhaving voor de bevrijding 

Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk beschrijf ik de algemene bepalingen voor de structurering van 

de ordehandhaving in het te bevrijden België aan de hand van de cursussen van Ganshof en Frederic 

Dumon voor de officieren van de Derde sectie van de Belgische militaire zending. Via deze cursussen 

worden deze officieren voorbereid op hun rol als verbindingspersoon tussen de geallieerde legers, de 

Belgische lokale overheden en de Belgische regering in ballingschap. 

Ten eerste is van belang dat op het land 26 april 1939 via artikel 58 van de wet van 15 juni 1899 in 

staat van oorlog is. Een kb activeert op die dag de oorlogstijd via de mobilisatie van het leger. De staat 

van oorlog eindigt pas wanneer een ander kb het leger terug op voet van vrede stelt. Voor de Belgische 

regering in ballingschap is de tijd van oorlog, in tegenstelling tot de opvatting bij de noorderburen, niet 

voorbij na de overgave van het leger. Rolin geeft in zijn tekst van 6 juni 1943 een aangepaste mening. 

Hij onderkent dat de oude maatregelen aanpassing behoeven. De besluitwet van 11 oktober 1916 

maakt een onderscheid tussen de effectieve en de fictieve staat van beleg. De staat van beleg betekent 

strikt genomen dat een plaats door de vijand wordt belegerd. Met de invoering van de fictieve staat 

van beleg door de voornoemde besluitwet valt deze vereiste weg. Zoals de staat van oorlog wordt deze 

nieuwe staat van beleg afgekondigd door een kb. Op 10 mei 1940, bij het binnenvallen van het Duitse 

leger, neemt de regering dit kb. Ook deze staat van beleg vervalt niet bij overgave van het leger.  

In de staat van oorlog veranderen belangrijke zaken voor het beheer van het land. De kern is dat de 

Koning alle politionele bevoegdheden kan uitoefenen. Door deze bepaling kan de uitvoerende macht 

snel ageren inzake ordehandhaving en de beveiliging van de openbare veiligheid. De bevoegdheden in 

artikel 4 van de besluitwet van 11 oktober 1916 kunnen geheel of gedeeltelijk toegekend worden aan 

burgerlijke of militaire overheden; bijvoorbeeld: een gouverneur, een arrondissementscommissaris of 

een korpscommandant. Het betreft deze bevoegdheden: personen verwijderen van bepaalde plaatsen, 

dag en nacht huiszoekingen laten uitvoeren door officieren van de gerechtelijke politie, de afgifte van 

wapens en munitie eisen, reünies voorkomen die tot wanordelijkheden kunnen leiden en briefwisseling 

controleren. Nog breder is de mogelijkheid voor de ministerraad om in nood maatregelen te nemen via 

een besluit met kracht van wet om de veiligheid en de verdediging van het grondgebied en de Staat te 

verzekeren en tevens van de openbare rust, de volksgezondheid, de ravitaillering van de bevolking, de 

reguliere werking van justitie… Een reeds eerder besproken wijziging betreft de bevoegdheid van het 

gerecht. Alle misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat door militairen of burgers vallen 

in oorlogstijd onder het militair gerecht. 

De wettelijke gevolgen van de staat van beleg volgens de besluitwet van 11 oktober 1916 zijn als volgt 

te vatten: De minister van Landsverdediging krijgt in deze periode de macht over de bevoegdheden 

van de burgerlijke overheden voor ordehandhaving, politie en transport. De al vermelde bevoegdheden 

van artikel 4 van de besluitwet van 11 oktober 1916 kunnen onder zijn verantwoordelijkheid geheel of 
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gedeeltelijk aan militaire overheden worden toegewezen. Voor de komende bevrijding wijzigt de 

regering deze regeling. Daarvoor zijn drie redenen: a. het feitelijk onbestaande Belgische leger; b. de 

uitzonderlijke desorganisatie van de centrale en de lokale administratie en c. de aanwezigheid van een 

geallieerd leger. De regering wil een soepeler bevoegdheidstoewijzing. De regering opteert daarom om 

een of meerdere verantwoordelijke ministers aan te wenden voor de bevoegdheden in artikel 4 van de 

besluitwet van 11 oktober 1916.Ook is de ontzetting van de normaal bevoegde autoriteiten niet 

wenselijk. Dumon duidt deze laatste maatregel niet in zijn tekst. De wens van de regering is echter dat 

de instellingen van de Belgische Staat zo snel als mogelijk hun gewone functie terug zouden opnemen. 

Er komt geen overgangsregime.  

De ministerraad van 2 juni 1944 beslist de besluitwet in voege te laten tot het leger op vredesvoet staat 

en ten laatste twaalf maand na de volledige bevrijding van het grondgebied. De flexibiliteit van het 

systeem wordt dus met minstens een jaar uitgebreid. De cursussen van Ganshof en Dumon hinten naar 

deze beleidsoptie: “Il ne semble pas déraisonnable de croire, pas (sic) contre, que la situation dans 

laquelle se trouvera le pays ne permettra pas de mettre fin au temps de guerre légal avant un terme 

relativement prolongé”.
922

 

 

11.7 Een vergelijking met Frankrijk en Nederland 

 

Ik refereerde reeds naar het bijzondere karakter van het Belgische systeem voor de bestraffing van 

samenwerking met de vijand.
923

 Om dit te onderstrepen verwijs ik naar het bestraffingsapparaat in 

Nederland en Frankrijk. Mijn hypothese is dat de Belgische regering in ballingschap zich trouwer aan 

de Grondwet houdt dan de beleidsvoerders uit Frankrijk en Nederland, enerzijds door hun onzekere 

institutionele positie in Londen, maar tevens onder invloed van de Eerste Wereldoorlog. Dit verklaart 

de eenduidige bevoegdheid van de militaire rechtsmacht in het Belgische beleid. Van de in het 

verleden genomen beslissingen wordt niet afgeweken. In Nederland en Frankrijk klinkt het verhaal 

anders. Dit leidt Dautricourt over België en Frankrijk tot de volgende vaststelling: “La caractéristique 

de la répression belge est non seulement la légalité; mais l’attachement à toutes les normes et à toutes 

les formes de la légalité traditionnelle de l’Occident”.
924

 

Reeds medio 1943 discussieert het Comité français de libération nationale verblijvend in Algiers over 

de juridische grondslagen, de legitimiteit en de politieke en sociale rechtvaardiging van de epuratie 

voor Frankrijk. Frankrijk is in tegenstelling tot België een nieuwe Staat in opbouw. Een deel van deze 

nieuwe Franse Republiek bestaat uit het inrichten van voorlopige juridische structuren.
925

 Het herstel 

van de autoriteit van de Staat en de republikeinse principes bepaalt de vorm waarin de nieuwe Staat de 

juridische beoordeling van het samenwerken met de vijand beoordeelt. Twee paden zijn uitgesloten: 

de uitzonderingsrechtbanken van Vichy, maar ook de traditionele gerechtelijke instanties, waaronder 
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de militaire rechtsmacht, het hof van assisen en de correctionele rechtbanken. Bij de eerste keuze 

wegen de snelle procedures niet op tegen het laten voortbestaan van de veroordeelde praktijken van 

het vorige regime. De tweede keuze zou leiden tot een openbare erkenning van de terugkeer van de 

staat van republikeins recht. De derde keuze is het inrichten van nieuwe instellingen. De nadruk ligt 

niet bij de vereisten van de klassieke juridische principes, maar bij de noodzaak van een restauratie 

van de autonomie van de Staat. Dit is niet uitzonderlijk. In Frankrijk wordt traditioneel het primaat van 

de politiek en de Staat boven het juridische verdedigd.
926

 In de laatste maanden van 1943 komt het tot 

ordonnanties voor de administratieve internering van gevaarlijke individuen en ook voor de nationale 

verdediging en veiligheid en de repressie van banden met de vijand, verklikking, de economische 

oorlog, sekwester van goederen… Op het moment dat Franse regering zich vestigt, gooit zij bijna alle 

ordonnanties overboord. De ordonnanties inzake administratieve internering en handel met de vijand 

leven nog een tijd verder in gewijzigde vorm. Wat daarna gebeurt, is een grote vernieuwing zonder 

verwijzing naar de als mislukt beschouwde zuivering uit Algiers.
927

 

Uiteindelijk voeren vier soorten rechtbanken de gerechtelijke bestraffing van collaboratie in Frankrijk 

uit. Er zijn ten eerste de Cours de Justice (het decreet van 26 juni 1944). Een stuwende kracht achter 

deze nieuwe rechtbank is generaal de Gaulle. Hij wil vermijden dat de behandeling van het wangedrag 

van collaborateurs enkel in handen van het militair gerecht is, de normaal door de wet aangewezen 

instelling. Deze Cours de Justice bestaan uit een beroepsrechter met vier lekenrechters komende uit de 

bevrijdingscommissies op departementsniveau. Tot 31 januari 1951 blijven deze rechtbanken actief. 

Hierna hernemen de militaire rechtbanken hun bevoegdheid. Van 28 augustus 1944 tot 31 december 

1949 functioneren ook de Chambres Civiques. In tegenstelling tot de Cours de Justice veroordelen 

deze rechtbanken enkel tot de sanctie dégradation nationale; de Franse uitgebreide rechtenontzetting. 

De derde gerechtelijke poot van de Franse epuratie bestaat uit het militair gerecht, actief tot aan de 

instelling van de Cours de Justice en na deze rechtbanken tot in 1954. Op 18 november 1944 wordt tot 

slot de Haute-Cour de Justice ingericht, een uitzonderingsrechtbank voor de collaborerende top uit de 

Vichy-republiek.
928

 Deze verschillende rechtbanken worden in de loop van de bevrijding van Frankrijk 

ingesteld.
929

 De bevrijding kenmerkt zich daarnaast door geïmproviseerde snelrechtbanken, met een 

niet steeds duidelijk militair of verzetskarakter. 

De Nederlandse regering in ballingschap tekent te Londen ook nieuwe strafmaatregelen uit. Minister 

van Justitie Pieter Sjoerds Gerbrandy is in het najaar van 1941 nochtans van mening dat een nieuwe 

wetgeving onmogelijk is, omwille van het probleem van de retroactiviteit. Het staatsnoodrecht staat de 

regering evenwel toe om wetten met betrekking op de bevolking te voorzien. De nieuwe minister van 

Justitie Johannes van Angeren steunt de initiatieven voor een nieuwe wetgeving. Bij de bevrijding wil 

hij een bloedbad vermijden. De verstrenging van de strafwetartikelen met een uitgebreide toepassing 

van de doodstraf dient dat doel. De retroactieve wijziging van de strafwet gebeurt na de toestemming 

van twee belangrijke adviesorganen: de door de Kroon bijeengeroepen Bijzondere Raad van Advies en 

de uit particulier initiatief ontstane Studiegroep Reconstructieproblemen. De plannen enten zich op het 

militair recht. De achtergrond hiervoor is de perceptie dat wijzigingen aan het militair recht beperkter 
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zijn dan deze aan het gewone strafrecht. In zijn boek meent Belinfante dat de Nederlandse regering zo 

de reikwijdte van de vernieuwingen verbloemt. Hij dicht de Nederlandse regering tevens een fascinatie 

voor het militaire toe, door de oorlog en de komende militaire bevrijding van Nederland.
930

  

Net zoals in Frankrijk wijkt Nederland af van de wettelijk voorziene regeling in het toekennen van de 

bevoegdheid voor de sanctionering van samenwerking met de vijand aan wat de Nederlandse regering 

“bijzondere gerechtshoven” noemt. Het besluit stelt bijzondere gerechtshoven in de vijf ressorten van 

de gewone gerechtshoven aan. Deze rechtbanken zijn de eerste en laatste aanleg. Dit dient de snelheid 

van de bestraffing. Een controle op de uitspraken van deze hoven komt er via een Bijzonder Hof van 

Cassatie, dat eveneens bevoegd is voor uitspraken aangaande de strafoplegging. Tot 1947 verlenen 

enkel de bijzondere gerechtshoven de toelating tot Cassatie. De bijzondere gerechtshoven hebben vijf 

leden: drie juristen en twee militairen.
931

  

De Nederlandse regering in ballingschap worstelt met de vernieuwingen in het Bijzonder Strafrecht. 

De reikwijdte van het begrip “hulpverlening aan de vijand” in de strafwet is niet voldoende breed om 

het lidmaatschap bij de Nationaal-Socialistische Beweging en gelijksoortige organisaties te vatten. 

Evenmin bevat de Nederlandse strafwet expliciet verwijzingen naar ambtelijke collaboratie of andere 

vormen van laakbare samenwerking met de bezetter. De regering in ballingschap komt daarom met 

steun van hun Bijzondere Raad van Advies en de Studiegroep Reconstructieproblemen tot het besluit 

om buiten de sfeer van het strafrecht nieuwe rechtsprekende organen in te voeren. Dit leidt tot het 

Tribunaalbesluit van september 1944. Deze tribunalen oordelen over het gedrag van Nederlanders als 

goede Staatsburgers. Er is evenwel geen mogelijkheid tot beroep en een parket ontbreekt.
932

 

Het is interessant dat het lidmaatschap bij het NSB in een eerste versie van de nieuwe wetgeving 

strafbaar is. Op vraag van de Buitengewone Raad van Advies in de vergadering op 5 augustus 1943 

valt dit uiteindelijk buiten het Bijzonder Besluit Strafrecht. De oplossing is het Tribunaalbesluit. In dit 

besluit staat dat de Nederlanders die op enigerlei wijze hulp of steun bieden aan de vijand, lid zijn van 

een nationaal-socialistische organisatie, voordeel trekken uit door de vijand of diens handlangers 

genomen maatregelen of geen gevolg geven aan de door de regeringsmaatregelen voor de oorlog, de 

volgende sancties kunnen krijgen: internering, ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring 

van hun vermogen. De internering duurt onveranderlijk 10 jaar. Een kortere interneringstermijn kan 

enkel door middel van goed gedrag. De Nederlandse regering stelt een beleid in dat loopt op twee 

sporen. Er wordt een dubbele weg bewandeld, namelijk een verschijning voor het Bijzonder Gerecht 

en voor de tribunalen.
933

 Dit wijkt sterk af van de eenduidige toewijzing van alle sancties door de 

Belgische regering in ballingschap aan het militair gerecht en de Strafwet.  

Dit verschil is verklaarbaar door de Belgische voorgeschiedenis inzake de Eerste Wereldoorlog. In het 

Journal des Tribunaux van 11 november 1945 duidt de Nederlandse Professor in het strafrecht J.M. 

Van Bemmelen dit: “La Hollande ne connaissait pas une réglementation pareille à l’arrêté-loi belge 

du 12 octobre 1918; ni le Code pénal néerlandais ni le Code pénal militaire n’étaient conçus de 

manière à tenir tête aux actions criminelles politiques et antipatriotiques”. Hij haalt ook de Belgische 
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wetten uit 1934, 1937 en 1939 aan.
934

 Behalve de wet uit 29 juli 1934 spelen voor de repressie na de 

Tweede Wereldoorlog nog andere wetten een grote rol: de besluitwet van 17 april 1917 en de wet van 

22 maart 1940. Door de besluitwet uit 1917 bestaat politieke samenwerking met de vijand reeds als 

misdrijf. Dit staat niet in de Nederlandse strafwet en daarom is de bestraffing van het NSB niet zeker. 

Dit verschillende uitgangspunt toont ook waarom de Belgische regering geen nieuwe inbreuken in het 

strafrecht of uitzonderingsrechtbanken invoert. De keuzes uit het verleden doen de Belgische regering 

in ballingschap het betreden pad verder bewandelen. Ik belicht dit verder in het hiernavolgend besluit. 

Een laatste verschil tussen Nederland en België dat ik hier wil toelichten, is het regime voor de periode 

van transitie. De regering Pierlot houdt te Londen vast aan de terugkeer en de verwerving van de 

macht in de Staat. De Nederlandse regering opteert voor een tussenstap met het Militair Gezag. Het 

Militair Gezag oefent krachtens de op 11 september 1944 afgekondigde Bijzondere Staat van Beleg 

uitgebreide taken en bevoegdheden uit. Ze zijn de verbinding tussen de geallieerde commandanten te 

velde en de Nederlandse regering en tijdelijk het overheidsapparaat.
935

 De positie van de regering 

Pierlot maakt dit ondenkbaar voor België.
936

 

 

11.8 Hoofdbesluit: Een weg geplaveid met goede voornemens? 

 

Het verslag aan de raad van de besluitwet van 6 mei 1944 op het verval van nationaliteit, het verlies en 

de opschorting van zekere rechten wegens in tijd van oorlog tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat bedreven misdrijf stelt: “De ministerraad zal van oordeel zijn dat zij die zich onder de 

vijandelijke bezetting schuldig hebben gemaakt aan verraad jegens het Vaderland, op bijzondere wijze 

moeten gebrandmerkt worden”. Verder staat te lezen: “Zij die het Vaderland hebben verraden moeten 

geheel en snel in de onmogelijkheid worden gesteld om kwaad te doen”.
937

 De blik van de Belgische 

beleidsvoerders op de bestraffing van samenwerking met de vijand is in tegenstelling tot wat deze 

bewoordingen doen vermoeden, vrij klassiek. De verantwoording van de besluitwetten in dienst van 

de bevrijding van België gebeurt consequent in patriottische termen. Het patriottisch paradigma van 

voor de oorlog blijft zich doorzetten. Het is de Belgische Staat die zijn burgers voor hun ontrouw zal 

straffen. Het democratische deficit van onder de bezetting krijgt binnen deze bestraffingsplannen geen 

speciale rol. Het herstel van deze democratie komt als doel evenmin expliciet naar boven. Voor de 

regering Pierlot primeert niet het herstel van de democratie. Dit betekent ditmaal niet noodzakelijk dat 

de beleidsvoerders de democratie ongenegen zijn. Het hoofddoel van de regering te Londen is hun 

herbevestiging als legitieme regering van bevrijd België zonder linkse of rechtse politieke avonturen. 

Uitspraken over het Belgische staatsbestel kunnen mensen louter tegen het hoofd stoten. Deze 

voorzichtigheid en behoudsgezindheid kenmerken de regering Pierlot in gedachte en daad.  

Uit de voorbereiding van de maatregelen voor de sanctionering van diegenen die in de oorlogstijd met 

de Duitsers samenwerken, blijkt dat de regering in Londen een gematigd project op poten zet. Dit is 

een beduidend andere interpretatie dan tot heden courante opvatting voor de studie van de repressie na 

                                                      

934
 J.M. VAN BEMMELEN, “La répression de l’incivisme et des crimes politiques en Hollande”, in: JT, 11 

novembre 1945, p.549-551.  
935

 Peter ROMIJN, Snel, streng en rechtvaardig…, p.50. 
936

 Voor de start en uitbouw van de gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de vijand in Nederland, zie: 

p.357. Voor de maatregelen inzake de epuratie, zie: p.563. 
937

 BS. 2 september 1944, p.410. 



 

 192  

de Tweede Wereldoorlog. Het gematigde karakter van de hervormingen komt voort uit de onzekerheid 

van de regering Pierlot ten aanzien van haar status in bezet België en haar constitutionele tegenspelers 

in het Belgisch staatsbestel. Vanzelfsprekend verstrengen de strafbepalingen die een deel van de 

bevolking met de voeten treedt. De hervormingen opgenomen in de besluitwet van 17 december 1942 

zijn niet licht, maar evenmin losgeslagen of ingegeven door blinde haat. De hervormingswijze van de 

Belgen te Londen spoort volledig met de verstrengingen uit de Eerste Wereldoorlog en de jaren dertig.  

De meest ingrijpende hervorming gebeurt bij het verval van nationaliteit en de rechtenontzettingen. De 

besluitwet van 6 mei 1944 gaat evenwel niet buiten de grenzen van de strafwet. De sancties blijven in 

de juridische context van het militair gerecht. Een misdrijf tegen de bepalingen van de strafwet blijft 

de enige maatstaf voor de al dan niet juridische behandeling van iemands zaak. Deze beoordeling is 

daarenboven exclusief in handen van het militair gerecht. De bevoegdheid van het militair gerecht is 

gegrondvest op de Grondwet en het beleid uit de Eerste Wereldoorlog en de jaren dertig. Hetzelfde 

geldt voor de wijzigingen aan de organisatie in het militair gerecht. Het gaat louter om de in 1940 

parlementair aanvaarde en daardoor legitieme hervormingen ter verzachting van het militair karakter 

van het militair gerecht en ter bespoediging van de procedure. Bij de administratieve internering is het 

niet anders. De beleidsvoerders hernemen een in 1918 en tijdens de jaren dertig gebruikte maatregel en 

maken deze voldoende flexibel voor de nakende bevrijding. Tevens valt op dat initieel wordt gewerkt 

met het idee om preventieve strafmaatregelen uit te vaardigen tegen hele groepen in de samenleving. 

In tegenstelling tot de jaren dertig zijn deze keer niet de communisten, maar natuurlijk het VNV en 

Rex de doelwitten van deze politieke strategie. Deze preventieve maatregelen komen echter weerom 

niet tot effectieve uitvoering. 

Het eerder vermelde citaat van Scott Page hoort ook hier te staan: “A law is much more strongly and 

differently connected to past laws than (for example) a pest control strategy is to past pest control 

strategies. Further, historical forces constrain laws to be similar to past laws”.
938

 In de onderscheiden 

ontwikkelingen op het gebied van de verdediging van de Belgische Staat of de verdediging tegen een 

gebrekkige burgertrouw zitten voldoende elementen om padafhankelijkheid te onderscheiden in de 

politieke beslissingen verbonden aan de opbouw van deze verdediging. 

Een eerste vaststelling is dat België in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland een voorgeschiedenis 

van burgerontrouw heeft. Voorgaande regeringen gaan daarom over tot een aantal voorbereidingen en 

hervormingen, zowel in de artikelen van de strafwet als voor de effectieve procedurele organisatie. Na 

de Eerste Wereldoorlog bestraft het militair gerecht het activisme. Via de herinstelling van vredestijd 

komt de gewone indeling van de gerechtelijke bevoegdheden snel terug. In 1934 en 1940 bevestigt het 

parlement evenwel de bevoegdheid van het militair gerecht voor de misdrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Dat de constitutionele basis op grond van artikel 105 gw betwistbaar is, doet 

niet ter zake. Wat telt, is deze tweevoudige parlementaire goedkeuring. Het Belgische gerechtelijke 

systeem voor de naoorlogse periode kenmerkt zich door de bevoegdheid van het militair gerecht, met 

daarnaast de vier basisartikelen: de militaire, economische en politieke samenwerking met de vijand 

en verklikking aan de vijand. De Nederlandse regering moet op zoek naar nieuwe juridische vormen 

om burgerontrouw te vatten. De Belgische regering heeft de nodige strafrechtelijke artikelen reeds. 

Haar enige taak is de bijsturing en afstemming van deze artikelen aan de nieuwe bezetting. Vooral de 

bevestiging van de bevoegdheid voor het militair gerecht voor aan de oorlog gerelateerde misdrijven 

wijst op het positief feedbackproces en dus op padafhankelijkheid. Dit relatieve kostenvoordeel door 

de toepassing van een vroeger gekozen optie speelt inderdaad. In de parlementaire discussie van 1940 
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vallen verschillende verwijzingen naar de discussieloze aanname van deze bevoegdheidsbepaling door 

het parlement in 1934. Dit toont de door Pierson beschreven politieke aard aan, waarin het collectieve 

en de institutionele dichtheid het individuele handelen inperken en daardoor het beleid beïnvloeden. 

De grootste Belgische vernieuwing gebeurt voor het nationaliteitsverval en de rechtenontzetting. Hier 

valt op dat de effectief ingevoerde vorm van nationaliteitsverval beperkt is en volledig geïnspireerd op 

het negatief gepercipieerde verloop van de bestraffing van het activisme tijdens het interbellum. De 

rechtenontzetting wordt uitgebreid met verschillende rechten. De keuze van deze extra rechten houdt 

in dat de regering Pierlot zich schaart achter een ruimere sanctie dan het verbreken van invloed van de 

incivieke burger op de Staat. Artikel 123sexies swb toont dat het om een maatschappelijke zuivering 

gaat. De band tussen inciviek en Staat verbreken blijft wel het hoofddoel van de rechtenontzetting. Het 

wordt incivieken op verschillende manieren onmogelijk gemaakt om een plaats van aanzien of invloed 

in te nemen. Wat vooral opvalt, is dat de regering Pierlot de rechtenontzetting binnen de strafwet en de 

standaardprocedure voor het militair gerecht houdt. Er is dus in tegenstelling tot landen als Frankrijk, 

Nederland en Noorwegen geen sprake van een maatregel los van de strafrechtelijke procedure. De 

enige manier om bij de bevrijding in dit Belgische systeem een uitgebreide ontzetting op te lopen, is 

via een gerechtelijke veroordeling voor het militair gerecht. Zo breekt deze hervorming evenmin met 

de juridische tradities en blijft deze vernieuwing binnen te perken. 

Het bestraffingsplan van de regering in ballingschap te Londen is gematigd, maar voorzien van een 

aantal noodzakelijke hervormingen. Het blijft binnen de grenzen van de Grondwet en de strafwet. De 

vernieuwingen en hervormingen zijn minimaal. Er zijn geen uitzonderingsrechtbanken en evenmin een 

van het strafrecht onafhankelijke sanctie. In vergelijking met Frankrijk en Nederland hervormt de 

Belgische regering veel minder ver. Dit wil niet zeggen dat er geen verregaande plannen bestaan. Zo 

heeft Henri Rolin plannen om bij de bevrijding een preventieve rechtenontzetting uit te voeren. Hoge 

magistraten in bezet België zien soelaas in een brede toepassing van het nationaliteitsverval. Al deze 

plannen passeren in Londen de revue. Dit wordt in de schoot van de regering Pierlot een systeem met 

het militair gerecht en de strafwet als primaat. De verklaring is tweeledig: de voorgeschiedenis van de 

bescherming van de Staat tegen burgerontrouw en de onzekere institutionele situatie van de regering.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vernieuwt de Belgische regering veel meer. Er is dan niet enkel geen 

voorgeschiedenis, maar evenmin institutionele onzekerheid. Het parlement ontbreekt, maar het werk 

van de regering wordt gedragen door de volledige uitvoerende macht: de koning staat aan de kant van 

de regering. Er is geen institutionele crisis. De periode van en na de Tweede Wereldoorlog verschilt op 

dat vlak dag en nacht. De afwijzende houding van Leopold III tegenover de regering en het parlement 

en zijn publieke afwezigheid en stilte tegenover de regering Pierlot tijdens de bezetting maken ’s lands 

destabilisatie tot een zeer reële mogelijkheid. De ruzie tussen vorst en regering en de koninklijke visie 

op de parlementaire democratie zijn weinig geruststellend. De enige zekerheid van de regering Pierlot 

is de Grondwet en de (straf)wet. Zolang de regering beslissingen binnen deze grenzen neemt, kan hun 

legitimiteit op deze gronden niet aangevallen worden. Wat als de bedachte uitzonderingsrechtbanken 

geen aanvaarding vinden? Wat als de koning een andere regering eist en de gemaakte plannen van de 

hand wijst? Welke situatie ontstaat dan met de geallieerde legers? Institutionele chaos wil de regering 

ten alle koste vermijden. Dit is een doorslaggevend verschil voor België met Noorwegen, Nederland 

en Frankrijk. Voor Noorwegen en Nederland geldt dat de Koning en de regering, de volle uitvoerende 

macht aan de geallieerde zijde staan. Daar zijn geen legitimiteitsproblemen zoals in het Belgische 

bestel. Deze regeringen hebben geen institutionele onzekerheid. Dit belet vervalt ook voor Frankrijk, 

maar door andere redenen: In Frankrijk is niet louter de vooroorlogse regering verdwenen. Er is zelfs 

geen sprake meer van de Vierde Republiek. De Vichy-republiek voert het oorlogsbewind onder Pétain. 

Na de oorlog moet er een nieuwe republiek komen. Het verschil met België is daar dat de bestaande 
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institutionele banden met de vooroorlog net beduidend minder sterk zijn. De Franse in de Tweede 

Wereldoorlog opkomende leiders behoren niet tot de laatste vooroorlogse regering. Generaal de 

Gaulle krijgt door zijn enthousiaste ontvangst in Frankrijk uiteindelijk legitimiteit om op te treden als 

politieke leider van de nieuwe Republiek. 

Dit alles brengt mij bij de vierde categorie van Mahony als verklaring voor de padafhankelijkheid in 

het beleid inzake samenwerking met de vijand van de regering Pierlot: legitimiteit. De draagkracht van 

het vooroorlogse systeem en de vooroorlogse wijzen ter verstrenging van de strafwet worden door de 

regering Pierlot aangewend om haar wankele legitimiteit niet nog meer te ondergraven. Er is geen 

exogene schok zoals de komst van het Vichy-regime, noch is het mogelijk om, zoals tijdens de Eerste 

Wereldoorlog of zoals Nederland en Noorwegen, legitiem wetgeving te stemmen met volheid van de 

uitvoerende macht. De invloed van legitimiteit speelt op dubbele wijze. De institutionele reproductie 

van de instellingen verbonden aan de strafwet gebeurt niet enkel omdat dit de legitieme keuze is van 

voor de oorlog. De gebrekkige regeringslegitimiteit heeft daarnaast een negatief uitwendige invloed op 

het voorbereidingsproces. De regering kan de ontvangst in het eigen land door de elite en de bevolking 

niet voldoende inschatten. Het meest veilige is het legale pad. De vóór de Tweede Wereldoorlog 

ondernomen stappen vormen het kader van het toelaatbare en zorgen voor padafhankelijkheid binnen 

de regering. De bedenkers van meer extreme plannen voor rechtenontzettingen (Henri Rolin) of het 

nationaliteitsverval (de magistraten in het bezette land) worden niet gehinderd door deze beperkingen. 

Hun positie is veel vrijer. Het is tekenend dat pas aan het eind van de oorlog – wanneer de tekenen van 

de herwonnen legitimiteit van de Belgische regering steeds sterker worden – bepaalde vernieuwingen 

zoals de toevoeging van het verzet aan het militair gerecht binnen de regering aan kracht winnen. 
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12 De Belgische regimecrisis vanaf september 1944 

 

“Compared with the widely divergent discours of the inter-war years when revolutionary 

socialism, manifold versions of authoritarianism, fascism, and völkisch Flemish nationalism 

had all contested for public support, the post-war era was dominated by a conventional and at 

times complacent glorification of the virtues of parliamentary democracy.” 

Martin Conway, The Sorrows of Belgium. Liberation and Political Reconstructions, 1944-

1947, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.9. 

 

12.1 De machtscentra in het naoorlogse België 

12.1.1 Van nationale unie, via linkse coalities tot de rooms-rode coalitie  

De naoorlogse regeringen functioneren tijdens de jaren veertig in een woelige context met wisselende 

coalities en belangrijke breuken voor de repressie. Na de oorlog zijn er eerst regeringen van nationale 

unie. Pierlot leidt de eerste regering van 27 september 1944 tot 7 februari 1945. Daarna is Achille Van 

Acker aan de beurt. Zijn eerste regering houdt stand van 12 februari tot 2 augustus 1945. Hierna breekt 

een periode aan van vier opeenvolgende regeringen uit linkse partijen. Deze eerste regering onder Van 

Acker (2 augustus 1945 – 9 januari 1946) is een coalitie van socialisten, liberalen, communisten en de 

UDB (Union Démocratique belge). Deze travaillistische verzetspartij wil het onderscheid slechten 

tussen katholieken en socialisten. De slechte score in de eerste naoorlogse verkiezingen (amper één 

verkozene) luidt meteen het einde van de partij in. De homogeen socialistische minderheidsregering 

onder leiding van Paul-Henri Spaak (13 – 19 maart 1946) is slechts een kort leven beschoren. Hierna 

volgen de regeringen onder Van Acker (31 maart 1946 – 10 juli 1946) en onder Camille Huysmans (3 

augustus 1946 – 12 maart 1947). Hier eindigt dit eerste tijdperk van linkse regeringen. Hierna komt de 

rooms-rode coalitieregering geleid door Spaak en Gaston Eyskens (29 maart 1947 – 27 juni 1949).
939

 

De ministers van Justitie volgen elkaar in hoog tempo op. Het eerste bevrijdingsjaar kent drie, telkens 

katholieke ministers van Justitie: Antoine Delfosse blijft tot eind september 1944 op post. Maurice 

Verbaet volgt hem op in de nieuwe regering van Pierlot. Charles du Bus de Warnaffe beheert daarna 

het departement tot augustus 1945. Dat Justitie constant in katholieke handen is, valt niet overal in 

goede aarde.
940

 De liberaal Drèze is ontevreden bij de bespreking van de samenstelling van de eerste 

regering Van Acker en vreest een sabotage van de repressie. Zijn partijgenoot Vandevelde is tevreden 

voor het departement Binnenlandse Zaken. Dit is het tweede sleuteldepartement voor de behandeling 

van de incivieken.
941

 In de periode van linkse regeringen is deze ministerpost vooral voor liberalen. 
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Tot de nationale verkiezingen in februari 1946 is Marcel Grégoire van de UDB de bevoegde minister. 

Henri Rolin volgt hem voor ongeveer een week op in de doodgeboren socialistische regering van 

Spaak. Daarna is het aan de liberalen Adolph Van Glabbeke en Albert Lilar. In de rooms-rode regering 

onder leiding van Spaak bekleedt Paul Struye van 20 maart 1947 de functie van minister van Justitie. 

Hij wordt vanaf 27 november 1948 opgevolgd door Henri Moreau de Melen.
942

 

Het merendeel van de belangrijke besluitwetten en wetten voor de repressie wordt uitgevaardigd onder 

het ministerschap van Marcel Grégoire in de laatste vijf maand van 1945. De burgerlijke epuratie start 

via de besluitwet van 19 september 1945. De besluitwet van 10 november 1945 maakt dat incivieken 

voor bepaalde misdrijven een minnelijke schikking kunnen krijgen. Op 18 december 1945 komen de 

“kleine krijgsraden” tot stand om de berechting van incivisme te versnellen. Daarnaast is er vooral de 

besluitwet van 25 mei 1945 inzake economische collaboratie. Het is daarna wachten tot 14 juni 1948 

op de tweede besluitwet inzake de burgerlijke epuratie. Onder het ministerschap van Grégoire zet de 

werking van het militair gerecht zich alvast in volle snelheid door. 

Niet zelden veroorzaken politieke crisissen in deze jaren luwe perioden van de regeringsactiviteit. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld wanneer Van Acker het ontslag van de regering aanbiedt op 16 juni 1945 om de 

aansprakelijkheid voor de terugkeer van de Koning niet te moeten dragen. De Regent aanvaardt dit 

niet. De regering Van Acker herneemt een maand later de activiteit. Tijdens de tweede helft van juli is 

de Koningskwestie echter alomtegenwoordig. Pas na de aanstelling van Van Ackers tweede regering 

volgen nieuwe belangrijke stappen in het beleid.
943

 Ook na de verkiezingen van 1946 duurt het een 

eind voordat een regering actief optreedt. Het neemt tijd om een regering te vormen. Het door Spaak 

geleide minderheidskabinet medio maart is slechts een doekje voor het bloeden. Dit zijn momenten 

waarop de politieke beleidsvorming van repressie en epuratie geen vooruitgang boekt. Deze fasen 

verklaren ten dele de trage ontwikkeling van bepaalde besluitwetten en wetten. 

In de raad van wetgeving blijft het personeelsbestand voor een groot deel ongewijzigd. Het merendeel 

van de leden behoren nog steeds actief tot de hoge geledingen van het Brusselse gerecht. In 1946 zijn 

de volgende figuren in het bestendig comité. Er is een nieuwe voorzitter: Charles Resteau. Hij is nog 

steeds advocaat bij het Hof van Cassatie. Hij was voor de oorlog al een langdurig lid van het bestendig 

comité.
944

 De andere “overlevenden” uit de jaren dertig zijn: Léon Cornil, H. De Page en Raoul Hayoit 

de Termicourt, Jean Servais en Léopold Soenens. Walter Ganshof van der Meersch is voor de raad van 

wetgeving en het bestendig comité een nieuw gezicht. Zijn aanwezigheid vloeit niet enkel voort uit de 

functie van Auditeur-generaal, maar tevens door zijn vele contacten met zijn collega-juristen tijdens de 

bezetting. Daarnaast zetelen nog twee nieuwelingen: Emile van Dievoet is oud-minister van Justitie en 

professor aan de KUL. J. Hubbrecht zetelt als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.
945

 

Voor de naoorlogse periode zijn er minder documenten van de raad van wetgeving. Ik heb dus niet 

dezelfde informatie over de visies van de Brusselse magistraten op de maatschappelijke evoluties. Wel 

blijven hun patriottisme en afkeer van het communisme overeind. Hayoit de Termicourt is niet de 

enige bevoorrechte partner van de regering. Deze rol wordt zoals in Londen tevens door Ganshof 

ingevuld. Hij geeft in deze periode als Auditeur-generaal vorm aan het gerechtelijke vervolgingsbeleid 

                                                      

942
 Theo LUYKX en Marc PLATEL, Politieke geschiedenis van België (deel 2: 1944 tot 1985)…, p.941-942. 

943
 Theo LUYKX en Marc PLATEL, Politieke geschiedenis van België (deel 2: 1944 tot 1985)…, p.445. 

944
 In 1939 is Charles Resteau al de ondervoorzitter van het bestendig comité. In 1940 ontbreekt hij op de lijst. 

Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du royaume, Bruylant, Bruxelles, 1939, p.194. 

Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du royaume, Bruylant, Bruxelles, 1940, p.176. 
945

 Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du royaume, Bruylant, Bruxelles, 1946, 

p.208. 



 

 197  

van het militair parket. In zijn functie als Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid coördineert en 

controleert hij daarnaast tot eind 1945 de overheidsinstellingen met bevoegdheid voor de handhaving 

van de orde: “Le véritable axe de la reconstruction judiciaire tourne autour de deux hommes: le 

Procureur général Hayoit de Termicourt, l’homme de Bruxelles et surtout l’auditeur général Ganshof 

van der Meersch, l’homme de Londres, également Haut commissaire à la Sûreté de l’Etat de 1944 à 

1946”.
946

 

De linkse regering Van Acker kondigt in de ministerraad van 3 augustus 1945 een aantal ministeriële 

comités aan. Een beperkt ministerieel comité moet zich buigen over twee onderwerpen: het ontwerp 

van de besluitwet over de ontzetting uit bepaalde rechten wegens incivieke daden tijdens de vijandige 

bezetting en het wetsvoorstel van Antoine Delfosse over de opschorting van de openbare vordering en 

de ontzetting uit de rechten voor inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. De leden zijn 

een staalkaart van de coalitie: de UDB-minister van Justitie Marcel Grégoire, de socialistische minister 

van Openbare Werken Herman Vos, de communistische minister van Ravitaillering Edgard Lalmand 

en de liberale ministers van Binnenlandse Zaken Adolphe Van Glabbeke, van Openbaar Onderwijs 

Auguste Buisseret en van Koloniën Robert Godding. Er vindt aan het eind van de maand augustus een 

herschikking in de ministeriële comités plaats. Enkel de ministers met een belang bij de aangeraakte 

onderwerpen moeten dan aanwezig zijn. Er wordt niet per commissie toegelicht welke ministers nog 

moeten blijven.
947

 Grégoire en Van Glabbeke blijven in elk geval lid van de genoemde commissie. Dit 

is mogelijk een poging om de communisten uit bepaalde comités te verwijderen. Er is weinig nood aan 

de minister van Ravitaillering in de commissie voor zaken betreffende de repressie en de epuratie. 

 

12.1.2 Bijzondere machtsverhoudingen 

Uit de Instructions Générales blijkt duidelijk hoe zeker de eerste regeringen zich sterk op de Auditeur-

generaal en zijn visie verlaten. Hij krijgt regelmatig de vraag om wetteksten voor de regering op te 

stellen of adviezen te formuleren. Hij zetelt bovendien in tal van comités en commissies. Onder het 

ministerschap van Maurice Verbaet en Charles du Bus de Warnaffe is zijn rol bij de benoemingen in 

het militair gerecht van doorslaggevend belang. Hij stuurt hen gewoon de benoemingsbesluiten van 

bijvoorbeeld de griffiers en adjunct-griffiers. Marcel Grégoire wil als minister van Justitie beknibbelen 

op deze vrije rol van Ganshof. Hij wil de kandidaten kennen en de waarom ze gekozen zijn. Het komt 

zover dat Ganshof uitdrukkelijk zegt aan de minister dat hij hem niet als een “machine à signer” ziet. 

Verder duidt de Auditeur-generaal hem hoe de benoemingsprocedure werkt: Er is een onderzoek naar 

de geschiktheid van elke kandidaat op vlak van eerlijkheid, moraal en burgerlijkheid. Hierna volgt een 

onbetaalde stage van tien dagen. Aan het eind van de procedure worden kandidaten gekozen op basis 

van beroepsbekwaamheid en hun stage.
948

 

Het machtsspel tussen de minister van Justitie en de Auditeur-generaal is bijzonder zichtbaar bij de 

benoemingsprocedure van vijftig substituten eind 1945 voor de burgerlijke epuratie. Marcel Grégoire 

neemt het initiatief voor de benoemingen en contacteert de Brusselse advocaat Georges Hubin. Hubin 

moet binnen de Brusselse balie dertig geschikte kandidaten zoeken. Hij kiest eerst vijf geïnteresseerde 

kandidaten en zij zoeken op hun beurt ook vijf advocaten. Zelf wenst Hubin de leiding van de nieuwe 
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sectie voor de burgerlijke epuratie in het Brusselse krijgsauditoraat als eerste substituut-krijgsauditeur. 

Ganshof neemt het voorstel van Grégoire zonder tegenkanting over, maar hij laat zich niet zomaar 

buitenspel zetten. Ganshof weigert aan de persoonlijke aspiraties van Hubin toe te geven. Hij acht dit 

incorrect ten aanzien van de substituten die al geruime tijd in het auditoraat actief zijn. Tegelijkertijd 

wijzen bepaalde elementen in de visie van Hubin op een relatief autonome werking van deze nieuwe 

sectie. Dit past niet in de opvattingen van de Auditeur-generaal. Ganshof neemt slechts 25 substituten 

aan in plaats van de vooropgestelde dertig. Hij heeft zo meer keuze uit de via Hubin door de minister 

van Justitie voorgedragen kandidaten. Bovendien informeert Ganshof zich over de kandidaten nog bij 

Charles Van Reepinghen, zelf advocaat en hoofdredacteur van het Journal des Tribunaux.
949

 

Ganshof kan het goed vinden met Maurice Verbaet en vooral met Marcel Grégoire. Met du Bus de 

Warnaffe en Van Glabbeke botert het minder goed. Ook tussen Ganshof en Eerste minister Achille 

Van Acker loopt de spanning verscheidene malen hoog op.
950

 Het verbaast dus niet dat de regering in 

maart 1945 inzake de afschaffing van de Belgische Militaire Zending niet ingaat op het voorstel van 

Major-General Erskine om Ganshof bevoegd te maken voor juridische kwesties in de bevoegdheden 

van de Procureurs-generaal en de procureurs des konings en tevens voor de juridische problemen over 

krijgsgevangenen en de arrestaties en vervolgingen van gevangenen schuldig aan inbreuken tegen de 

Belgische staat. De leden van de ministerraad achten het behoud van macht in de persoon van Ganshof 

inopportuun en evenmin conform aan de geest van deze staatsinstellingen.
951

 

Ganshof wil zijn macht niet zomaar uitbreiden. Zo stelt hij Verbaet eind januari 1945 voor dat het 

ministerie van Justitie voortaan als enige onderhandelt met de generale staf van Erskine. De dubbele 

onderhandelingen over de opeisingen van gebouwen zijn tijdverlies.
952

 Hij heeft een zelfde houding 

tegenover zijn functie als Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid, een belangrijke factor van zijn 

macht in bevrijd België. Terwijl minister van Justitie du Bus de Warnaffe in juli 1945 aangeeft dat het 

Hoog Commissariaat nog steeds een plaats in het budget verdient, stelt de Hoog Commissaris dat hij 

louter nog taken te vervullen heeft, zoals grens- en havencontrole. Hij plant het eind van de functie op 

15 oktober 1945 en neemt daartoe in juli 1945 maatregelen. Het definitieve eind van het Hoog 

Commissariaat en de Hoog Commissaris is op 1 november 1945.
953

 

Net zoals in Londen concentreert Ganshof een belangrijke mate van politieke macht in zijn persoon. 

Deze macht straalt vooral tot aan de eerste nationale verkiezingen uit op het militair parket. Ganshof 

wordt niet zelden gevraagd om wetteksten te schrijven. Dit stelt hem in staat om het beleidsvormende 

proces te beïnvloeden. Vanaf de nationale verkiezingen taant het belang van de Auditeur-generaal. 

Een tijd na Ganshofs vertrek begin 1947 moet het Auditoraat-generaal de minister van Justitie zelf 

vragen om inlichtingen over het geplande beleid voor het militair gerecht. Auditeur-generaal van der 
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Straeten verneemt nieuwe bepalingen en dergelijke meer in het Belgisch Staatsblad en niet vanuit het 

departement Justitie. Deze gefragmenteerde macht en de spanningen tussen de beleidsvoerders met 

bevoegdheid over de repressie en epuratie van de samenwerking met de vijand is geen goed teken voor 

de ontwikkeling van een consequente strafrechtelijke politiek.
954

 

 

12.1.3 Het parlement 

Voor het parlement gelden de eerste naoorlogse verkiezingen als het belangrijkste ankerpunt voor de 

wijziging van de politieke machtsverhoudingen. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn vanaf 

dan tot in 1949 de 202 zetels verdeeld als volgt: 92 zetels voor de CVP (dit is voor 42,5 procent van de 

stemmen), 69 voor de socialisten (31,6 procent), 23 voor de communisten (12,7 procent), 17 voor de 

liberalen (8,92 procent) en een voor UDB (2,2 procent). Dit betekent vooral een sterke winst voor de 

katholieken en de communisten. In 1939 was de politieke wereld immers anders verdeeld: 73 voor de 

CVP, 64 voor de socialisten, 33 voor de liberalen en negen voor de communisten. De 17 zetels van het 

VNV en de vier van Rex blijven vanaf de bevrijding tot de eerste verkiezingen leeg.
955

 De Senaat kent 

een bijzondere zetelverdeling. De katholieke partij haalt er op een zetel na de absolute meerderheid. 

Deze bijzondere positie verklaart de wankele basis van de linkse regeringen na de verkiezingen. 

In de daaropvolgende verkiezingen in 1949 vallen 212 zetels te verdelen in de Kamer: 105 gaan naar 

de CVP (43,6 procent), 66 naar de BSP (29,8 procent), 29 naar de liberalen (15,3 procent) en twaalf 

gaan naar de KP (7,5 procent). Er is een lichte winst voor de katholieken en een licht verlies voor de 

socialisten. De liberalen herstellen zich met zes procent winst, terwijl de communisten vijf procent 

verliezen. In de Senaat halen de katholieken nu wel de absolute meerderheid. Deze eerste nationale 

verkiezingen na de invoering van het vrouwenstemrecht worden vooral door de Koningskwestie en de 

gespannen internationale toestand beïnvloedt. De Praagse Coup voltrekt zich in februari 1948 en de 

Berlijnse blokkade duurt van juni 1948 tot mei 1949.
956

 

De bestraffing van samenwerking met de vijand is een politieke splijtzwam. Elke regering wil stappen 

zetten om, indien nodig, snel in deze materie in te grijpen. Na de oorlog wensen regeringsleden voor 

sommige wetten de invloed van het parlement te vermijden. Dit gaat sneller en vermijdt debatten. Bij 

de linkse regeringen spelen ook de vertragingsmanoeuvres van de katholieke oppositie mee.
957

 

 

12.1.4 Het Veiligheidscomité 

Een bijzondere instelling is de commissie voor de ordehandhaving, ook bekend als ministerieel comité 

voor de ordehandhaving. Het beperkt ministerieel comité beslist op 23 oktober 1944 op voorstel van 

August De Schryver tot de oprichting van dit lichaam. De minister van Landsverdediging is voorzitter 
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en de minister van Binnenlandse Zaken vicevoorzitter. Verder zijn de vaste leden: een gedelegeerde 

van beide ministers, een vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid en 

Generaal Bourguignon. De minister van Justitie kan desgewenst een gedelegeerde sturen.
958

 

De eerste vergadering is op 25 oktober 1944. Er zijn dan evenwel meer aanwezigen: de minister van 

Binnenlandse Zaken Edmond Ronse, de minister van Landsverdediging Fernand Demets en hun eigen 

kabinetschefs, Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid Ganshof van der Meersch, Kapitein Perier 

van het Auditoraat-generaal, Generaal Bourguignon, korpscommandant van de rijkswacht, Luitenant 

de Meulemeester van het ministerie van Landsverdediging en Robert de Mûelenaere, ambtenaar bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel van deze commissie is de behandeling van de dringende 

problemen inzake de ordehandhaving in België. In de eerste vergadering passeren de maatregelen ter 

verdediging van de Koninklijke paleizen in Brussel en Laken de revue en wordt nog verder overleg 

gepland om de Prins-Regent te beschermen. Het OF heeft vanaf de eerste vergadering al de rol van 

boeman. Zoals in de jaren dertig heerst er sterk wantrouwen ten aanzien van de communisten. In het 

begin zijn er meerdere vergaderingen per week. Vanaf december verlaagt dit tot één maal per week. 

De behandelde onderwerpen zijn hoofdzakelijk de verzetsbewegingen, maar ook de Oostkantons en in 

mindere mate de interneringskampen. In de reeks vergaderingsverslagen uit het Hoog Commissariaat 

voor ’s Rijks Veiligheid dragen de laatste drie verslagen als datum 24 april, 15 mei en 19 juni 1945. Er 

ontbreken mogelijk verslagen. Het lijkt tegenstrijdig dat een commissie voor ordehandhaving geen 

bijkomende vergaderingen houdt tijdens de tweede straatrepressie en de daaraan verbonden verhoogde 

rumoerigheid.
959

 Een andere verklaring is dat het herstel van de Staat dermate gevorderd is dat eerder 

opgerichte noodinstellingen minder worden aangewend. 

 

12.2 Politieke context: “Het redden van de ‘brol’”960 

 

Ondanks de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding vindt geschiedkundig onderzoek vooral sporen 

van continuïteit met de vooroorlogse maatschappij.
961

 In tegenstelling tot de periode voor en na de 

Eerste Wereldoorlog zijn er veel minder diepe breuken. De Staat herstelt zijn instellingen snel, maar 

ondergaat geen grote hervormingen, behalve de start van de sociale zekerheid via Van Acker. De 

veralgemening van de stemplicht voor vrouwen gebeurt pas in 1949. In tegenstelling tot buurlanden 

bestaat in België geen algemeen akkoord over de vorm van de naoorlogse machtsuitoefening. Hieruit 

leidt historicus Martin Conway af dat “the potential for division and conflict continued to outweigh the 

pragmatic and patriotic motives for compromise and convergence”.
962

 Dit betekent tegelijkertijd dat 

de nationale elite voor de uitoefening van de macht na de oorlog terug naar het parlement trekt. Over 

dit aspect van de naoorlogse Staat voltrekt zich geen discussie in september 1944.
963

 

Het definiëren van een “transitie” als een “fluid and uncertain period in which democratic structures 

are emerging, but is still unclear what kind of regime is to be established” betekent niet dat in België 
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geen transitie plaatsvindt. Er is onzekerheid en onrust, maar de lont is snel uit het kruitvat.
964

 De eerste 

naoorlogse regeringen worstelen zoals de regering Pierlot in ballingschap met de dreigende schaduwen 

uit de ondemocratische, extreem-linkse of extreemrechtse hoek. De gulden middenweg is verkiesbaar 

om de nationale instellingen terug in werking te laten treden. In deze periode blijft het democratische 

conflict louter potentieel. Er staat geen actor op die zich keert tegen de instelling van de vooroorlogse 

politieke vormen. Dat Leopold III tijdelijk van het nationale toneel verdwijnt, is voor het herstel van 

de Belgische Staat een goede zaak. Hierdoor moeten de politici zijn gedrag en handelingen onder de 

bezetting en het Politiek Testament niet meteen beantwoorden. De start van de Koningskwestie in 

1945 is een tweede factor ter verklaring van de institutionele stilstand.
965

 De tot mei 1945 om en bij de 

Belgische landsgrenzen woedende oorlog is ook van belang. België is een centrale draaischijf voor de 

geallieerde oorlogsvoering en als transitland cruciaal voor de voortgang van de strijd. Geallieerde 

militairen verblijven in groten getale in het binnenland en wegen in veel maatschappelijke domeinen 

op het regeringsbeleid. Hun aanwezigheid heeft positieve en negatieve effecten. Voor het herstel van 

de Staat zijn zij vooral stabiliserend.
966

 

De bevrijding van België gebeurt snel. De geallieerde troepen steken de Frans-Belgische grens op 3 

september 1944 over en een dag later wordt Brussel bevrijd.
967

 Dit betekent niet dat op enkele dagen 

het volledige Belgische grondgebied is bevrijd. Tot eind oktober verdedigen de Duitsers nog militaire 

stellingen. Essen wordt de laatst bevrijde Belgische gemeente op 22 oktober. Bovendien gebeurt van 

16 december 1944 tot 25 januari 1945 het Ardennenoffensief. De overige sleuteldata voor België en de 

Tweede Wereldoorlog zijn het einde van de oorlogsstrijd in Europa (mei 1945) en het finale besluit 

van de Tweede Wereldoorlog (augustus 1945). 

Op 8 september 1944 keert de regering Pierlot in stilte naar België terug. De bevolking wacht hen niet 

op.
968

 De Koning is weggevoerd door de Duitsers. De te verwachten discussies tussen het Hof en de 

teruggekeerde regering vinden niet plaats. De grondwettelijke, democratische instellingen van het pas 

bevrijde land herstellen zich zonder problemen. Op 19 september 1944 vergadert het parlement voor 

het eerst. Een eerste gevolg van de afwezigheid van de vorst is dat de regering haar ontslag niet kan 

aanbieden. Een dag na de eerste parlementaire zitting wordt Prins Karel tot Regent gekozen. De gauw 

verwachte bevrijding van Leopold III zal, volgens Hubert Pierlot automatisch tot het herstel van diens 

prerogatieven leiden.
969

 De terugkerende regering wordt aanvaard en de kwestie van hun legitimiteit is 

van de baan. De glorie van de terugkeer en de nood aan een bestuursploeg duwen de herinnering aan 

de problemen in Frankrijk op de achtergrond. De bevrijding door de democratische geallieerde legers 

stuurt in dit ideologische wereldconflict aan op het hernemen van de vooroorlogse democratische 

traditie in België.
970

 De sterke lokale continuïteit van het gezag is een bijkomende verklaring.
971
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Op 26 september 1944 vormt de eerste naoorlogse regering zich, opnieuw onder leiding van Pierlot. 

Het is een regering van nationale eenheid met twee ministers van de KP en de secretaris-generaal van 

het OF. Er zijn in vergelijking met de jaren dertig een aantal duidelijke politieke veranderingen. Er 

vindt een gedeeltelijke generatiewissel plaats met een versterking van de linkse krachten. België volgt 

de West-Europese trend: een herstel van de nationale legitimiteit geleid door een ideologische coalitie 

bestaand uit de voorstanders van de liberale democratie en de vaandeldragers uit radicaal linkse 

hoek.
972

 De communisten behoren ook in België plots tot de mogelijke regeringspartners. Tot 1947 is 

de opname van de KP in de regering een vaste eis van de socialisten. Dit is geen gebaar van politieke 

vriendschap. De relatieve maatschappelijke zwakte waarmee de socialisten in tegenstelling tot de 

communisten uit de bevrijding komen, maakt hen bang van hun linkerzijde.
973

 De socialisten en 

katholieken voelen daarnaast meer dan ooit de druk van hun arbeidersorganisaties.
974

 De socialisten 

zijn bijzonder op hun hoede voor de communisten en hun pogingen om hun machtsbasis daar te 

vestigen. De nieuwe lichting katholieke politici is minder autoritair van inslag en steunt meer op de 

arbeidersvleugel.
975

 Volgens de dan geldende politieke opdeling hoort de Liberale Partij bij de linkse 

partijen. De liberalen zijn zich in de naoorlogse periode bewust van hun bijzondere plaats in het 

centrum van het politieke spectrum. Ze voelen zich gevangen tussen twee vuren. Enerzijds slorpen de 

katholieken de kiezers van het VNV en Rex op om een politieke meerderheid te krijgen, terwijl de 

socialisten en vooral de communisten het land anderzijds op ongewenste paden kunnen brengen.
976

 

Ondanks het herstel van de parlementaire democratie wenden de eerste naoorlogse regeringen onder 

Pierlot en Van Acker zich tot het parlement om bijzondere machten te krijgen. De omstandigheden 

van de bevrijding en de doorlopende strijd aan de landsgrenzen tegen het Derde Rijk zijn voldoende 

reden om de parlementaire procedure in een aantal gevallen over te slaan. De nieuwe regering Pierlot 

krijgt via de wet van 14 december 1944 een vervollediging van de verleende bijzondere machten uit de 

wet van 7 september 1939. De wet van 20 maart 1945 schenkt nieuwe bijzondere machten aan Van 

Acker. Telkenmale komt er harde kritiek uit linkse hoek. Socialist Van Roosbroeck wil de jaren dertig 

niet terug. Het mag niet weer de gewoonte worden om af te geven op de democratie, de parlementaire 

instellingen, de politieke partijen en de politici.
977

 De regering Pierlot engageert zich na de verlening 

van de eerste bijkomende bijzondere machten wel om de commissies van de wetgevende kamers de 

ontwerpen van de besluitwetten eerst voor te leggen. Dit geldt volgens de regering wel enkel voor de 
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ontwerpen gelieerd aan de aanvullende beschikkingen van de wet van 14 december 1944.
978

 Vooral de 

wet van 20 maart 1945 is in dit onderzoek van belang. Deze bijzondere machten duren zes maand. Een 

doel van de wet is gelieerd aan de repressie en epuratie: het verwijderen uit het openbaar leven van de 

personen wier bedrijvigheid tijdens de bezetting ‘s lands belangen ernstig schaden.
979

 

Het relatief snelle herstel in België betekent natuurlijk niet dat het aan problemen ontbreekt in deze 

transitiefase. In tegenstelling tot Frankrijk gebeurt eerst een administratieve zuivering om een stabiele 

staatsomgeving te creëren op lokaal en provinciaal vlak. Dit is een verklaring voor de latere datum van 

de verkiezingen dan in Frankrijk. In geen van beide landen is dit een vlekkeloze operatie. De snelle 

verkiezingen in Frankrijk maken het voor veel Franse gedeporteerden onmogelijk om te stemmen. Dit 

veroorzaakt veel lokaal ongenoegen. Er gebeuren daarnaast snelle en oppervlakkige administratieve 

procedures voor hun schorsing of herbevestiging van lokale mandatarissen. De lokale frustratie groeit 

nog meer doordat in Frankrijk enkel de serieuze collaborateurs worden bestraft. Bij de verkiezingen in 

mei 1945 nemen de communisten de republikeinse logica aan. De Staat houdt alles in hand, maar er is 

veel onvrede. In België gaat de ingreep verder dan de administratieve wettelijkheid toelaat. Naast 

collaborateurs worden ook volgens administratieve voorwaarden ongeschikten gezuiverd. Dit leidt 

ertoe dat een aantal personen met hoog moreel prestige alsnog van hun functie verdwijnt.
980

 

 

12.2.1 Politieke strijd met het verzet 

Zoals in andere bevrijde landen luidt het herstel van de nationale legitimiteit vrijwel meteen het einde 

in van het pact tussen de eerder vermelde ideologische stromingen. Het komt tot een politieke clash 

tussen de aan de macht zijnde regering en het verzet. Het verzet wordt in deze maandenlange strijd 

vooral belichaamd door het nauw aan de KP gelieerde OF.
981

 Hoewel de regering begin september 

1944 acht verzetsgroepen als korpsen van oorlogsvrijwilligers erkent, volgen uit die mobilisatie voor 

het verzet relatief weinig opdrachten.
982

 Ongeveer 10.000 verzetsleden voeren tot augustus 1945 

bewakingsopdrachten uit voor de geallieerden of in de interneringskampen. De opname van Demany 

als minister zonder portefeuille in de eerste naoorlogse regering erkent de maatschappelijke rol van het 

verzet in deze periode. Niettemin blijft er bij de traditionele politieke partijen tegenover de autonome 

verzetsbeweging een groot wantrouwen bestaan. 
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De demobilisatie van de verzetsleden en hun opname in het leger zijn de eerste strijdpunten. Dit leidt 

in november 1944 tot een grote clash tussen de regering en het verzet. De regering voorziet enkel voor 

de helft van de leden van de erkende verzetsbewegingen plaatsen in het leger en de opname kan louter 

individueel en niet volgens de indelingen van de groeperingen. De regering beveelt de onmiddellijke 

inlevering van alle wapens in het bezit van het verzet. Daarop stappen Fernand Demany en de twee 

communistische ministers uit de regering Pierlot. Pas na de tussenkomst van Generaal Erskine komt 

de wapeninlevering op gang. Met uitzondering van het OF verzekeren alle gewapende verzetsgroepen 

Generaal Eisenhower van hun gehoorzaamheid. Hun hoofdbekommernis is een opname in het leger 

voor de voortzetting van de militaire strijd.  

De poging om het verzet te verenigen onder de centrale leiding van Generaal Gérard lukt niet. De 

commissie voor de ordehandhaving stelt nochtans hoop in zijn capaciteiten. Zo ziet de commissie af 

van het idee om de districtscommandanten van de rijkswacht te belasten met de lokale coördinatie van 

het verzet door het bepalen, voorschrijven en controleren van de uitvoering van missies. Hun hoop is 

dat Gérard de verzetsgroepen op korte termijn in positieve zin kan aanwenden. Begin november stelt 

de commissie voor de ordehandhaving echter ongelukkige benoemingen vast bij de hoofden van de 

provinciale secties.
983

 Dit project komt uiteindelijk nooit deftig van de grond. 

Het dieptepunt van de onderlinge strijd tussen regering en verzet voltrekt zich op 25 november 1944. 

Een betoging van het verzet probeert ondanks de gedane beloftes toch naar de neutrale zone in Brussel 

rond het Warandepark door te breken. Er volgt een schermutseling met de ordediensten. Er vallen 

schoten en er zijn gewonden bij het verzet. Vooral in rechtse kringen doen geruchten de ronde over 

een communistische poging tot een staatsgreep.
984

 De regering klopt deze geruchten op om de steun 

van de geallieerden te houden.
985

 Het OF staat na deze gebeurtenis alleen. De andere verzetsgroepen 

beschouwen deze beweging vanaf dan als niets meer een vehikel van de KP. Ondanks deze polarisatie 

is de communistische politieke veer niet gebroken. Na het ontslag van de regering Pierlot komt er een 

tweede naoorlogse beleidsploeg onder leiding van Van Acker. De KP is opnieuw een coalitiepartner 

en vormt een vast element van de linkse regeringen. Wel treedt er een gestage daling in van de rol van 

het verzet als maatschappelijke katalysator. Behoudens voor een aantal situaties gerelateerd aan de 

repressie wegen deze bewegingen vanaf 1946 bijna niet meer op het beleid. 

Een voorbeeld van de gespannen verhoudingen pas na de bevrijding is in Charleroi te vinden. Begin 

oktober ontvangt de lokale krijgsauditeur een brief van de Coordination des Forces de Résistance du 

Centre, een tijdelijke samenwerking tussen het Geheim Leger, het OF (de Gewapende Partizanen), de 

Groep G en de BNB. De verzetsgroepen dreigen om binnen een week tien SS-ers uit de gevangenis op 

te hangen als wraak op een lafhartige moord. De krijgsauditeur spreken gaat met de lokale hoofden 

van het verzet en legt het gerechtelijke mechanisme uit. Aan de hand van de vonnissen van het militair 

gerecht te Charleroi duidt hij de schaal in de strafmaat en dat een zelfde daad door omstandigheden 

eigen aan de zaak verschillende straffen kan krijgen. De magistraat haalt zijn slag thuis. Over deze 

zaak besluit hij in zijn verslag: “Le peuple a trop souffert de l’occupation, il veut des sanctions et les 
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veut impitoyables. Disons la chose froidement il faut des exécutions”. Hij herinnert aan de terreur van 

de laatste bezettingsmaanden. De bevolking wil wraak. De krijgsauditeur sluit een revolutie niet uit 

zonder streng optreden van de gerechtelijke autoriteiten.
986

 

 

12.2.2 De Koningskwestie 

In het eerste bevrijdingsjaar barst vooral vanaf april 1945 de Koningskwestie open. Deze strijd betreft 

een groep gelovend in “la noble figure d’un souverain légitime qui ne peut mal faire” en een groep die 

ongerust is over “un complot qui se trame et s’opère par la droite réactionnaire, sous l’étendard ou à 

l’instigation de Léopold III”.
987

 De democratische regimecrisis in België treedt in zijn derde en laatste 

fase. Het maatschappelijke debat uit het eind van de jaren dertig is nog niet beslecht. Onder leiding 

van Ludovic Moyersoen bepleiten acht parlementsleden van de katholieke rechterzijde eind 1943 een 

verzoenende houding met de regering Pierlot, maar evengoed een autoritaire staatshervorming.
988

 Tot 

laat in de bezetting blijft ambivalentie ten aanzien van de parlementaire democratie toonaangevend bij 

bepaalde Belgische elitaire kringen.
989

 

De Koningskwestie is een debat tussen links en rechts. Dit betekent tevens een debat tussen Brussel en 

Wallonië enerzijds en Vlaanderen anderzijds en tekent de politieke houdingen inzake de repressie. De 

bestraffing van verraad staat in een ander daglicht afhankelijk van de terugkeer van Leopold III.
990

 Het 

anti-Leopoldistische kamp ziet een strenge repressie als een signaal naar de vorst wiens houding als 

oorzaak van de collaboratie wordt aanzien. De medestanders van de koning willen via zijn figuur tot 

een gematigd beleid komen.
991

 Dit is niet uit de lucht gegrepen. Leopold III roept in zijn Politiek 

Testament op om de samenwerking met de vijand via de gewone procedures uit te voeren.
992

 Op het 

politiek bureau van de KP omschrijft Edgard Lalmand deze onderlinge band: “Notre lutte pour 

l’épuration doit être liée à notre lutte contre le Roi. Le sabotage systématique de l’épuration révèle à 

son origine les trusts, les monopolistes. C’est normal puisque les trust(s) et les monopoles ont été à la 

tête de la collaboration économique et c’est par conséquent contre eux que nous devons surtout nous 

élever, car nous pouvons ainsi les atteindre sur le plan économique”.
993

 Het partijbureau van de BSP 

is evenmin blind voor het gedachtegoed van bepaalde katholieken. Wanneer Baron Moyersoen voor de 

vorming van de eerste naoorlogse regering eind september 1944 contact opneemt met de BSP, kant 

Léon Delsinne zich fervent tegen de Aalstenaar. Hij karakteriseert hem als een conservatief die reeds 

vijftien jaar dezelfde soort ideeën koestert. Daaraan voegt Van Acker veelzeggend toe: “avec lui la 

question de l’épuration n’aura pas le sens que nous devons lui donner”.
994
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In tegenstelling tot landen als Nederland en Noorwegen beleeft België een onvollediger en minder snel 

definitief herstel van de nationale Staat door het aanhoudende conflict tussen koning Leopold III en de 

linkse politieke partijen.
995

 Wanneer in mei 1945 bekend wordt dat Leopold III zich in Zwitserland 

bevindt, barst de sluimerende spanning in volheid open. Enkel de katholieke partij meent dan nog dat 

de vorst bij zijn terugkeer zijn prerogatieven automatisch terug heropneemt. De socialisten stellen zich 

negatief op tegen de automatische terugkeer van de koning en steunen initiatieven voor zijn abdicatie. 

De liberalen zijn verdeeld. De linkervleugel van de partij keert zich wel duidelijk tegen de vorst. Bij 

de communisten is de afwijzende houding tegen Leopold III dominant.
996

 

In de zomer van 1945 bevindt het land zich in een politieke crisis. Medio juli moet het parlement over 

het wetsontwerp stemmen ter beëindiging van de onmogelijkheid van de vorst om te regeren. In deze 

parlementszitting komt de politieke spanning en vijandigheid tot een eerste hoogtepunt. Moyersoen 

dreigt in de Senaat dat de katholieken bij problemen het halfrond zullen verlaten. Wanneer hij de 

katholieken de spreekbuis van de meerderheid van de bevolking noemt, roept socialist Van Eyndonck: 

“Ja van de “zwarten” zeer zeker”. Moyersoen bijt meteen terug. Volgens hem doen socialisten en 

liberalen niets meer dan “marcher à la remorque du parti communiste”.
997

 De polarisatie is compleet. 

Op 19 juli 1945 stemt het parlement een wet die de vaststelling van het einde van de onmogelijkheid 

van de vorst om te regeren afhankelijk maakt van een goedkeuring door de verenigde kamers.
998

 

In deze politiek gespleten toestand treedt de eerste linkse regering onder leiding van Van Acker aan en 

komt de behandeling van de samenwerking met de vijand terecht in de tweede fase. Enerzijds komt 

een aantal besluitwetten tot stand, maar anderzijds voert de CVP op alle fronten hard oppositie. De 

Koningskwestie blijft een bijzonder heet hangijzer en vormt het hoofdthema voor de eerste naoorlogse 

verkiezingen in februari 1946. De verkiezingen vormen mede door de uitsluiting van incivieken een 

knooppunt van de Koningskwestie met de repressie en epuratie. De linkse partijen staan tegenover een 

katholieke partij die de democratisch niet onbesproken vorst beschermt en bovendien als enige partij 

de kant kiest van de collaborateurs en de verzachting van de repressie.  

In deze sterk polariserende patstelling winnen de twee meest extreme partijen: de katholieken en de 

communisten. In de Senaat neemt de katholieke fractie de helft min één van alle zetels in. De liberalen 

delen electoraal zwaar in de klappen en de UDB verdwijnt meteen van het politieke toneel. Vanaf dan 

blijft de Koningskwestie voor de repressie voornamelijk een onrechtstreekse bron van sluimerende 

spanningen. De harde politieke polarisatie maat dat de behandeling van de repressie vaak door deze 

bril wordt bekeken. In de bespreking van de regeringsverklaring van de homogeen socialistische 

regering Spaak, zegt partijvoorzitter Max Buset in de Kamer: “Ce président (du Parti Catholique) s’est 

appliqué à nous persuader que nous nous trouvons devant un autre parti avec des hommes nouveaux. 

(…) Nous remarquons encore M. Philippart et M. De Vleeschauwer, notamment”. Deze uitspraak 

komt vlak kort na een bespreking van de repressie en is tekenend voor de positie die de repressie in het 

politieke debat inneemt. Eerste minister Spaak geeft ten aanzien van de CVP ook uiting aan zijn 

gevoel van oude wijn in nieuwe zakken.
999
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13 De repressie en epuratie van de samenwerking met de 

vijand van september 1944 tot augustus 1945 

 

“Et (…) je vous demande, serait-ce faire justice que de permettre à ceux qui ont servi les 

desseins de l’ennemi, à ceux qui ont été les complices de nos tortionnaires, à ceux qui se sont 

compromis avec lui et qui souhaitaient et attendaient la victoire de l’Allemagne, serait-ce faire 

justice, dis-je, de leur permettre de reprendre tranquillement leur petite place au sein de la 

patrie qu’ils ont trahie, de narguer notre patriotisme, de se mêler de nos affaires publiques, de 

fausser par leur pernicieuse influence les destinées de la nation? Assurément non”. 

Eugène Flagey, liberaal Senator in een reactie tijdens de interpellatie van katholiek Senator 

Joseph Pholien over de maatregelen die de Eerste minister meent te moeten nemen ten 

aanzien van de wanordelijkheden in het land, op 17 mei 1945.
1000

  

 

13.1 Initiële politieke visies op samenwerking met de vijand 

 

De democratische instellingen herstellen zich relatief snel en de politieke partijen kunnen in openheid 

tot de orde van de dag overgaan. Het INBEL bulletin bericht op 21 september 1944 over de eerste 

parlementaire zitting: “Le président du Sénat (…) a rappelé (…) le voeu impérieux de l’opinion 

publique de voir punir implacablement tous les traîtres. Il a demandé aussi qu’il ne soit jamais plus 

question d’amnistie”.
1001

 De rol van de publieke opinie is niet anders dan na de Eerste Wereldoorlog. 

Minister van Justitie Emile Vandervelde is dan onder druk van de publieke opinie genoodzaakt om een 

strengere rondzendbrief uit te schrijven voor politieke en economische samenwerkers met de vijand. 

Hij moet zijn initieel mildere visie laten varen.
1002

 Na de Tweede Wereldoorlog heeft elke politieke 

partij in België plannen voor de behandeling van de samenwerking met de vijand. Er komen uit elke 

hoek ideeën voor het naoorlogse herstel en de behandeling van incivieken.  

Een overlegorgaan bestaand uit juristen en politici, waarvan het merendeel behoort tot de kring van de 

Belgische socialisten, brengt tijdens de oorlog een aantal ideeën naar voor. De naoorlogse publicatie 

van het document met deze maatregelen verantwoordt het partijbureau van de BSP op grond van het 

voorbereidingswerk van de regering in ballingschap te Londen. Het partijbureau acht dit werk immers 

onvoldoende. De inleidende tekst verwijst naar de democratie, in de zin dat de bevolking voor de 

succesvolle behandeling van de samenwerking met de vijand op de verantwoordelijkheid en het 

leiderschap van zijn democratische leiders moet kunnen rekenen. 

Deze voorbereidende groep aanvaardt de uitspraak en uitvoering van de doodstraf. Daaraan verbindt 

de groep tezelfdertijd veiligheidsmaatregelen voor de kinderen van de veroordeelden. Voor “les actes 

moins graves de trahison et d’incivisme” zijn gevangenisstraffen geschikt. In de visie van deze juristen 

bestaan politieke misdrijven niet. Daarom pleit het voorstel om dwangarbeid toe te passen voor de 

veroordeelden wegens verraad en incivisme. De uitwijzing naar de kolonie steunen de juristen en 
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politici niet. Ze willen “la prééminence morale du blanc sur l’indigène” niet in gevaar brengen. Een 

andere plaats dan de kolonie blijft een mogelijkheid. De verbanning van het grondgebied is evenwel 

ongewenst. Dit doemt de betrokkenen tot een leven in de marge en leidt tot een constant gevaar van 

criminaliteit. Een vredesakkoord tussen de strijdende partijen kan het verval van nationaliteit met een 

uitwijzing wel werkbaar maken. 

De tweede trap bestaat uit maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Oorlogsdelinquenten moeten van 

het openbare leven uitgesloten worden. Dit kan via een definitieve ontzetting uit de politieke rechten 

en het verlies van openbare functies. Een ontzetting uit familiale rechten is facultatief. Voor wie via 

zijn beroep verraad pleegt of zijn functie misbruikt, is een beroepsverbod mogelijk. Ook wil de groep 

patrimoniale sancties voor winsten en voordelen uit verraad. Tot slot is er een verplichte publiciteit 

van doodstraffen en levenslange dwangarbeid. In de overige gevallen is dit facultatief. 

De bevoegdheid van het militair gerecht stelt het verslag indirect in vraag. Mogelijk wordt dit verslag 

geschreven zonder kennis van de besluitwetten van mei 1944, want het voorstel is de toevoeging van 

een bijkomend burgerlijk element in het militair gerecht. De juristen en politici gaan daarnaast nog een 

stap verder met een voorstel om een rechtbank met drie rechters in te stellen. Deze rechtbanken wordt 

samengesteld uit een gemilitariseerde magistraat als voorzitter, een officier en burgerlijke bijzitter 

door lottrekking. Dit idee strookt met de latere instelling van de kleine krijgsraden. 

Er zijn zeven strafbare handelingen. Ten eerste betreft het alle illegale daden met hulp of goedkeuring 

van de vijand. Onder de particuliere samenwerking met de vijand vallen: eender welke verklikking aan 

de vijand, elke daad die de morele en materiële greep van de vijand versterkt en elke daad die een 

algemene maatregel van de bezetter met zich kan meebrengen. Een andere categorie is de houding die 

door continuïteit of de omstandigheden waarin deze zich voortdoet, de hulp aan de vijand of de 

onderwerping aan diens plannen steunt of versterkt. Vervolgens vermeldt de brochure lidmaatschap bij 

vijandige organisaties. Dit wil zeggen bij het vijandige leger of een vijandige paramilitaire instelling, 

alsook elke ander vijandige instelling die Belgische instellingen vervangt. Het aanvaarden van giften, 

diensten etc van de vijand of een zijner dienaars kan evenmin. Economische activiteiten in het belang 

van de vijand is de zesde categorie. Tot slot is er de hulp aan een persoon uit een van deze categorieën.  

De economische activiteiten omvatten drie handelingen: de vrijwillig verleende economische diensten 

voor de vijandige militaire noden, het behoud of de verhoging van de industriële of commerciële 

activiteit ten dienste van doelen die niet enkel in het belang van het Belgische volk zijn (hulp bieden 

aan de Duitse militaire noden geldt bij deze categorie als verzwarende omstandigheid) en tot slot de 

oprichting, wijziging of aanpassing van het bedrijf om nuttige leveringen voor de vijandige militaire 

noden te doen.
1003

 Dit is relatief mild. Wat vooral in deze zeven categorieën opvalt, zijn de twee 

algemene categorieën. Het is onduidelijk of lidmaatschap bij een politieke organisatie onder deze 

strafbare handelingen valt – maar dit kan een houding zijn die leidt tot steun of hulp aan de vijand. Het 

is moeilijk om de gestrengheid van deze brochure effectief in te schatten. 

Ook uit communistische hoek komen plannen. De partij neemt de zuiveringsmodaliteiten van het OF 

over. Het betreft vijf voorstellen. Er moet ten eerste een uitgebreid geheel van zuiveringscomités 

worden ingericht. Dit betekent de instelling van een “Cour Disciplinaire Nationale”, met toevoeging 
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van comités bestaand uit verzetslieden in elk bedrijf en privé-orgaan. Deze comités horen ook bij de 

gerechtelijke politie en de leiding van de openbare diensten belast met de zuivering. Het verzet kan de 

zuivering zo sterk beïnvloeden. Een tweede voorstel is een nog verdere versterking van de repressie. 

Het is de wens van de KP om de notie “samenwerking met de vijand” uit te breiden en een al dan niet 

definitief verbod op de uitoefening van bepaalde openbare en private functies in te voeren. Dit is een 

tweede zuiveringsvoorstel. Een derde punt hervormt de krijgsraden. Elke bevoegde rechtbank moet 

een verzetslid opnemen. De communisten wensen daarnaast nog maatregelen voor de verdediging van 

verraders en collaborateurs. Tot slot somt deze lijst de oprichting van een “Fonds National d’Aide aux 

Victimes de la Répression” op. Voor de voeding van dit fonds zorgen de geconfisqueerde goederen 

van verraders, collaborateurs en ‘profiteurs’ uit de bezetting.
1004

 

De liberalen discussiëren tijdens de eerste zitting van het bestendig comité op 26 november 1944. De 

links-liberale en aan het OF verbonden Charles Janssens is ontevreden over de puur strafrechtelijke 

politiek van de regering. Hij meent dat dit zal leiden tot een te zware strafmaat voor uniformdragers – 

een groep van duizenden mensen met vaststaande schuld. De veelvuldige gevangenisstraffen zullen de 

bevolking verzadigen en de echte schuldigen en grote collaborateurs buiten schot houden. Janssens wil 

een zijns inziens ernstige en strengere sanctie: de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten en 

de sekwestratie van de goederen van de betrokkenen. Auguste Buisseret stelt een partijverklaring voor 

om de morele en materiële gezondmaking van het land te duiden. Voor de genezing voorziet hij onder 

meer een snelle en strenge bestraffing van de verraders, verklikkers en collaborateurs. Hij voegt daar 

de afschaffing van niet-democratische instellingen toe en de levenslange ontzetting uit de politieke 

rechten voor hun leden.
1005

 Deze linkse houding blijft dominant tot aan de verkiezingen in 1946. Zo 

benadrukt Henry Delanney begin maart 1945 bij Van Glabbeke om de zuivering te verstevigen. De 

minister van Binnenlandse Zaken zegt dat in het Staatsblad net “une première charette” is opgenomen. 

Dit Staatsblad vermeldt voor de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen de vervallenverklaringen 

uit de provinciale raden. Deze bekendmaking wordt in het bestendig comité op applaus ontvangen.
1006

 

Katholiek Joseph Pholien neemt in 1944 afstand van de Londenaars wegens hun onbekendheid met de 

precieze aard van de bezetting. Hij bevecht het idee dat “toute collaboration à la politique de l’ennemi 

et toute aide lui apportée doivent être punies”. Volgens Pholien moet de bestraffing zich richten op de 

daden van bewust verraad, gepleegd in een geest van opzet en kwaadwilligheid. Fouten uit zwakheid 

of een verkeerd standpunt worden na verloop van tijd vergeven en hoeven geen bestraffing. 

Opzet is voor Pholien het grote criterium. Hieronder horen: verklikking aan de vijand, samenwerking 

met de Duitse politie en tevens de uniformdragers in de straten die zich ten aanzien van landgenoten 

aan brutaliteiten overleveren, de organisatoren, leiders en rekruteerders van de milities of legioenen, 

de personen die al dan niet legaal door de Belgische wetten de maatschappij kunnen beïnvloeden en 

steun aan de vijand verlenen ter verstoring van de nationale instellingen en de plegers van propaganda 

via radio of politieke pers.
1007

 Verder betreft het eveneens: de opeisers van arbeiders voor de rekening 

van het Reich en de industriëlen en fabrikanten die de vijand voor de oorlog vrijwillig voorzien van 

producten, die normaal enkel in dienst van die oorlog staan.
1008

 Pholien neemt dus afstand van de 

uitgebreide interpretatie van artikel 115 swb. Bovendien wenst hij de gedragingen van de industriëlen 
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tegen het licht van de theorie van de noodtoestand houden. Deze aspecten komen aanbod in mijn 

bespreking van de behandeling van de economische samenwerking met de vijand.
1009

 

Pholien behandelt een aantal categorieën van oorlogsgedragingen apart. Hij groepeert: “bourgmestres, 

échevins marrons, contrôleurs des corporations, membres des tribunaux administratifs” als een eerste 

groep. Voor hen voorziet de senator een al dan niet definitief verbod op een nieuwe staatsfunctie. De 

retroactiviteit van deze maatregel stoort hem niet. Dit is lichter dan de gewoonlijk te vorderen straf en 

dus toelaatbaar. Ten tweede richt de politicus zich op gewone soldaten en legioensoldaten. Hij noemt 

deze categorie problematisch door hun aantal en omdat bepaalde personen hun leven wagen voor een 

fout ideaal. Pholien haalt het door Baron Moyersoen parlementair verdedigde nationaliteitsverval van 

stal. Pholien steunt op de Duitse beslissing om vreemdelingen in hun leger de Duitse nationaliteit te 

verlenen. Het nationaliteitsverval voor militaire collaborateurs hoeft dus niet tot de creatie van een 

grote groep staatlozen te leiden. De senator stelt hun administratieve internering voor, tot de militaire 

toestand de regering toestaat om deze groep als ongewenste vreemdelingen uit het land te zetten. Via 

een procedure voor de burgerlijke rechtbank kunnen de betrokkenen na het bewijs van het behoud van 

affectie voor het vaderland Belg blijven, maar zonder politieke rechten.
1010

 Tijdens zijn interpellatie op 

17 mei 1945 kristalliseert Pholien zijn visie in het criterium: “Le crime contre l’esprit”. Het is niet 

nodig dat het gerecht zich verliest in de kleine gevallen en de boekhouding van allerlei bedrijven.
1011

 

Ter linkerzijde bestaat in 1944 de duidelijke wens om over een meer uitgebreide vorm van epuratie te 

beschikken. Bepaalde categorieën van collaborateurs blijven na de oorlog een gevaar voor de Staat. De 

rechtenontzetting kan hun invloed op de Staat afremmen en stoppen. Dit idee leeft tevens bij Pholien, 

zij het met meer waarborgen. Hij is met zijn brochure wel een afwijkende stem in het geheel. 

 

13.2 Het politiek beleid inzake de gerechtelijke bestraffing van de 

samenwerking met de vijand 

 

Het werk van het militair gerecht vormt het onderwerp van uiteenlopende kritieken. Inzake de eerste 

maanden na de bevrijding is deze kritiek hoofdzakelijk tweeledig en ook als dusdanig verwoord door 

Luc Huyse: 1. het militair gerecht is te streng en 2. De werking is te traag. Ik onderzoek daarom eerst 

de opbouw en organisatie van het strafrechtelijk apparaat en de problemen waarmee dit apparaat wordt 

geconfronteerd. Dit is voorheen onvoldoende op deze manier belicht. Ik maak de verbinding met de 

genoemde kritiek en toets deze visie aan de percepties in het militair gerecht en de politieke wereld. 

 

13.2.1 De groei en bemanning van het strafrechtelijk apparaat 

13.2.1.1 De structurele uitbouw  

De interneringen en het bevrijdingsbeleid vormen voor de regering het meest nijpende probleem in het 

eerste bevrijdingsjaar. Daarnaast moet het in Londen uitgekiende systeem van militaire rechtbanken en 
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parketten zo snel mogelijk in werking treden. Dit verloopt niet zonder slag of stoot. Minister van 

Justitie Maurice Verbaet omschrijft begin november 1944 in de Kamer de chaotische toestanden van 

de eerste twee maanden: “Quant à la magistrature militaire, il fallait la créer, l’installer, l’organiser, 

avant qu’il put être question de la mettre au travail. Non seulement il fallait nommer des titulaires aux 

fonctions judiciaires à travers tout le pays, mais il fallait trouver les locaux, le mobilier, le matériel 

approprié, créer les greffes, créer les parquets, en un mot, apporter à pied d’oeuvre tout ce qui était 

nécessaire pour démarrer”.
1012

 Het gerecht ontmoet grote problemen op materieel en personeelsvlak. 

Ook de gerechtelijke politie is onderbemand en overbevraagd.
1013

 

In september neemt de ministerraad meteen een reeks beslissingen om de gerechtelijke bestraffing van 

de samenwerking met de vijand te starten. Een besluitwet van 18 september 1944 inzake de herneming 

van hun werkzaamheid door de militaire rechtsmachten heft de schorsing van de werking van het 

militair gerecht onder de bezetting op. Een tweede besluitwet inzake de bestendige krijgsraden op deze 

datum maakt het mogelijk om, totdat het leger op vredesvoet gesteld wordt, bestendige krijgsraden in 

te richten in Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Luik, Mechelen, 

Namen, Turnhout en Verviers. De besluitwet staat de Auditeur-generaal ook toe om krijgsauditeurs en 

hun substituten in de overige auditoraten af te vaardigen. De minister van Justitie kan tevens griffiers, 

adjuncten of klerken uit het burgerlijk of militair gerecht in de nieuwe rechtbanken afvaardigen. De 

effectieve start van deze krijgsraden bepaalt de minister van Justitie later in afzonderlijke besluiten.
1014

 

De splitsing van het krijgshof in vijf kamers gebeurt via een besluit van het ministerie van Justitie met 

15 september 1944 als datum: te Brussel en Luik zijn het telkens een Franstalige en Nederlandstalige 

kamer, te Gent louter een Nederlandstalige kamer.
1015

 

Beïnvloed door de vooruitgang van de bevrijding functioneren niet alle krijgsraden reeds in september. 

Voor Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Mechelen en Namen is de datum 22 

september 1944. De start van de krijgsraad van Hasselt bepaalt Delfosse op 23 september. Vanaf 

oktober verschijnen de besluiten voor de andere krijgsraden: Aarlen op 3 oktober, Turnhout op 12 

oktober en Verviers op 16 oktober.
1016

 Eind september verschijnt in het Staatsblad reeds de toevoeging 

van een tweede kamer aan de krijgsraad van Hasselt. Het is een kamer te Tongeren. De opsplitsing in 

kamers van krijgsraden voert het ministerie van Justitie ook op andere plaatsen uit. Te Doornik en te 

Leuven komen er respectievelijk kamers van de krijgsraad in Bergen en Brussel.
1017

 Kortrijk en Nijvel 

valt deze eer ook te beurt. In Ieper zetelt vanaf april 1945 een kamer van de krijgsraad. Deze kamers 

helpen daar de afzonderlijke secties van de krijgsauditoraten.  
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De twee eerste benoemingsbesluiten hebben 12 september 1944 als datum. Het betreft vier substituten 

voor de Auditeur-generaal en elf substituten voor de krijgsauditeurs bij de krijgsraden te velde.
1018

 Op 

15 september volgt een grote benoemingsgolf van krijgsauditeurs te velde en substituten.
1019

 Na de 

invoering van de krijgsraden volgen op 19 september 1945 al bijkomende benoemingen.
1020

 Aan het 

eind van de maand is 69 procent van de plaatsen voor magistraten in het militair gerecht ingevuld.
1021

 

De lokale verankering van het militair gerecht heeft een snellere werking tot doel. Ganshof vraagt aan 

de krijgsauditeurs in januari 1945 niet zonder reden om verkeersproblemen en het afleggen van verre 

afstanden te vermijden. De stortvloed aan klachten en het hoge aantal geïnterneerden maken gauw een 

meer diepgaande uitbouw dan voorzien in september noodzakelijk.
1022

 Dit betekent niet dat alle 

plannen voor de uitbreiding van het militair gerecht ten uitvoer komen. Voor Dendermonde en Hoei 

blijft het bij louter conceptuele voorbereidingen.
1023

 Het departement Justitie legt het heropstarten van 

het krijgshof vast op 30 september. Dit leidt een maand later tot de inrichting van een Nederlandstalige 

kamer te Antwerpen.
1024

 Het komt tot deze indeling: De krijgsraden uit Brabant en Henegouwen vallen 

onder het krijgshof te Brussel. Brugge, Kortrijk, Ieper en Gent ressorteren onder het krijgshof te Gent. 

Het Luikse hof behandelt de zaken uit Limburg, Luik, Namen en Luxemburg en het krijgshof van de 

provincie Antwerpen van.
1025

 

In november 1944 vraagt de regering Pierlot in het ontwerp voor bijzondere machten in artikel 2 van 

de daartoe dienende wet de mogelijkheid het militair gerecht te wijzigen, om de “organisatie van het 

militair gerecht aan te vullen en de aanwerving der leden ervan te verzekeren, onder meer ten aanzien 

van de bedoelde bepalingen van artikelen 174 en 175 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 

organisatie te wijzigen, de duur der termijnen voor het beroep der door de krijgsraden gewezen 

vonnissen te verkorten”. Artikel 174 verbiedt de cumul van gerechtelijke functies. Artikel 175 verbiedt 

de cumul van een gerechtelijke betrekking met andere functies, zoals gouverneur, notaris, advocaat en 

deurwaarder. Het amendement van Léo Collard (socialist) om dit deel van het ontwerp te schrappen, 

weerhoudt de Kamer niet. Hij wil niet dat advocaten tezelfdertijd krijgsmagistraat zijn. Zonder cumul 

willen ervaren advocaten volgens de minister van Justitie echter geen deel uitmaken van het militair 

gerecht. Verbaet verdedigt de keuze van de regering. Hij staat er als stafhouder ook weigerachtig 

tegenover, maar de noden van het militair gerecht zijn duidelijk. De raad van de balie van Brussel ziet 

geen probleem in de versoepeling van deze regel, als de betrokken advocaten tijdens hun benoeming 

geen strafrechtzaken behandelen. De regering vraagt in het kader van de nieuwe bijzondere machten 

tevens de toelating om de benoeming van bijgevoegde magistraten en ambtenaren van de rechterlijke 

orde te regelen en het recht om volgens noodzaak de procedurele besluitwetten uit mei 1944 aan te 

passen. De regering beseft dat de repressie een schaal zonder voorgaande in de Belgische geschiedenis 

inneemt. Het sleutelen aan de cumul en de wens om het aantal bijkomende magistraten zelf te bepalen, 

tonen dat de regering het militair gerecht wil uitbreiden. Verbaet maakt de volksvertegenwoordigers 

duidelijk dat de bijgevoegde magistraten een tijdelijke functie opnemen en dat de afwezigen bij de 

herneming van hun functie in het burgerlijk gerecht geen nadeel zullen ondervinden.  
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Er komt kritiek op de benoemingen. Zo tergt het de liberaal Adolphe Van Glabbeke dat negen op tien 

benoemingen – volgens zijn informatie – van katholieke aard zijn. Minister van Justitie Verbaet zegt 

enkel evenwichten na te streven en wijst op de gedane moeite om een katholieke vertegenwoordiging 

in het auditoraat te Antwerpen (“une pépinière de magistrats libéraux”) te krijgen. Daarna neemt de 

Kamer het artikel aan in zijn voorgestelde vorm. De goedkeuring van de bijzondere machten in hun 

geheel volgt kort daarna, op 28 november 1944.
1026

 De parlementairen nemen de benoemingspolitiek 

van de ministers van Justitie ook op andere momenten onder vuur. In zijn interpellatie voor de Senaat 

gaat socialist Edgard Missiaen eind maart in tegen du Bus de Warnaffe die de uitsluiting van onder de 

oorlog benoemde magistraten niet tot regel wil maken. Hij ziet enkel benoemingen met goedkeuring 

van de bezetter. Hij kan hen dus niet vertrouwen. Om zich te verdedigen haalt du Bus een document 

uit 1942 aan. De benoemingen in de Limburgse magistratuur blijken daar louter te bestaan uit vijanden 

van de Nieuwe Orde. De senator houdt echter vast aan zijn standpunt. Zelfs diegenen die enkel in het 

begin van de bezetting met Duitsland sympathiseren, wil hij niet in het militair gerecht.
1027

 Allicht zijn 

de parlementairen niet op de hoogte van Ganshofs invloed op de benoemingen. 

De mogelijkheid om via de bijzondere machten aan het militair gerecht te sleutelen, leidt tot resultaat 

in begin 1945. De besluitwet van 8 mei 1945 tot wijziging van de besluitwet van 18 september 1945 

betreffende de bestendige krijgsraden verheft de zes achteraf bijgevoegde kamers tot bestendige 

krijgsraden met een zelfstandig functionerend parket. Dit breidt de lokale organisatie van het militair 

gerecht uit en vergroot de capaciteit van de krijgsraden en auditoraten. Nog andere toevoegingen aan 

het gerecht zijn nieuwe lokale secties: te Veurne, Dinant en Marche en kort te Bouillon en Bastogne. 

Deze secties werken met een kamer van een eerder opgerichte krijgsraad. Veurne hoort bij Brugge, 

Dinant bij Namen en Oudenaarde bij Gent. De tevens in 1945 ingerichte secties in Eupen en Malmedy 

van het auditoraat te Verviers worden tot slot in februari 1946 twee zelfstandige auditoraten.
1028

 

Deze vernieuwde territoriale indeling van het militair gerecht volgt de logica van de structuur van het 

burgerlijk gerecht. Behoudens een enkele uitzondering zijn de bevoegdheidsgebieden van de lichamen 

van het militair gerecht op de gerechtelijke arrondissementen geënt.
1029

 Andere vernieuwingen aan het 

militair gerecht gebeuren zoals in de jaren dertig en de periode van de ballingschap te Londen naar het 

voorbeeld van het burgerlijk gerecht. De per besluitwet van 21 november 1944 ingevoerde functies 

van eerste-Advocaat-generaal en Advocaat-generaal bij het krijgshof zijn een sprekend voorbeeld.
1030

 

Ook de tweede functie van eerste substituut van de Auditeur-generaal ligt in die lijn.
1031

 Deze functies 

komen uit het burgerlijk gerecht. In een betoog voor een betere verloning voor het militair gerecht stelt 

Ganshof voor om zoals in het burgerlijk gerecht hoofdgriffiers en griffiers aan te stellen ter vervanging 

van de huidige functies van griffiers en adjunct-griffiers in de auditoraten. Het militair gerecht verliest, 

zo stelt Ganshof, zijn specifieke karakter door de veranderde bevoegdheid. Deze rechtsmacht kan dus 
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verregaand met de gewone rechtbanken geassimileerd worden.
1032

 Het militair gerecht wil minstens 

voor de duur van de veranderde bevoegdheden een gelijke en evenwaardige pool van de Belgische 

justitie zijn en geen tijdelijk buitenbeentje. 

Het Auditoraat-generaal organiseert van in het begin de vergaring en het toegankelijk maken van het 

verzamelde bewijsmateriaal. In het Auditoraat-generaal komt in september een Centrale Dienst voor 

Documentatie tot stand om alle bescheiden te bundelen met informatie over meer dan een individuele 

vervolging. Deze stukken kunnen verscheidene krijgsauditoraten aanbelangen. Bij ontvangst door de 

Dienst van documenten met een individueel of regionaal belang, krijgt het bevoegde auditoraat deze 

bescheiden ter inlichting.
1033

 De auditeurs moeten zich verzekeren van de overdracht van de door het 

verzet aangeslagen overtuigingsstukken.
1034

 Een aantal verzetsgroepen wordt gevraagd om gegevens 

over collaborateurs naar de Centrale Dienst voor Documentatie te sturen.
1035

 Het Auditoraat-generaal 

maakt ook lokale bronnen bekend als hulp bij gerechtelijke onderzoeken. Rondzendbrieven vermelden 

bijvoorbeeld: mogelijke gegevens over industriële samenwerking met de vijand op de Centrale Dienst 

voor Statistieken, de bron Krankenschein in de archieven van de Comités voor Openbare Onderstand, 

informatie over de gedurende de Tweede Wereldoorlog opgemaakte paspoorten in het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
1036

 

De constructie van dit gerechtelijke apparaat leidt al in oktober tot vonnissen. De krijgsraden opgericht 

in september zetelen een eerste keer tussen 29 september (Namen) en 24 oktober (Aarlen). De kamers 

van het krijgshof volgen iets later tussen 21 oktober (Brussel) en 21 december 1944 (Antwerpen).
1037

 

Toch is een aantal parlementairen ongerust over de werksnelheid van het militair gerecht. In de Senaat 

drukt Pholien op 4 oktober uitdrukkelijk zijn spijt uit over het uitblijven van vonnissen.
1038

 Liberaal 

Léon Mundeleer vindt dat de regering niet voldoende ageert. Hij biedt in de Kamer op 7 november 

1944 een noodoplossing aan: De schorsing van de werking van de burgerlijke rechtbanken voor drie 

maanden, met uitzondering van correctionele kamers en burgerlijke kamers voor dringende zaken. De 

vrijgekomen magistraten kunnen functioneren als krijgsauditeurs, bijzitters in de krijgsraad of als 

voorzitter van de consultatieve commissies. Mundeleer beëindigt zijn pleidooi optimistisch: “Si vous 

acceptiez d’entrer dans cette voie, tout serait liquidé dans trois mois; les traitres condamnés et 

fusillés, les suspects isolés dans les camps de concentration, les innocents en liberté”.
1039

 

Senator Van Eyndonck ziet naast de gerechtelijke zachtmoedigheid ook de traagheid als reden voor de 

onrust in het land in mei. Tot de oplossing behoort een snellere afhandeling van de bestraffing van 

samenwerking met de vijand, gekoppeld aan een rechtvaardige, maar voorbeeldige bestraffing. 
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Diezelfde dag interpelleert Joseph Pholien zijn partijgenoot du Bus de Warnaffe. Wat hij ziet, is een 

geïmproviseerd repressie-apparaat van gigantische omvang, bevolkt met talloze onervaren juristen. Hij 

koppelt zijn kritiek op de benoemingen aan de volgens hem te ruime bevoegdheden van het militair 

gerecht en de onervaren juristen. De katholieke senator wil terug naar de tijd dat de krijgsrechtbanken 

enkel over militaire misdrijven en misdrijven tegen het leger oordelen.
1040

 Pholien blijft bij zijn visie 

ter inperking van de repressie en het aanwenden van het verval van nationaliteit om verraders voor het 

land onschadelijk te maken. Naast de traagheid zijn de onervaren juristen een tweede kritiek die het 

militair gerecht op een regelmatige basis te verwekken krijgt. 

 

13.2.1.2 De aanduiding van militaire leden in het militair gerecht 

Voor een goed beeld van de uitbouw van het militair gerecht is een zicht op de werkomstandigheden 

van de krijgsauditoraten en de problemen van de bemanning van het gerecht onontbeerlijk. Ik ga eerst 

in op de aanduiding van officieren. Door de verkeersmoeilijkheden in het bevrijde land blijft het hoofd 

van de Belgische Militaire Zending bij het Geallieerd Opperbevel langer dan voorzien bevoegd en niet 

de territoriale bevelhebbers.
1041

 Dit stopt op aansturen van de Auditeur-generaal bij de ministeries van 

Landsverdediging en Justitie pas eind 1944.
1042

 Deze procedurewijziging verhelpt evenwel niet aan de 

benoemingsproblemen verbonden aan de uitbreiding van het militaire gerecht met drie verschillende 

soorten rechtbanken. Er zijn naast de verburgerlijkte militaire rechtbanken voor de repressie, immers 

nog de gewone militaire rechtbanken voor de militairen en de bijzondere militaire rechtbanken voor de 

misdrijven ten nadele van de geallieerde legers. In december is er een merkbaar tekort aan hogere 

officieren voor de krijgsraden. Veel Waalse officieren zijn dan nog krijgsgevangen. Anderen oefenen 

taken uit in het ministerie van Landsverdediging. De loting in het tweede trimester van 1945 bevat 

daarom tevens generaals en hogere officieren op pensioen of met eretitels.
1043

 Er komt vanwege de 

minister van Landsverdediging wel een leeftijdsgrens van 70 jaar. Hij wil tevens dat de betrokkenen 

onberispelijk gedrag onder de bezetting vertonen. Voor een vlotte commissionering vraagt de minister 

van Landsverdediging voor een kennisgeving van elke geschikte gepensioneerde die wenst mee te 

werken. Hij staat dan hun onmiddellijke toevoeging aan de lijst van geschikte officieren toe.
1044

  

De aanstelling van officieren blijft evenwel problematisch. Bevelhebbers van wervingsbureaus roepen 

vaak hun militaire taak in om dienst in de krijgsraden te vermijden. Dit maakt de organisatie van 

zittingen in de krijgsraad van Namen zeer moeilijk.
1045

 De krijgsraad te Antwerpen verdaagt zittingen 

in december 1944. De gevraagde militairen komen te laat of krijgen plots “bijzondere zendingen”.
1046
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De hoge bevraging van de kleine pool van officieren veroorzaakt ook te Turnhout, Doornik en Gent de 

nodige vertraging. De vele problemen in Antwerpen doen Substituut-Auditeur-generaal Herman Sabbe 

een nieuwe procedure voor de berechting van misdrijven ten nadele van de geallieerde legers zoeken. 

Zijn oplossing is een rechtbank met één rechter voorzien van een militair statuut, zetelend in uniform. 

Hij wil verzaken aan de deelname van militairen. Gepensioneerde officieren zijn geen oplossing voor 

Antwerpen. De meesten zijn verhuisd, hebben geen uniform meer of kennen onvoldoende Nederlands. 

De terugkeer van politieke en militaire gevangenen uit Duitsland opent voor het militair gerecht wel 

de mogelijkheid om de advocaten en magistraten onder hen om hulp te vragen.
1047

 

In maart 1945 schetst het ministerie van Landsverdediging een verhelderend beeld betreffende de door 

de officieren verrichte gerechtelijke diensten: “Tous les officiers des armes et du C.T. (cadres actifs et 

de réserve), présents en Belgique, participent aux fonctions judiciaires. Celles-ci doivent primer les 

autres services militaires sauf dans certaines circonstances spéciales et tout exceptionnelles où 

l’officier est dans l’impossibilité totale de se conformer à cette prescription”.
1048

 In april 1945 gaat het 

ministerie van Landsverdediging verder op het begane pad via de opname van een suggestie van de 

Auditeur-generaal: de tijdelijke commissionering van kapiteins-commandant tot majoor. Van januari 

tot april dringen magistraten bij Ganshof op deze maatregel aan.
1049

 Reeds in januari richt Ganshof de 

vraag aan Justitie.
1050

 Dit voorstel staat in de besluitwet van 4 mei 1945.
1051

 De benoemingsvereisten 

worden minder strikt. De hoofdofficier kan dan ook een kapitein of kapitein-commandant zijn. De 

voorzitter van de krijgsraad moet deze aanstellingen wel met redenen omkleden. Voorts komt er een 

tijdelijke benoemingsprocedure, waarin de voorzitter van het krijgshof de morele geschiktheid van de 

kandidaten niet meer test.
1052

 De minister van Landsverdediging geeft de lijsten van officieren met een 

tuchtonderzoek voor hun gedrag tijdens de bezetting aan de provinciale commandanten. Zo sluit hij 

ongewensten uit als kandidaat voor het militair gerecht.
1053

 Ganshofs antwoord op de mutaties in het 

                                                                                                                                                                      

militaires. Le service de la Cour militaire prime celui des conseils de guerre”. Jean SERVAIS et E. 

MECHELYNCK, Les codes et les lois spéciales les plus usuelles…, p.718. 
1047

 SOMA. IG’s. F/1-2-0. Dossier inzake de opname van militairen in de krijgsraden, november 1944 – april 

1945 en F/1-2-15. Brief van het KA te Luik aan het AG, 27 april 1945. SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 

1944-1947. Nr.1303, Z/123-8 van 5 juni 1945. 
1048

 SOMA. IG’s. F/1-2-9. Dossier inzake de rondzendbrief nr.1199 van 27 maart 1945. 
1049

 Bijvoorbeeld: krijgsauditeur Arnould te Charleroi, maar ook Herman Sabbe en de provinciebevelhebber te 

Antwerpen. 
1050

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1240, F/1-2 van 19 april 1945. SOMA. IG’s. F/1-2-

10-0. Brief van het AG aan het ministerie van Landsverdediging, 28 april 1945, F/1-2-29-1. Brieven van het KA 

te Antwerpen aan het AG, maart 1945 en F/1-15. Briefwisseling van het AG met het KA te Charleroi en het 

ministerie van Justitie, januari 1945. 
1051

 Deze besluitwet wijzigt enkel de beschikkingen van de besluitwet van 26 mei 1944 en richt zich louter op de 

vlottere afhandeling van de misdrijven gepleegd tegen de uitwendige veiligheid van de Staat.  
1052

 In de besluitwet staat dat voor de procedure enkel vermeld dat de lijst afhankelijk van zijn doel gestuurd 

wordt naar de voorzitter van de krijgsraad, de voorzitter van een kamer van het krijgshof of van het krijgshof. 

Deze toevoeging krijgt Ganshof in januari 1945 van Loppens, voorzitter van het krijgshof. IG’s. F/1-2-13. 

Dossier inzake het ontwerp van de besluitwet en het verslag aan de regent, januari 1945. 

SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1286, F/2-8 van 26 mei 1945. SOMA. IG’s. F/1-2-13. 

Dossier inzake het ontwerp van de besluitwet en het verslag aan de regent, januari 1945. 
1053

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1321, F/1-2-28 van 19 juni 1945. Er volgen lijsten 

met toevoegingen en schrappingen. Ik geef twee voorbeelden: SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-

1947. Rondzendbrieven nr.1362, F/1-2-28 van 12 juli 1945 en nr.1390, F/1-2-28-4 van 6 augustus 1945. Vóór de 

afschaffing van de controle door de voorzitter van het krijgshof stuurt Ganshof dergelijke lijsten naar de 

voorzitter. Een voorbeeld is de brief op 20 februari 1945. Ganshof vraagt het ministerie van Landsverdediging al 

in april om de territoriale commandanten te informeren. SOMA. IG’s. F/1-2-0. Dossier inzake de opname van 

militairen in de krijgsraden, november 1944 – april 1945 en F/1-2-28-1. Brieven van het AG aan het ministerie 

van Justitie, april – mei 1945. Verschillende rondzendbrieven van de Auditeur-generaal bevatten vragen aan de 



 

 217  

legerpersoneel staat eveneens in de besluitwet. De reserve- en actieve officieren verplaatsen zich vaak 

door mutaties. De bevoegde territoriale commandant krijgt de toelating om maandelijks in plaats van 

driemaandelijks een beperkt aantal officieren aan te duiden ter vervulling van hun gerechtelijke plicht. 

Indien dringend, kan de voorzitter van de krijgsraad zelf tot die aanduiding overgaan.
1054

 

Begin juni 1945 licht Ganshof de krijgsauditeurs in over een enigszins verrassende beleidsoptie van de 

liberale minister van Landsverdediging Léon de Mundeleer. Hij wil stoppen met de commissionering 

van officieren. Ganshof vraagt de krijgsauditeurs naar de gevolgen voor de rechtbanken. Voor velen is 

dit een ongelukkige beslissing. De machtigingen van op pensioen gestelde officieren of officieren met 

een ere-graad zijn bijvoorbeeld een onmisbare hulp voor de krijgsraad te Mechelen. De inrichting van 

de kleine krijgsraden en andere geplande uitbreidingen en wijzigingen in de krijgsraden maken dat ook 

andere krijgsauditeurs tot voorzichtigheid aanmanen. Ganshof licht de minister van Justitie in dat de 

commissionering zeker nog nut heeft.
1055

  

Ik herinner tot slot aan het in Londen opgestelde statuut van de inlichtings- en actieagenten. Via dit 

statuut kunnen bepaalde verzetsleden een militaire assimilatie ondergaan. Deze besluitwet verschijnt 

niet in de Belgische staatsbladen bij de bevrijding. De tekst verschijnt in het Staatsblad van 15 oktober 

1944 met 1 september 1944 als datum. Delfosse voert daarin de wensen van Pierlot uit. De memorie 

van toelichting vermeldt: “Het lijkt redelijk aan dit korps een militair statuut te verlenen en namelijk 

aan de officieren het recht te verlenen om in de krijgsraad te zetelen”. Het betreft “de talrijke Belgen 

(die) zich uit eigen beweging aan ondergrondse actie tegen de vijand toegewijd” hebben en anderen 

die in Groot-Brittannië vrijwillig hebben aangemeld “om, in contact met de vijand, gevaarvolle, 

opdrachten te vervullen”. De mogelijkheid bestaat vanaf dan dus om inlichtings- en actieagenten een 

plaats als militair lid in de krijgsraad te geven door een assimilatie tot de graad van majoor, kapitein of 

luitenant na benoeming via een mb van het departement Landsverdediging.
1056

 Kamerlid Delfosse 

klaagt eind november 1944 dat het statuut van de inlichtings- en actieagenten geen uitvoering kent.
1057

  

De IG’s bevatten geen sporen van het gebruik van dit statuut voor de bemanning van de krijgsraden. 

De briefwisseling met de ministers van Landsverdediging vermeldt de assimilatie niet. Steeds worden 

er andere paden bewandeld voor de adequate militaire bemanning van het militair gerecht. De harde 

kritiek tegen dit statuut van de Auditeur-generaal te Londen en zijn absolute stilte hierover na de 

bevrijding sterken het vermoeden dat dit in de praktijk dode letter blijft. De besluitwet van 16 februari 

1946 ter aanvulling en vervanging van de besluitwet van 1 september 1944, betreffende de inlichtings- 

en actieagenten bevat het antwoord. De aanhef stelt dat deze besluitwet “noodzakelijk en dringend (is), 

ten einde de toepassing ervan niet langer te vertragen”.
1058

 Deze besluitwet maakt de bepalingen voor 

de erkenning van het statuut van inlichtings- en actieagenten gelijk aan de bepalingen uit de besluitwet 

van 19 september 1945 inzake het statuut van de gewapende weerstand. Er volgt nog een belangrijke 

zin in het verslag aan de regent: “Het korps der inlichtings- en actieagenten is een speciaal korps van 
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onbestendige aard, waarvan de officieren niet tot het kader der officieren van het leger behoren. Zij 

zijn en blijven officieren inlichtings- en actieagenten”.
1059

 Er is dus geen assimilatie meer die leidt tot 

de opname van de betrokken officieren in het militair gerecht. 

 

13.2.1.3 De benoeming van magistraten 

Magistraten en griffiers liggen evenmin voor het rapen.
1060

 In de besluitwet van 18 september 1944 

wordt met de oprichting van de bestendige krijgsraden meteen bepaald dat de minister van Justitie een 

of meer griffiers, adjunct-griffiers of klerken van de burgerlijke hoven of rechtbanken kan afvaardigen 

voor de functie van griffier in het militair gerecht. Eveneens is het de Auditeur-generaal toegestaan om 

uit noodwendigheid voor de dienst auditeurs of substituten naar andere auditoraten over te plaatsen.
1061

 

Ook hier ontstaat echter een bottleneck door de toenemende werklast. Een eerste belangrijk gegeven is 

de leidende hand van Auditeur-generaal Ganshof in de benoemingen. Zijn doorwegende rol blijkt uit 

zijn aan minister du Bus de Warnaffe opgestuurde verdediging tegen de kritiek van Missiaen. Ganshof 

benadrukt de constante aandacht voor de beroepswaarde van de gekozen kandidaten. Dit blijkt uit hun 

bekwaamheid, verdiensten en beroepshoedanigheden. Ook geldt de vaderlandslievende houding en 

burgerzin onder de bezetting als criterium.
1062

 Hij vraagt informatie aan de stafhouder van balie waar 

de betrokken kandidaat is ingeschreven, aan de Procureur-generaal of de procureur des konings uit het 

rechtsgebied of het arrondissement waar de betrokkene is gehuisvest. Dit vult de door de betrokkene 

opgegeven referenties aan. Ook raadpleegt Ganshof de krijgsauditeurs en onderzoekt de plaatselijke 

politie het gedrag en de moraliteit van de kandidaat.
1063

 Deze actieve rol behoudt hij zonder duidelijke 

tegenstand onder Maurice Verbaet en Charles du Bus de Warnaffe. 

Een eerste probleem betreft de advocaten die naast hun functie in het militair gerecht nog gerechtelijke 

zaken blijven pleiten. Ik wees reeds op de beslissing van de regering om het verbod op de cumul van 

gerechtelijke functies losser te maken. Minister van Justitie Verbaet vaardigt inderdaad een besluit uit 

dat de cumul tussen een functie als krijgsmagistraat en het houden van advocatenpraktijk mogelijk 

maakt.
1064

 Liberaal Adolphe Van Glabbeke geeft in de Kamer in november 1944 kritiek op de dubbele 

functie van advocaten die als substituut in het militair gerecht optreden. Hij vindt dat de regering hen 

voor de noden van het land moet opeisen. Hij ziet zoals Mundeleer een goede oplossing in de tijdelijke 

opschorting van het burgerlijk gerecht.
1065

 De regering bewandelt echter het pad van de overeenkomst 
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met de balie van Brussel. De commissies van Justitie gaan echter niet akkoord met een activiteit van 

krijgsmagistraten als advocaten in zaken zonder strafrechtelijke aard. De parlementairen vragen een 

volledig pleitverbod. Hiermee volgen de commissies van Justitie de these van Pholien dat “l’auditeur 

doit tout son temps à ses fonctions et qu’il n’y a pas comme l’a laissé supposer le ministre des affaires 

particulièrement importantes qui nécessiteraient d’avoir tel ou tel avocat important pour faire 

l’instruction”. Het blijft wel mogelijk om iemand in zijn functie van advocaat te raadplegen. Omdat 

verschillende krijgsmagistraten hun ontslag willen indienen, komt het tot een tweede zitting van de 

commissies van Justitie waarin de Auditeur-generaal zelf het woord neemt.
1066

 Het komt uiteindelijk 

niet tot dit algemeen verbod. 

Er groeit ook spanning tussen het burgerlijk en militair gerecht. Een benoeming als krijgsmagistraat 

lijkt de toekomst van jonge magistraten in het burgerlijk gerecht te hypothekeren. De Procureurs-

generaal van Brussel en van Gent benoemen in oktober 1944 doctors in de rechten, maar verwerpen de 

kandidaturen van leden van het militair gerecht. De krijgsauditeur van Charleroi vraagt Ganshof om de 

bezoldiging van de krijgsmagistraten met de magistraten van rechtbanken van eerste klasse gelijk te 

stellen en de anciënniteit te laten starten vanaf de benoeming. Uit Gent komt het voorstel om doctors 

in de rechten eerst als burgerlijk magistraat te benoemen en dan te delegeren naar het militair gerecht. 

Minister Verbaet laat Ganshof weten dat een benoeming in het krijgsgerecht niet automatisch toegang 

tot het burgerlijk gerecht kan betekenen. Wel stemt hij in met de directe start van anciënniteit.  

In maart 1945 komen problemen naar boven in het ambtsgebied van de hoven van beroep te Brussel 

en Luik. Op basis van klachten uit de krijgsauditoraten van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik trekt 

Ganshof aan de alarmbel. Hij wil voldoende plaatsen voor krijgsmagistraten in het burgerlijk gerecht. 

De misprijzende taal van de Eerste voorzitters, Procureurs-generaal, voorzitters van de rechtbanken en 

procureurs des konings ten aanzien van de kandidaten met functies in de militaire magistratuur kunnen 

voor hem niet door de beugel. Ganshof vraagt een vergadering met de Procureurs-generaal. Verbaet 

heeft dan reeds drie dergelijke vergaderingen gehad. Elke benoeming leidt tot een strijd tussen de twee 

tegenover elkaar staande strekkingen. De terugkerende krijgsgevangenen zijn geen oplossing, terwijl 

veel burgerlijke rechtbanken zich in “(un) état squelettique” bevinden. Tegenover du Bus beweert 

Ganshof in juni dat Verbaet hem belooft om een op drie magistraten tot de burgerlijke magistratuur toe 

te laten. In Luik en Charleroi nemen krijgsmagistraten dan ontslag ten behoeve van hun carrière. Deze 

spanning kan du Bus de Warnaffe niet oplossen.
1067

  

Dit amalgaam van problemen verklaart waarom Herman Sabbe in januari 1945 aan Ganshof vraagt om 

de afvaardiging van magistraten uit het Antwerpse auditoraat naar de krijgsauditoraten te velde in 

Nederland, Duitsland of België te mogen weigeren. Zijn krijgsauditoraat kampt met een constant 

magistratentekort. De auditeurs van Hasselt en Charleroi willen de verzwakking van hun diensten door 

een teveel aan afvaardigingen eveneens tegengaan. De grootste slokop van krijgsmagistraten is het 

burgerlijk gerecht. In het rechtsgebied te Luik slaagt dienstdoend Procureur-generaal Loiseau wegens 

personeelstekort niet in de herinrichting van de rechtbanken onder zijn bevoegdheid. Ganshof stelt 

hem daarom in contact met de auditoraten van Aarlen, Doornik, Hasselt, Luik en Verviers. Deze 

auditoraten beschikken evenmin over voldoende mankracht. Verviers heeft vier beroepsmagistraten, 

aangevuld met een jong kader “dont la formation est loin d’être achevée et dont le rendement est, 
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partant, très relatif”. Te Brugge kan krijgsauditeur Rubbrecht slechts drie van zijn vijf secties door 

beroepsmagistraten laten leiden. Hij stelt evenwel voor om de plaatsvervangende rechters uit slecht 

functionerende consultatieve commissies in de burgerlijke rechtbanken te plaatsen.
1068

 

Een oplossing voor de magistraten is de benoeming van de onder de wapens geroepen kandidaten. In 

februari 1945 eist minister van Landsverdediging Demets van Verbaet om geen mensen met militaire 

verplichtingen te benoemen. De beleidsperiode van Léon Mundeleer luidt een wijziging in. Hij houdt 

zich niet aan een strikte regeling, maar zet de deur evenmin open voor een benoemingsgolf. Ganshof 

stelt de minister voor om zijn advies bij benoemingsvoorstellen te vragen. In juni 1945 neemt minister 

Mundeleer een andere houding aan, omdat vooral de auditoraten te Antwerpen, Hasselt, Leuven, 

Tongeren en Turnhout met personeelstekort kampen door de constante instroom van verdachten uit 

Duitsland. De minister staat de benoeming van onder de wapens geroepen kandidaten tot substituut-

krijgsauditeur toe, mits zijn toestemming. Een benoeming bij dwingende omstandigheden kan, indien 

deze de normale werking van het militair gerecht moet verzekeren. Deze beperking tot “dwingende 

omstandigheden” komt van Ganshof. Hij wil niet zomaar alle onder de wapens geroepen doctors in de 

rechten tot krijgsmagistraten maken. De Auditeur-generaal wil evenmin afwijken van zijn principes 

inzake professionele en civieke bekwaamheid. De ministerraad beslist op 7 juni 1945 dat de miliciens 

uit opgegeven klassen bij een benoeming uit dwingende omstandigheden in het militair gerecht geen 

militaire verplichtingen meer hebben. Zij kunnen dan hun functie als magistraat of griffier behouden. 

In maart 1946 volgt de minister van Landsverdediging deze regularisaties nog steeds verder op.
1069

 

Dat Mundeleer in juni moeilijk doet, is niet verwonderlijk. De besluitwet van 4 mei 1945 zit daar voor 

iets tussen. In samenspraak met het ministerie van Justitie werkt Ganshof immers aan een besluitwet 

voor een vlottere bemanning van het militair gerecht. Niet enkel de procedure voor de officieren wordt 

daarin vergemakkelijkt en versoepeld. Dit gebeurt ook voor burgerlijke magistraten in de krijgsraden. 

Ten eerste zorgt deze besluitwet ervoor dat elke burgerlijke magistraat minstens een plaatsvervanger 

heeft in plaats van louter een. Daarnaast zijn er meer keuzes voor de tweede burgerlijke rechter en zijn 

plaatsvervangers. Ook plaatsvervangende rechters uit vredegerechten en de doctors in de rechten vanaf 

25 jaar worden beschikbaar. Deze doctors in de rechten kunnen onder militaire verplichtingen vallen. 

Deze bepaling wordt verbeterd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1945. De effectief zetelende 

vrederechters kunnen dan eveneens een functie in het militair gerecht opnemen. De tweede uitbreiding 

moet de werking van het krijgshof verzekeren. Ganshof wil niet dat de benoeming van raadsheren tot 

het Hof van Cassatie dit bemoeilijkt. De minister van Justitie voegt daarom aan de besluitwet toe dat 

de voor het krijgshof werkende magistraten in geval van een benoeming of afvaardiging bij een hogere 

burgerlijke rechtsmacht hun functie bij het krijgshof mogen blijven uitoefenen.
1070
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Midden juli 1945 trekt de Auditeur-generaal aan de alarmbel: “L’état d’avancement des instructions 

judiciaires qui ont été ouvertes depuis le début de la reprise de l’activité des juridictions militaires, 

permet d’escompter qu’à partir du mois de septembre prochain, un nombre considérable d’affaires 

seront prêtes à être renvoyées à l’audience des Conseils de guerre”. Een bijzonder aantal rechtszaken 

heeft lange onderzoeken die meer tijd dan een zitting van een krijgsraad in beslag zullen nemen. Het 

betreft vooral zaken van economische collaboratie. Brussel is er het ergst aan toe.
1071

 Daar duurt het 

normaal nog twee tot drie maand voordat er een belangrijke rechtszaak op de rol kan. Petrofina moet 

snel voor het gerecht, maar dit is niet mogelijk. Ganshof ziet slechts een oplossing: de verhoging van 

het aantal tijdelijke kaders. Omdat het niet mogelijk is om nog bijkomende burgerlijke magistraten aan 

te nemen, wil hij de balies bevragen. Natuurlijk wil Ganshof enkel advocaten met een onberispelijk 

patriottisch gedrag en kandidaten wier carrière een speciale geschiktheid voor deze functies toont. Hij 

stuurt du Bus een gewijzigd ontwerp om de betaling van advocaten in deze functies te regelen.
1072

 

Een andere hervorming waarvoor Ganshof pleit, is een verhoogd loon voor de krijgsauditeurs en voor 

de substituten-krijgsauditeurs: “bien peu nombreux seront les avocats expérimentés qui consentiront à 

abandonner leur cabinet pendant un, deux ou trois ans, si on ne leur offre, pour les indemniser de 

leurs prestations, qu’un traitement médiocre”.
1073

 De in vergelijking met de burgerlijke rechtsmacht 

geringere verloning verlaagt – los van de hoge werkdruk – de aantrekkelijkheid van deze benoeming. 

Ganshof doet hiervoor reeds op 2 november 1944 een voorstel aan Maurice Verbaet. Algemeen vraagt 

de Auditeur-generaal voor de tijd van oorlog een gelijkschakeling van verloning met de evenwaardige 

functies in het burgerlijk gerecht. Voor de griffiers beperkt hij zich tot een tussenoplossing met licht 

lagere verloning. Begin december herinnert Ganshof aan de nood tot gelijkschakeling. Hij wijst vooral 

op het goede effect van deze wet op de advocaten werkend in het militair gerecht: “Vous n’ignorez 

pas, en effet, Monsieur, le Ministre, que ce projet vise surtout, en fait, quelques avocats déterminés, 

dont le concours est jugé indispensable”.
1074

 Ook onder du Bus de Warnaffe komt dit voorstel niet tot 

stand. De reguliere betaling van de magistraten loopt in de eerste maanden niet van een leien dakje. 

Op 25 mei 1945 schrijft de gedelegeerde Directeur voor de minister van Justitie dat de achterstallen 

voor oktober tot december 1944 eindelijk betaald kunnen worden. Deze vereffening moet uiterlijk op 

15 juni afgerond zijn. Het auditoraat Kortrijk meldt op 10 augustus dat dit inderdaad in orde is. 

Andere kritiek op het militair gerecht betreft de vermoede ondermaatse juridische kwaliteiten van de 

veelal jonge substituten. Ganshof wijst Verbaet in januari 1945 op een tegenstrijdige dubbele kritiek in 

de politieke wereld: enerzijds verlaten te veel burgerlijke magistraten hun oorspronkelijke functies en 

anderzijds zijn er veel jonge substituten zonder voldoende ervaring.
1075

 De grote nood aan magistraten 

betekent inderdaad dat het militair gerecht zich weinig luxe kan veroorloven. Dit komt goed naar voor 

in bepaalde berichten van de krijgsauditeurs. Auditeur Matthys (Hasselt) raadt Ganshof bijvoorbeeld 

de afvaardiging van een magistraat uit zijn krijgsauditoraat af: “Van al mijn substituten is hij immers 

de enige die werkelijk gevormd is en waarop ik, ter zake van politieke en administratieve medewerking 

met den vijand, volledig mag steunen”.
1076

 Ganshof deelt de minister van Justitie begin november 1944 

mee dat het merendeel van de recent aangeworven magistraten jong is en hun vorming niet altijd 
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volledig hebben afgerond.
1077

 De parketten begeleiden de onervaren magistraten echter bij hun taak. 

Een uitzondering niet te na gesproken zijn de leidinggevende auditeurs of de afgevaardigde 

substituten-auditeur-generaal steeds werkzaam in een rechtbank of een hof van beroep. Velen worden 

reeds tijdens de oorlog over een naoorlogse functie in het militair gerecht aangesproken. De parketten 

delen zich daarnaast op secties gespecialiseerd in een bepaalde collaboratievorm. Jongere, onervaren 

substituten vatten hun taak aan onder het oog van een ervaren magistraat. Deze specialisatie dient een 

meer uniforme manier van vervolgen en vergroot de kans tot meer uniforme strafbedeling van de kant 

van het parket. De beperkte schaal van functionering staat ook meer nabije controle toe op de jonge 

magistraten. De begeleiding speelt immers korter op de bal. De militaire parketten zijn zich ten zeerste 

bewust van de kwaliteiten van hun personeel en bieden zelf oplossingen tegen deze onervarenheid.  

 

13.2.1.4 De oorlog als storende factor 

Een andere vertraging in de werking van de krijgsauditoraten volgt uit de militaire gebeurtenissen van 

1940. De bezetter vernietigt of legt beslag op zo goed als de volledige documentatie van de griffie bij 

het militair gerecht. De herinrichting van deze rechtsmacht met 22 griffies gebeurt dus met grotendeels 

onervaren personeel dat niet over de nodige documenten beschikt voor het uitvoeren van hun taak. Pas 

in december is de documentatie bijna volledig hersteld.
1078

 Na lang aandringen vanaf eind september 

1944 bij de minister van Landsverdediging Fernand Demets (liberaal) haalt Ganshof in maart 1945 

zijn slag thuis voor de benoeming van beroepsmilitairen als adjunct-griffier of griffier. Zijn opvolger 

partijgenoot Léon Mundeleer gaat eind februari op het voorstel dat Ganshof eind februari formuleert: 

de keuze van de benoemde militairen beperken tot de tijdelijk of permanent ongeschikten voor hun 

beroep en personen kiezen met een leeftijd ouder dan dertig. De meer open houding van Mundeleer 

strookt met de kritiek die hij in het parlement uit voordat hij minister wordt. Ganshof stuurt daarna 

eind februari en midden mei een besluitwetsontwerp dat de betaling van benoemde onderofficieren tot 

het niveau van adjunct-griffiers in het burgerlijk gerecht verhoogt.
1079

 Ook hier begint Mundeleer na 

een tijd terug te krabbelen. Begin mei 1945 wil hij alle adjunct-griffiers met militaire verplichtingen 

terugroepen. Dit zijn 105 van de dan 675 adjunct-griffiers. Ganshof kant zich tegen hun terugroeping. 

Het militair gerecht heeft volgens hem echter minstens 700 adjunct-griffiers nodig.
1080

  

De werkomstandigheden zijn de eerste maanden ondermaats. Ganshof omschrijft deze in januari 1945 

aan minister Maurice Verbaet in een echo van de parlementaire mededeling van diezelfde minister van 

Justitie: “Leur tâche a dû être commencée en partant de rien, sans magistrats, sans greffiers, sans 

greffiers-adjoints, sans auxiliaires quels qu’ils soient, sans personnel de bureau, sans locaux, sans 

véhicules pour leurs déplacements, sans imprimés, sans dossiers, sans matériel, dans un pays où les 

communications sont extrêmement difficiles”. Vervolgens gaat hij in op de zware verstoringen door het 

Ardennenoffensief en de daardoor gehaaste transporten van geïnterneerden, in voorhechtenis genomen 
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verdachten en tevens de meegereisde magistraten ter voortzetting van het onderzoek. De veelvuldige 

opeisingen door de geallieerde legers en de bombardementen op de steden van Antwerpen en Luik 

komen ook aan bod.
1081

 Door de harde winter en het tekort aan brandstof zijn verscheidene magistraten 

en militairen ziek te bed. Het Justitiepaleis beschikt bijvoorbeeld niet over brandstof en dit haalt de 

werking daar volledig onderuit.
1082

 Deze aspecten zorgen voor merkbare vertraging bij de werking van 

het militair gerecht en voor veelvuldige klachten. 

 

13.2.2  De bevoegdheid van het militair gerecht 

13.2.2.1 Het gewicht van de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers  

De militaire rechtsmacht kampt niet enkel met administratieve en personeelsgebonden problemen. Er 

zijn voor de bestraffing van de samenwerking met de vijand ook problemen verbonden aan de andere 

bevoegdheidsgebieden van het militair gerecht. Van de regering in ballingschap te Londen ontvangt 

het militair gerecht immers een uitgebreide bevoegdheid voor de bevrijding. Ik wees reeds onder meer 

op de besluitwetten van 24 en 27 mei 1944 die het Belgische militair gerecht de bevoegdheid verlenen 

om de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers te beoordelen. In de praktijk betreft het diefstal, 

bezit of heling van goederen (vooral levensmiddelen, sigaretten en dergelijke meer) van de geallieerde 

legers.
1083

 Tot op heden is de invloed op de repressie van dit andere bevoegdheidsgebied grotendeels 

uit het oog verloren. Om de werklast van het militair gerecht en de kritiek op de trage werking tijdens 

het eerste bevrijdingsjaar te evalueren, is nader onderzoek naar de andere gerechtelijke activiteiten niet 

onbelangrijk. John Gilissen vermeldt een totaal 51.332 gerechtelijke dossiers inzake misdrijven ten 

nadele van geallieerde legers. Daarnaast zijn er 37.275 dossiers inzake diefstallen in de periode van 

lichtafscherming. In vergelijking tot de 346.283 dossiers voor incivisme lijken deze aantallen klein 

bier. De dossiervorming en afhandeling van de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers en de 

diefstallen tijdens lichtafscherming vinden echter plaats tijdens het eerste bevrijdingsjaar.
1084

 Van 

september 1944 tot december 1945 doorlopen 138.004 gerechtelijke dossiers zonder band met de 

repressie de molens van het militair gerecht. Dit onderstaande overzicht van het aantal vonnissen in de 

jaren 1944–1946 illustreert het belang van deze bijkomende bevoegdheden.
1085

  

Jaar Vonnissen Vonnissen Vonnissen Procent 

 Incivisme Andere Totaal Andere 

1944 2193 801 2994 26,75% 

1945 14522 20648 35170 58,71% 

1946 25870 3153 29023 10,86% 

Het aantal vonnissen voor incivisme en voor andere misdrijven.
1086
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Meer dan de helft van de door de Belgische krijgsraden gevonniste dossiers hebben in 1945 geen band 

met de bestraffing van samenwerking met de vijand. John Gilissen geeft aan dat het merendeel van de 

andere gevallen misdrijven ten nadele van de geallieerde legers behelzen. Dit wijst op de belangrijke 

invloed van de oorlog, maar op een andere manier dan de reeds geschetste materiële problemen. 

Ganshof stelt in maart 1945 over deze bevoegdheid aan de minister van Justitie: “Chaque auditorat a 

créé une section spéciale traitant uniquement des infractions contre les armées alliées. Ces sections 

comptent un nombre important de magistrats et sont parfois dirigées par les chefs des parquets 

militaires eux-mêmes”. Het klopt bijgevolg dat “Une attention toute particulière est reservée dans tous 

les Auditorats Militaires aux vols et recels commis au préjudice des armées alliées”. De hinder voor 

de geallieerde oorlogsmachine moet zo klein mogelijk zijn.
 1087

 Dit betekent dat het mindere belang en 

de uitdoving van deze bevoegdheden in 1946 niet enkel rechters, maar tevens auditeurs en substituten 

voor de repressie vrijmaakt. Het verschuivend belang van de verschillende bevoegdheden biedt dus 

een deelverklaring voor de start van de versnelde werking van het militair gerecht vanaf de tweede 

helft van 1945.  

Provincie
1088

 Incivisme
1089

 Andere
1090

 Totaal Verhouding 

West-Vlaanderen 1748 2196 3944 55,68% 

Oost-Vlaanderen 2681 4220 6901 61,15% 

Antwerpen 2817 11332 14149 80,09% 

Limburg 971 2461 3432 71,71% 

Henegouwen 1882 2994 4876 61,41% 

Luik 1670 2758 4428 62,29% 

Namen 549 1333 1882 70,83% 

Luxemburg 322 832 1154 72,08% 

Brabant 2534 2427 4961 48,92% 

Totaal 15174 30553 45727 66,82% 

Het aantal gevonniste individuen voor incivisme en voor andere misdrijven tot december 1945. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt nogmaals het belang van de bevoegdheden zonder directe band met de 

samenwerking met de vijand. Doordat de categorie geen gevonniste militairen bevat, is deze reeds 

opvallende verhouding een kleine onderschatting. Deze tabel toont niettemin dat twee derden van alle 

gevonniste individuen tot eind 1945 niet voor incivisme, maar voor andere misdrijven berecht en 

gevonnist worden. Opvallend is de provincie Antwerpen met slechts 20 procent gevonniste individuen 

voor incivisme. Deze sterkere verhouding is te wijten aan de aanwezigheid van de haven en de aan de 

haven gelieerde misdrijven gepleegd ten nadele van de geallieerde legers. 

Terwijl een bombardement met schade voor de lokalen van het krijgsauditoraat te Antwerpen leidt tot 

het verlies van 200 dossiers, kampt substituut-Auditeur-generaal Sabbe tegelijkertijd met een toevloed 

van nieuwe zaken. Voor het vlotte verloop besluit hij het kabinet van Liard bevoegd voor misdrijven 

ten nadele van de geallieerde legers uit te breiden. Elk ander kabinet moet tijdelijk een magistraat aan 
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Liard afstaan. Daar ligt evenwel niet het enige probleem. Terwijl in het krijgsauditoraat te Antwerpen 

elke dag gewoonlijk tussen 100 en 200 zaken aanhangig gemaakt worden, zijn de uitgelote officieren 

zelden voltallig aanwezig. Door de ondermaatse postverbindingen arriveren dagvaardingen bovendien 

vaak te laat. Een gebrek aan magistraten en officieren maakt een bijkomende kamer van de krijgsraad 

onmogelijk. Ik herinner aan het voorstel van Sabbe voor de inrichting van een speciale krijgsraad met 

een rechter. Hij heeft nog een oplossing voor minder gewichtige gevallen: een minnelijke schikking of 

een onmiddellijk te innen boete.
1091

 Ganshof vraagt de minister van Justitie twee nieuwe kamers in de 

Antwerpse krijgsraad voor de berechting van inbreuken ten laste van geallieerden. Daarnaast vraagt hij 

aan Sabbe om zes magistraten voltijds op deze inbreuken te plaatsen. Ganshof werkt ondertussen met 

de minister van Justitie aan bijkomende benoemingen. Hij stelt zijn substituut tevens voor om in de 

griffie en in het parket een aparte afdeling in te richten voor de misdrijven tegen de geallieerden en om 

een van de drie kamers van de krijgsraad toe te wijzen aan zaken met een aanhoudingsbevel en een 

afgerond onderzoek. Sabbe heeft tegen dan voor deze zaken een aparte griffie. Eind januari 1945 

werken tien van de dertig Antwerpse krijgsmagistraten, los van Ganshofs voorgestelde toevoeging van 

zes magistraten reeds aan de zaken voor de “bescherming van de geallieerde economie”. In maart gaat 

Sabbe nog verder met de opdeling van het krijgsauditoraat. Door de te kleine lokalen, verhuist deze 

afdeling volledig naar een apart gebouw. De gerechtelijke achterstand blijft ondanks deze maatregelen 

groot. Antwerpen en Brussel hebben in maart 1945 de meest duidelijke problemen met de behandeling 

van de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers. Voor Antwerpen wijt Ganshof de problemen 

aan de haven.
1092

 

Vooral tot maart 1945 bezorgt de behandeling van de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

het militair parket hoofdbrekens. Ganshof licht zijn auditeurs op 12 maart in dat al veel vooruitgang is 

geboekt. Wat mankeert, is een snelle berechting bij betrapping op heterdaad. De auditeurs moeten ook 

zo vaak mogelijk aanhoudingsbevelen uitschrijven.
1093

 Ganshof noemt hun behandeling samen met de 

gevallen van diefstal of verduistering van brandstof van immens belang voor het land. Het plegen van 

deze misdrijven weegt bijzonder zwaar voor de bevrijding.
1094

 Vanaf het begin maant de Auditeur-

generaal zijn krijgsauditeurs tot spoed aan. In december vraagt hij daarom in elk auditoraat voor een of 

twee magistraten die uitsluitend voor de behandeling van misdrijven ten nadele van de geallieerde 

legers bevoegd zijn. Elk auditoraat beschikt een tijd later over een bijzonder kabinet. Gewoonlijk zijn 

een tot drie magistraten in dit kabinet actief.
1095

 Vanaf maart wordt het militair gerecht geholpen door 
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de daling van het aantal aangebrachte zaken. In maart komen er 5758 dossiers bij. In april en mei zijn 

dat er “slechts” 3815 en 3918. Ganshof ziet in de dalende strafmaat een bewijs van de lagere ernst van 

de gepleegde misdrijven.
1096

 

Ondanks de zware last van de repressie en de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers breidt de 

besluitwet van 28 mei 1945 het geheel van deze laatstgenoemde misdrijven nog uit. De aanleiding is 

de groeiende verhandeling van militaire kleding. Met de wet van 24 maart 1846 inzake de verkoop van 

niet als afval aangemerkte Belgische militaire uitrustingsstukken als basis, vaardigt de regering Van 

Acker deze besluitwet uit. De verwante besluitwet van 15 december 1917 inzake de beteugeling van 

het gesjacher in voorwerpen aangekocht in de magazijnen of kantines van het leger maakt het militair 

gerecht bevoegd voor dit misdrijf ten nadele van de geallieerde legers.
1097

  

In juli 1945 deelt Ganshof aan krijgsauditeur Paës mee dat hij denkt binnenkort de regering te vragen 

om de kennisname van de inbreuken opgesomd in artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 27 mei 1944 

aan de gewone rechtbanken terug te geven.
1098

 Dat Ganshof dit meedeelt, is significant. Hij staat te 

Londen immers een monopolie van bevoegdheden in de handen van het militair gerecht voor. De trage 

vooruitgang van de repressie speelt zeker mee als achtergrond. Ganshofs mening wijzigt tevens door 

het einde van de oorlog in Europa. De geallieerde druk op het gerechtelijke werk valt weg. Het herstel 

van de Staat en de uitoefening van de staatsmacht ondergaan langs deze weg geen invloed meer. 

 

13.2.2.2 De verdere afbakening van de bevoegdheid van het militair gerecht  

Reeds in september 1944 wordt de bevoegdheid van het militair gerecht breder. De besluitwet tot 

uitbreiding van de bevoegdheid der militaire rechtsmachten voegt artikelen 392 tot 410 swb toe aan 

artikel 1 van de besluitwet van 26 mei 1944. Dit is het hoofdstuk “vrijwillige doding en vrijwillige 

lichamelijke letsels” uit het Belgische Strafwetboek. Hieronder vallen de vormen van doding en het 

toebrengen van letsels. Een moord verbonden met een misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat hoort vanaf dan juridisch thuis bij het militair gerecht.
1099

 

Het eerder toegelichte gerechtelijke monopolie verklaart tevens de achtergrond van de besluitwet van 

9 januari 1945. Artikel 15 van de wet van 30 april 1919 maakt het burgerlijk gerecht bevoegd voor 

misdrijven die voor het militair gerecht moeten komen, indien deze samenhangen met een misdrijf dat 

voor het burgerlijk gerecht verschijnt. Dit is de basisregel van connexiteit. Het verslag aan de regent 

stelt: “indien de samenvoeging van de rechtsplegingen noodzakelijk is en indien dezelfde rechter, voor 

één der misdrijven bevoegd, moet worden aangewezen om van de andere misdrijven kennis te nemen, 

dan hoort het dat het die rechter zij, aan wie de wet, op grond van de tijdsomstandigheden, de 

berechting van de door haar als de zwaarste beschouwde misdrijven heeft opgedragen, die van al de 

misdrijven kennis zal te nemen hebben”. De regel van connexiteit keert om voor de misdrijven uit de 

besluitwetten van 26 en 27 mei 1944.
1100

 Op 27 oktober 1944 stuurt Ganshof de regering een ontwerp, 

nadat de Procureur-generaal van het Brussels hof van beroep hem erop wijst dat inbreuken anders voor 

het hof van assisen kunnen komen en tot vertragingen en proceduremoeilijkheden zouden leiden.
1101
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In januari wijst Ganshof de auditeurs op de komst van deze besluitwet. Hij adviseert hen om deze 

rechtszaken niet meer aan het burgerlijk gerecht over te dragen, maar reeds onderzoek te doen over de 

delen van de rechtszaak waarvoor het militair gerecht bevoegd is. In februari licht Ganshof vervolgens 

de toepassing van de besluitwet van 9 januari 1945 toe. Misdrijven uit de besluitwet van 13 mei 1940 

blijven voor het militair gerecht. Dit zijn vooral diefstallen, vernielingen en beschadigingen tijdens de 

lichtafscherming.
1102

 Ook deze besluitwet breidt de bevoegdheid van het militair gerecht dus uit.  

De besluitwet van 9 januari 1945 komt er in het kader van de wet van 14 december 1944 die aan de 

regering Pierlot nieuwe bijzondere machten schenkt. Het departement Justitie wil het probleem van de 

connexiteit met het burgerlijk gerecht reeds in november 1944 regelen. Het is de Secretaris-generaal 

van Justitie die meent dat het militair gerecht de nodige bevoegdheden kan krijgen via de wet van 14 

december 1944.
1103

 Voor de repressie van collaboratie heeft de regering dus nog beleidsruimte. 

 

13.2.2.3 Problemen inzake de bevoegdheid van het militair gerecht 

In wezen is de bevoegdheidsindeling van de krijgsraden simpel. Op grond van de besluitwetten van 16 

juni 1916 en 18 november 1918 is het territoriaal ressort van de krijgsraden onbeperkt. Logisch is wel 

dat de krijgsraden en hun parketten de zaken uit hun eigen gerechtelijk arrondissement behandelen.
1104

 

In de eerste bevrijdingsmaanden laten bepaalde rechtbanken uitzonderingen op deze regeling toe om 

de voortgang van het gerechtelijk onderzoek niet te hinderen. Eind november 1944 delen auditeurs 

Matthijs (Hasselt) en de Borman (Tongeren) bijvoorbeeld mee dat de krijgsraad te Tongeren opnieuw 

zaken van verdachten met domicilie in Tongeren vonnist. De verkeersmoeilijkheden en gebrek aan 

personeel van de sectie in Tongeren remmen de werking van het militair gerecht niet meer.
1105

 Hoewel 

de vele verhuizingen van verdachten door het Ardennenoffensief de vertragingen verhogen, laat de 

algemene territoriale bevoegdheid van het militair gerecht toe om zaken overal voor te brengen. Dit 

leidt wel tot problemen. Zo klaagt Luiks advocaat Théo Collignon dat Luikse rechtszaken voor het 

krijgshof te Brussel verschijnen. Ganshof geeft twee redenen: het Ardennenoffensief en de achterstand 

van het gerecht te Luik. Collignon wil dit niettemin veranderen.
1106

 

Bepaalde rechtszaken behandelt het militair gerecht niet. Een deel van de door de Duitsers te Limburg 

ondergebrachte Russische krijgsgevangenen sluit zich bij de Gewapende Partizanen aan. Een aantal 

Russen pleegt ernstige misdrijven: diefstal met bezwarende omstandigheden en verkrachtingen. Het 

burgerlijk parket te Hasselt voert het eerste onderzoek, maar de bevoegde rechtbank is onduidelijk. De 

wet van 15 juni 1899 maakt het militair gerecht enkel bevoegd over de krijgsgevangenen van het eigen 

leger.
1107

 Zaken over gewezen krijgsgevangenen van de Duitsers horen voor het burgerlijk gerecht. 

Ganshof bemerkt het bestaan van vervolgingen op grond van weerspannigheid, smaad en bedreigingen 

ten opzichte van de gemeentelijke of de landelijke politie. Dit kan niet voor de Auditeur-generaal. De 
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besluitwet van 27 mei 1944 richt zich immers uitdrukkelijk op feiten tegen de geallieerde of Belgische 

legers of tegen de leden van deze legers. Een foutieve vertaling van deze besluitwet ligt aan de basis 

van de verschillende interpretaties. In het Frans omschrijft de besluitwet dit als “à l’égard d’un officier 

ou d’un agent de la force publique”. In het Nederlands is “la force publique” in feite “de gewapende 

macht” (het leger en de rijkswacht) en niet “de openbare macht”. Ganshof besluit door het verslag aan 

de raad en naar de geest van de wet dat alle inbreuken bedoeld in artikelen 269 tot 276 en 278 tot 281 

swb ten aanzien van de leden van de gemeentelijke of landelijke politie naar de lokale procureur des 

konings moeten. De Brugse auditeur acht zich na deze rondzendbrief nog steeds bevoegd voor deze 

misdrijven.
1108

 Wegens een gebrek aan documenten is het niet duidelijk hoe deze interpretaties een 

oplossing krijgen. Dit toont het gewicht en karakter van de rondzendbrieven van de Auditeur-generaal 

goed aan. Het zijn geen bevelen, maar richtlijnen. De krijgsauditoraten behouden zelfstandigheid. 

 

13.2.3 De procedure voor het militair gerecht 

13.2.3.1 Het verval van de gerechtelijke procedure en de vereenvoudigde procedure 

In de regering en het militair gerecht circuleren gauw ideeën voor de versnelling van het gerechtelijke 

werk. Zo neemt de regering Pierlot in zijn vraag voor uitgebreide bijzondere machten in artikel 2 van 

de wet van 14 december 1944 de wijziging van de procedurewetten van mei 1944 op en de inkorting 

van de duur van de normale beroepstermijnen in het militair gerecht. Artikel 8 van dit ontwerp maakt 

een strafrechtpleging volgens minnelijke schikking mogelijk.
1109

 In februari 1945 vraagt socialist 

Piérard bijvoorbeeld een versnelde procedure om de repressie een einddatum te kunnen geven.
1110

 De 

regering werkt daar inderdaad aan. Minister du Bus de Warnaffe geeft de Senaat in april een ontwerp 

dat voor sommige misdrijven onder bevoegdheid van het militair gerecht het verval van een publieke 

vordering toestaat, mits de betaling van een geldsom. Dit ontwerp heeft echter geen betrekking op de 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Het wijzigt de procedure voor misdrijven ten 

nadele van de geallieerde legers. Dit is een eerste ontlasting voor het militair gerecht en moet het werk 

beter stroomlijnen. 

Dit wetsontwerp verbreedt de in 1935 ingevoerde en in 1939 grondig vernieuwde procedure van de 

minnelijke schikking voor de politie- en correctionele zaken uit artikelen 166 en 180 van het Wetboek 

van Strafvordering. Dit ontwerp steunt dus, zoals andere aanpassingen, op vernieuwingen van vóór de 

Tweede Wereldoorlog. De regering wil de beperkingen in de genoemde wetsartikels omzeilen om de 

minnelijke schikking voor rechtszaken van het militair gerecht mogelijk te maken. De minnelijke 

schikking dient immers enkel voor misdrijven met een maximumstraf tot 1 maand of voor misdrijven 

met straffen tot 3 maand, indien de beklaagde geen eerdere criminele straffen of niet-voorwaardelijke 

correctionele gevangenisstraffen op zijn kerfstok heeft.
1111
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De militaire parketten zijn de bron van het plan om de minnelijke schikking verder uit te breiden. Op 

13 november 1944 wil de Luikse auditeur inbreuken op de ordonnanties inzake de lichtafscherming en 

aanverwante onderwerpen zo behandelen. Eind november legt Ganshof zijn plan daartoe aan Colonel 

Bygott, hoofd van G.5. SHAEF voor. Zonder akkoord van de geallieerden wil hij immers niet aan deze 

procedure sleutelen: “Je ne voudrais cependant pas faire pareille proposition à mon Gouvernement 

avant de vous en avoir donné connaissance et d’avoir recueilli votre sentiment à ce sujet”. Ganshof 

krijgt midden december groen licht. In april 1945 vraagt du Bus om een spoedige behandeling van het 

wetsontwerp aan de Senaat.
1112

 

Van december 1944 tot april 1945 vindt daarnaast overleg plaats in het bestendig comité van de raad 

van wetgeving.
1113

 Het voorstel voor het comité bevat twee vernieuwingen: 1. de schrapping van de 

beperking op de strafmaat en 2. de vastlegging van de maximumboete op 10.000 frank, mogelijk te 

verhogen met de kosten van analyse en expertise. Het ministerie van Justitie verkiest de invoering van 

de procedure via de parlementaire weg, omdat de opname van de procedure in de bijzondere machten 

ambigu is. Een illegale besluitwet valt te vermijden. Het ministerie steunt wel de wijzigingen, ondanks 

het risico van een ongelijke rechtsbedeling. Niet iedereen kan immers dezelfde geldboetes betalen: “A 

force d’avoir trop absorbé, les juridictions militaires ne digèrent plus, il faut leur ouvrir le ventre. Là 

est la seule justification du projet”.
1114

 De inhoud van het ontwerp overtuigt het bestendig comité in 

die zin.
1115

 Ganshof wil verder dat de gerechtelijke politie, rijkswacht of de politie zelf de boetes direct 

zoude kunnen innen om de procedure te versnellen. Zijn pleidooi haalt echter niets uit. De ontvanger 

der registratie blijft de enige verantwoordelijke.  

Het ontwerp in het parlement staat het openbare ministerie toe om de in aanmerking komende 

delinquenten te verzoeken om in een bepaalde termijn een bedrag van maximum 10.000 Belgische 

frank te betalen, met toevoeging van de kosten van ontleding of deskundig onderzoek. Deze betaling 

schort de rest van de strafvordering op.
1116

 De commissie van Justitie in de Senaat is eenparig akkoord. 

De commissie wil een versnelde gerechtelijke bestraffing van de samenwerking met de vijand. Het is 

hun bedoeling om geen langdurige procedures voor minder belangrijke inbreuken te hebben.
1117

 Op 12 

juni 1945 keurt de Senaat het ontwerp unaniem goed. De Kamer ontvangt dit wetsontwerp midden 

juli.
1118

 Vóór de komst van de nieuwe regering Van Acker in augustus gebeurt niets meer. Al in juni 

vraagt Ganshof de minister van Justitie met aandrang naar de wet. Hij draagt de krijgsauditeurs eind 
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mei immers op om de vervolgingen voor de inbreuken uit dit ontwerp voorlopig te schorsen. Ook de 

geallieerden vragen verscheidene keren naar de komst van deze nieuwe procedure.
1119

 

Uit de parlementaire documenten blijkt de politieke perceptie over de te trage repressie duidelijk. De 

hervorming van de gerechtelijke procedure voor de misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat wordt ook een discussiepunt. Antoine Delfosse dient op 18 april 1945 in de 

Kamer een wetsvoorstel in dat een verval van de publieke vordering en de beroving van rechten voor 

bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat voorziet. Dit voorstel vervangt 

correctionele gevangenisstraffen door een 20 jaar durende ontzetting uit de rechten van artikel 

123sexies swb bij een schuldbekentenis aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank in de raadkamer, 

het tonen van oprecht berouw door de beklaagde en wanneer geen derden door de beklaagde schade 

leden. Deze laatste voorwaarde moet de mogelijkheid van verhaal tegen de pleger van het misdrijf 

openhouden.
1120

 Dit voorstel verdiept de toepassing van de rechtenontzetting om de lichte gevallen een 

gevangenisstraf te besparen. Het is een gewichtige wijziging voor de “lichte gevallen” in de lijn van 

het sanctioneringsbeleid dat Delfosse in Londen helpt vormgeven. Dit is logisch, aangezien Delfosse 

met Ganshof aan deze snelle procedure werkt. De regering te Londen beslist echter om deze procedure 

pas na de bevrijding te behandelen.
1121

  

Dit voorstel vindt acceptatie. Zo vraagt Iepers socialist Missiaen om dit systeem in de Senaat. Hij 

koppelt daar wel aan vast dat de ontzette personen een zichtbaar merkteken moeten dragen en dat zij 

bepaalde publiek openbare ruimten niet mogen betreden. De senator vindt deze zachte behandeling de 

beste manier om amnestie en genademaatregelen uit te sluiten. Hij is net zoals veel anderen tegen 

amnestie en genade, omdat de verscheidene strafverzachtende maatregelen in het interbellum geen 

tweede verraad helpen voorkomen en bijgevolg geen garantie bieden op beterschap in de toekomst.
1122

 

Natuurlijk is Ganshof het voorstel van Antoine Delfosse zeer genegen. In oktober 1944 vraagt hij de 

voormalige minister van Justitie reeds om hun tekst. In een latere commentaar stelt Ganshof over dit 

ontwerp: “L’inclusion de ces dispositions dans le texte de l’arrêté-loi (de 6 mai 1944) pouvait être 

considéré comme revêtant un caractère essentiel car elles auraient donné au pouvoir judiciaire les 

moyens d’assurer, sans enfreindre les droits de la défense et sans compromettre le principe d’une 

bonne justice, la répression rapide, efficace et adaptée à la situation, des fort nombreux actes de 

collaboration qui ne commandent pas l’application d’une peine criminelle principale”.
1123

 Dit is voor 

het hoofd van het militair parket na de Tweede Wereldoorlog een veelzeggende houding. Ganshof 

beseft dat hij niet beschikt over de gewenste middelen ter uitvoering van de repressie en epuratie. De 

Auditeur-generaal zegt Delfosse dan al dat hij dit voorstel parlementair moet voorleggen. 

De indiening in april betekent dat er eindelijk schot in de zaak komt. Ganshof haalt dit parlementaire 

initiatief van Delfosse aan op een vergadering over het vervolgingsbeleid voor politieke samenwerking 

met de vijand. Hij stuurt de krijgsauditeurs het voorstel in een rondzendbrief terwijl de behandeling 

nog een lange politieke weg moet gaan.
1124

 De Auditeur-generaal schat de werklast voor het militair 

gerecht op 1 maart 1945 voor het ministerie van Justitie in zijn driemaandelijks verslag als volgt in: “Il 
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faut (…) s’attendre à plusieurs dizaines de milliers d’affaires nouvelles, parmi lesquelles un très fort 

pourcentage de poursuites et d’arrestations”.
1125

 In het verslag erna steunt de magistraat het voorstel 

van Delfosse openlijk: “Ce projet répond à la préoccupation essentielle d’accélérer la répression des 

infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat”. Hij ziet immers een toepassing op minstens 10.000 

lichte gevallen.
1126

 Dat Ganshof bepaalde krijgsauditoraten hun taak reeds eind 1945 ziet beëindigen, 

is allicht beïnvloed door de verwachte snelle goedkeuring van het voorstel Delfosse. 

Nog in juni maakt Ganshof drie wijzigingen over aan du Bus de Warnaffe. Hij wil de reikwijdte van 

dit voorstel breder via de vervanging van “si le fait reproché ne paraît pas avoir causé de dommages à 

autrui” door “si le fait reproché ne paraît pas avoir causé un préjudice à une personne, autre que 

l’Etat”. Ook in zaken waar de Staat zich burgerlijke partij stelt, kan een rechtenontzetting vanaf dan de 

rechtsgang vervangen. Verder wil Ganshof de straf voor het gebruik van ontnomen rechten op gelijke 

voet brengen met deze in het ontwerp voor de burgerlijke epuratie. Tevens schrapt het dan actuele 

zuiveringsontwerp artikel 123septies swb. Deze vermelding moet dus evenmin in het voorstel.
1127

 

 

13.2.3.2 Het Hof van Cassatie 

In Onverwerkt Verleden spreekt socioloog Luc Huyse zich negatief uit over de gerechtelijke procedure 

van de repressie: “De procedurewet van 26 mei 1944 was evenzeer een bron van stroefheid. Voor alle 

collaborateurs, grote én kleine, werd bij de berechting eenzelfde, tijdrovend draaiboek gevolgd”.
1128

 

De parlementairen die de traagheid van de parketten en de krijgsraden aanklagen, buigen zich ook 

over de procedure, maar hun aandachtspunten liggen anders. Liberaal volksvertegenwoordiger Léon 

Mundeleer en zijn socialistische collega Eugène Van Walleghem vinden in november de toevoeging 

van het Hof van Cassatie in het procedurele kader ongelukkig. Van Walleghem vreest bij de bevolking 

een versterkte indruk van klassenjustitie en de aanwending van een “maquis de procédure”. Aan de 

snelheid van de bestraffing van samenwerking met de vijand wil hij niet tornen.
1129

 Dit is een kritiek 

op de besluitwet van 19 oktober 1944 van de regering Pierlot die de arresten van het krijgshof terug 

onderhevig maakt aan onderzoek door het Hof van Cassatie.
1130

 De besluitwet van 8 juni 1940 wordt 

daarmee ongedaan gemaakt. De regering in ballingschap behoudt deze rem in eerste instantie wegens 

het onvoorspelbare verloop van de bevrijding. Het snelle herstel van Cassatie toont aan dat de regering 

Pierlot geen heksenjacht wil organiseren. Zoals te Londen gaat van de regering Pierlot een matigende 

invloed uit. Daarbij houdt de regering rekening met de wens van de geallieerden om de misdrijven in 

hun nadeel snel te bestraffen door louter Cassatie te voorzien voor arresten van het krijgshof. De 

krijgsraden behandelen misdrijven ten nadele van de geallieerde legers immers in eerste en laatste 

aanleg.
1131

De herinvoering van Cassatie betekent dat bestraffingen door het militair gerecht vertraging 

kunnen oplopen. Daarom zijn ook de communisten tegen deze maatregel. Albert Marteaux benadrukt 

op een vergadering van het centraal comité dat de KP zich niet tegen deze maatregel kan keren door de 

gelegde nadruk op het respect voor de Grondwet.
1132
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13.2.3.3 De doodstraf 

Een andere in het parlement onderkende traagheid betreft de uitvoering van doodstraffen. Reeds op 3 

oktober 1944 kant communiste Degeer-Adère zich tegen de stemmen die geen uitgevoerde doodstraf 

willen.
1133

 In mei 1945 wijst de minister van Binnenlandse Zaken op de beroepsmogelijkheden en de 

gratieverzoeken als uitleg voor het uitblijven van executies.
1134

 Op 1 juni 1945 zijn 37 personen 

terechtgesteld. Voor 32 onder hen is dit door (para)militaire samenwerking met de vijand. Daarnaast 

zijn er vier verklikkers en een politieke collaborateur.
1135

 Minister du Bus schrijft dienaangaande: 

“Rien n’est cruel comme de laisser un condamné dans l’incertitude de son sort; mais rien n’est plus 

angoissant que de devoir décide de la vie ou de la mort d’un homme. Ce fut la plus vilaine tâche que 

j’eus à accomplir, en me penchant sur de sinistres dossiers, pris, relégués, repris souvent au cours de 

longues nuits et dont l’examen devait se clôturer par un projet d’arrêté – oui ou non de rejet – à 

soumettre à la signature du Prince Régent. J’ai proposé 54 arrêtés de rejet”.
1136

 

 

13.2.4 Wijzigingen aan de strafwet 

13.2.4.1 Artikel 115 swb: de economische samenwerking met de vijand 

De belangrijke rol van de bedrijfsleiders voor het herstel van land verklaart waarom de Belgische 

politieke wereld in het bevrijdingsjaar wel slaagt in de hervorming van artikel 115 swb, terwijl andere 

dossiers stagneren of minstens opvallend weinig vooruitgang boeken. Luc Huyse verwoordt het belang 

en het gewicht van de besluitwet van 25 mei 1945:“(het heeft) ‘de iure’ de verantwoording voor de 

accommodatie-politiek van Galopin, zijnde de theorie van de ‘état de nécessité’, erkend (…) en 

daarmee impliciet het accent verlegd (…) van de oorlogstoestand (inschakeling van de Belgische 

industrie in het oorlogsbeleid van de geallieerden, ergo bestraffing van alles wat daar tijdens de 

bezetting was tegen ingegaan) naar de noodwendigheden van de onmiddellijke naoorlog (belang van 

het bedrijfsleven voor de binnenlandse heropleving), een proces dat voor de andere vormen van 

medewerking met de Duitsers niet of veel later zou plaatsvinden”.
1137

 Deze besluitwet komt er niet 

zonder slag of stoot en is een eerste krachtmeting van de Auditeur-generaal met de politieke klasse en 

de minister van Justitie in het bijzonder.  

Eerste minister Van Acker kondigt in zijn regeringsverklaring op 14 februari 1945 de wetswijziging 

van artikel 115 swb aan. Hij wil het vervolgingsbeleid voor economische collaboratie stroomlijnen en 

beheersbaar te houden. Hubert Pierlot uit reeds in november 1944 een zelfde bezorgdheid in een 

reactie op minister zonder portefeuille Demany. Hij stelt correct dat de regering in Londen nooit de 

intentie had om de samenwerking met de vijand onbestraft te laten. Pierlot ziet slechts een kritiek: de 

regering is reeds te ver gegaan.
1138

 Op 16 november 1944 licht Verbaet de instructies aan het militair 

parket toe. Het verslag van de ministerraad stelt dat de bedrijfshoofden die de wet aan hun laars 

lappen, een bestraffing moeten krijgen. Verbaet wil geen instructies publiek maken, omdat deze anders 

door de verdediging in rechtszaken misbruikt kunnen worden. Het gerecht moet rechtspreken. Minister 
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van Landsverdediging Demets gaat akkoord. De regering moet de strafwet niet interpreteren.
1139

 Op 2 

januari 1945 bevestigt Verbaet daarnaast aan Camille Gutt dat het militair parket instructies heeft voor 

de interpretatie van de strafwetartikelen inzake economische samenwerking met de vijand. De 

ministers besluiten op een volgende vergadering over de instructies te debatteren. Verbaet waarschuwt 

alvast voor belanghebbenden die een publieke stellingname van de regering wensen. 

Van Acker betoogt in zijn regeringsverklaring voor de Senaat dat artikel 115 swb moet gelden voor 

diegenen die wapens produceren voor de vijand, voor zij die beroep doen op vijandelijke hulp en zij 

die voor de vijand hun bedrijven vergroten of wijzigen ter verhoging van hun rendement.
1140

 Eugène 

Beaufort schetst een maand later de communistische definitie van economische samenwerking met de 

vijand. Elk criterium van Van Acker krijgt een “communistische tegenhanger”. Er is ten eerste de veel 

algemenere omschrijving: diegenen die materialen of objecten fabriceren, transformeren of leveren 

met een direct nut voor de Duitse oorlogseconomie. Het tweede en derde luik van de omschrijving van 

Van Acker is in de communistische definitie telkens van twee geledingen voorzien. De hulp inroepen 

van de vijand vindt zijn echo in: de Duitse autoriteiten vragen om sociale conflicten in het bedrijf te 

regelen en de organisatie van diensten van tegensabotage of de bestraffing van sabotagedaden aan de 

Duitsers vragen. De oprichting of uitbreiding van industriële of handelsetablissementen voor meer 

leveringen aan de Duitse economie en de aanpassingen aan de industrie ten behoeve van de noden van 

de bezetter zijn het derde criterium.
1141

 De communisten zien dit dus breder. Het meest opvallende 

verschil betreft de productie van wapens voor de vijand en de fabricatie, transformatie of levering van 

goederen met direct nut voor de Duitse oorlogseconomie.  

De regering Van Acker start vanaf eind maart met het opstellen van deze criteria. Na een uiteenzetting 

over de economische collaboratie door minister van Justitie du Bus de Warnaffe stelt de ministerraad 

op 23 maart 1945 een beperkt comité op: de leden zijn du Bus de Warnaffe zelf, zijn partijgenoot, 

minister van Nationale Informatie Ronse en daarnaast de liberalen Buisseret, De Smaele, de socialist 

Eli Troclet, de communist Edgard Lalmand. Het doel is een rondzendbrief opstellen. Léon Cornil doet 

“la toilette juridique”. De ministerraad krijgt de inhoud daarna.
1142

 In mei 1945 maant Joseph Pholien 

de regering aan tot spoed. Hij begrijpt niet welke krachten uitstel verkrijgen voor de uitvaardiging van 

de besluitwet die de commissies van Justitie eind april in groten getale goedkeuren.
1143

  

Er zijn in de periode maart – mei 1945 een aantal parlementaire interpellaties inzake de economische 

collaboratie. De interpellatie van Senator Edgard Missiaen, een West-Vlaamse partijgenoot van Eerste 

minister Van Acker raakt de economische collaboratie nauwelijks aan, hoewel de titel anders doet 

vermoeden.
1144

 Interessanter is de interpellatie van de liberaal Valeer Tahon. Hij baseert zich op het 

door Van Acker verspreide cijfer van 28.000 onderzoeken voor economische collaboratie. Hij wil niet 

dat de publieke opinie elke onder de bezetting actieve producent als economische collaborateur beziet. 

De volksvertegenwoordiger is ervan overtuigd dat “pour transformer un collaborateur économique en 

traître, il faut reconnaitre à son action une intention de faire du tort à son pays, une volonté de trahir 

ou la connaissance et l’acceptation de la notion de trahison”. Hij haalt aan dat vrijwillige arbeiders 

vrijspraak bekomen op grond van morele dwang. Tahons interpellatie gaat verder over de milde visie 

op economische hulp aan de vijand na de Eerste Wereldoorlog. Hij eist bijvoorbeeld de toepassing van 
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opzet voor een schuldigverklaring. Op basis van de socialistische definities van Paul-Henri Spaak en 

een commissie van eminente politici van de socialisten en tevens via de opvatting van de Fédération 

nationale des patrons catholiques besluit Tahon dat bepaalde leveringen aan de Duitsers toegelaten en 

zelfs noodzakelijke economische handelingen zijn. De afremming en vermindering van productie 

bewijzen voor hem ook een wilsgebrek om te leveren.
1145

 De socialistische senator Van Eyndonk ziet 

in de behandeling van economische samenwerking van de vijand een oplossing voor de onrust in mei 

1945. Behalve de ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten wil hij politieke en economische 

collaborateurs uit het handelsregister te schrappen.
1146

 De liberale industrieel Henri Liebaert wil het 

economisch herstel niet in het gedrang brengen door een te breed vervolgingsbeleid. 

Het in de Kamer door Van Acker aangehaalde cijfer van 28.000 vervolgingen is overdreven. Het leidt 

echter een eigen leven en helpt het beleid voor de versoepeling van de vervolging van economische 

samenwerking met de vijand vooruit. Er komt niet enkel steun vanuit de rechtse geledingen van de 

liberalen. Ook de katholieke rechterzijde roert zich bij monde van Pholien en Baron de Dorlodot. Deze 

laatste formuleert de visie dat louter de leveringen van wapens en munitie – in de strikte zin – en de 

voor de vijand van reëel belang zijnde leveringen vervolging verdienen.
1147

 

Een reactie van de Auditeur-generaal op deze parlementaire debatten en het door Achille Van Acker 

verkeerd gebruikte aantal van 28.000 vervolgingen blijft niet uit. Uit het initiële contact met du Bus de 

Warnaffe blijkt alvast zijn wil tot samenwerking voor nieuwe criteria ter vervolging van economische 

samenwerking met de vijand. Ganshof redigeert daartoe een eigen tekst voor een rondzendbrief. Hij 

bouwt daarvoor op het ontwerp van de regering van 30 maart en zijn eigen rondzendbrieven.
1148

 De 

tekst van de regering bevat acht criteria. De beperkingen zitten vooral in de meer uitgebreide aandacht 

voor het militair karakter van een levering als grond voor strafbaarheid. De opname in de tekst van de 

ondernemers die sociale conflicten beslechten met Duitse hulp en de oprichting van diensten voor 

contra-sabotage ten voordele van het rendement in het bedrijf zijn toegevingen aan de KP en het OF. 

Ganshof vindt zich deels in deze visie. Hij brengt om te beginnen twee verregaande wijzigingen toe in 

zijn tegenvoorstel: de opsomming van verschillende types van leveringen met een militair karakter 

wordt niet limitatief, maar exemplarisch. Ten tweede wordt het beperkende criterium van militaire 

leveringen losser. Daarnaast bevat het tegenvoorstel verschillende strengere interpretaties van de 

voorwaarden. Een voorbeeld is het criterium van de productieverhoging. Voor de regering is een 

ondernemer in die situatie louter strafbaar, indien het merendeel van de daardoor geproduceerde 

goederen voor de vijand zijn bestemd. Voor Ganshof is het opdrijven van het zakencijfer of de winst 

met hulp of ten voordele van de vijand in het algemeen strafbaar. Hij voegt daarnaast nog drie criteria 

voor bestraffing toe. De regering laat dit voorstel links liggen.  

Op 6 april 1945 deelt du Bus aan de ministerraad mee dat er nog geen definitieve oplossing is. De 

Auditeur-generaal laat zijn rechten gelden. Verschillende vergaderingen leiden niet tot een vergelijk. 

Zonder overeenkomst plant du Bus de Warnaffe de uitvaardiging van een besluitwet in plaats van een 

rondzendbrief.
1149

 Aan de andere kant geraakt Ganshof door de aanvallen op het aantal vervolgingen 

en de gebrekkige coördinatie vanuit het Auditoraat-generaal overtuigd dat de regering de afremming 
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van de gerechtelijke afhandeling van de economische collaboratie tot doel heeft. Als reactie verzet hij 

zich fervent tegen de rechtstreekse interventie van de uitvoerende macht (middels een rondzendbrief 

van de minister van Justitie) op het gerechtelijke beleid voor de economische collaboratie. Ganshof 

vraagt excuses voor de inexacte cijfers, maar wil met de regering nog steeds aan de criteria werken. 

De ministerraad zet de discussie voort zonder zich om de Auditeur-generaal te bekommeren. De 

regering bereikt begin april een consensus, maar in tegenstelling tot na de Eerste Wereldoorlog zonder 

instemming van de Auditeur-generaal. Deze situatie maakt een rondzendbrief onmogelijk. Bovendien 

stemmen de Procureurs-generaal met Ganshof in dat de regering deze kwestie op een onaanvaardbare 

manier behandelt. De uitvoerende macht mag de juridische macht niet verbieden om vervolgingen in 

te stellen. De regering Van Acker besluit dus tot de opstelling van een besluitwet en publiceert een 

tekst in La Libre Belgique zonder compromis met Ganshof. Een later voorstel voor de parlementaire 

commissies van Justitie op 12 april is nog milder dan de tekst van 30 maart. 

Ganshof organiseert protest, onder meer gebaseerd op de klachten van de krijgsauditeurs. Hij tracht du 

Bus begin mei te overtuigen met argumenten over de publieke opinie. Hij schakelt kennissen uit de 

media en de politiek in om zijn standpunten te verdedigen en verspreiden. De Auditeur-generaal neemt 

daarvoor onder meer contact op met de latere minister van Justitie Marcel Grégoire van UDB. Beide 

mannen kennen elkaar uit Londen. Zijn beïnvloedingsspel veroorzaakt een deining in het politieke 

landschap.
1150

 Behalve tegenkanting door minister Buisseret sorteren de pogingen van de Auditeur-

generaal weinig effect. Op 8 mei stelt de ministerraad een nieuw ontwerp op. Het bevat deze keer toch 

strengere wijzigingen dan de tekst van 30 maart. Uiteindelijk hakt de regering de knoop door op 24 

mei 1945. De nieuwe besluitwet voegt een uitgebreide paragraaf aan artikel 115 swb toe. De basis is 

het ontwerp van 8 mei, met toegevingen aan de Auditeur-generaal.
1151

 Op vraag van Spaak schrapt de 

ministerraad in de vergadering van 24 mei nog “sans résistance à la politique économico-militaire des 

ennemis de l’Etat”. Hij vindt dit te belemmerend.
1152

 

Het nieuwe artikel van de besluitwet van 25 mei 1945 luidt: “De bepalingen van alinea 4 van § 1 zijn 

op hem die in het door de vijand bezette grondgebied verblijft slechts toepasselijk: 

1. indien hij, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon of als tussenpersoon, aan de vijanden van 

de Staat hulp verschaft heeft in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen voor de ravitaillering van de 

vijand, oorlogsmaterieel voor aanval of verdediging, eigenlijk gezegde oorlogsmunitie, losse stukken 

voor de vervaardiging van dat materieel of die munitie, kleding- of uitrustingstukken waarvan hij wist 

dat zij voor militair gebruik bestemd waren, of indien hij, voor hen, een onderneming van werken tot 

het aanleggen, inrichten of camoufleren van versterkingen, luchtvaartterreinen of alle andere voor 

militaire doeleinden bestemde bouwwerken of installaties heeft ingericht of geleid; 

2. indien hij hun, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon of als tussenpersoon, grondstoffen, 

materialen of producten verschaft heeft, waarvan hij wist dat zij bestemd waren voor de vervaardiging 

van dat materieel, die munitie of die kleding- of uitrustingstukken of voor de uitvoering van die 

werken, tenzij hij, bij deze leveringen alle ter zijner beschikking zijnde middelen zou aangewend 

hebben om zich tegen het uitvoeren van de bestellingen van de vijanden van de Staat te verzetten; 
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3. indien hij hun, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon of als tussenpersoon, grondstoffen of 

bewerkte stoffen, producten, levensmiddelen of dieren heeft verschaft, wanneer die levering is 

geschied ingevolge bij hen of bij tussenpersonen, die voor hun rekening handelden, gedane aanzoeken 

of stappen of wanneer zij de oprichting, de verbouwing of de vergroting van de onderneming of de 

wijziging van de aard of de bedrijfsmethodes er van heeft nodig gemaakt, of wanneer de productie op 

een abnormaal peil werd gehouden of tot dat peil werd opgevoerd om aan hun bestellingen te voldoen, 

of wanneer de leverancier hun hulp heeft ingeroepen om sociale geschillen te beslechten of dat hij 

diensten van tegensabotage heeft ingericht; 

4. indien hij zijn bedrijvigheid ten dienste van de vijanden van de Staat gesteld heeft, ten einde voor 

hun rekening de grondstoffen of bewerkte stoffen, producten, levensmiddelen of dieren onder 1°, 2° en 

3° hierboven bedoeld, te verzamelen”.
1153

 

Dirk Luyten oordeelt over deze besluitwet: “Artikel 115 § 2 milderde weliswaar de repressie van de 

economische collaboratie, maar toch minder dan de oorspronkelijke tekst van de regering bedoelde. 

Die wijzigingen waren aangebracht onder politieke druk, terwijl ook met bepaalde bemerkingen van 

Ganshof, ondanks alles rekening werd gehouden. Het begrip ‘noodtoestand’ werd weliswaar in de 

besluitwet opgenomen, maar tegelijk werd, in tegenstelling tot de opvattingen van het Galopin-comité, 

de toepassing ervan beperkt”.
1154

 

 

13.2.4.2 Artikel 121 swb: het verbergen van verspieders… 

De politieke wereld beïnvloedt het werk van de militaire rechtbanken op verschillende manieren. Tot 

nu minder belicht is een aantal algemene strafwetwijzigingen. Ik licht deze initiatieven beknopt toe. Er 

is ten eerste het wetsontwerp ter wijziging van artikel 121 swb. De regering wil dit strafwetartikel 

uitbreiden. Enkel het verbergen van verspieders of op verkenning uitgezonden vijandelijke soldaten 

(doodstraf) en vijandelijke agenten of soldaten (6 maand tot 5 jaar gevangenis) is tot dan strafbaar. 

Ten eerste verhoogt de regering de straf voor het lichtste misdrijf van 6 maand tot 5 jaar gevangenis 

naar de doodstraf bij staat van beleg en anders naar dwangarbeid van 15 tot 20 jaar. De overige 

onderdanen van vijandelijke of van met de vijand geallieerde mogendheden aan opsporingen van de 

overheid onttrekken, is nog niet strafbaar. Daarom stelt de regering ten tweede de verberging van deze 

categorie strafbaar, maar met minder hoge straffen. Het betreft dwangarbeid van 10 tot 15 jaar bij staat 

van beleg en anders opsluiting. In de geest van de oorlog hanteert Verbaet alvast strenge taal in de 

toelichting bij het ontwerp: “De gewetenloze individuen die hun onderdak verlenen of hen helpen aan 

de opsporingen te ontsnappen maken zich tot medeplichtigen aan hun misdadige handelingen”.  

Daarnaast richt de regering zich op de mogelijke belemmering van de rechtsbedeling van de repressie 

van collaboratie. Voor het verbergen van de daders van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat of 

van hun medeplichtigen en daaruit voortvloeiende stremming van de vervolgingen en veroordelingen 

krijgen de verbergers een zelfde straf opgelegd als de personen die zij verbergen. Dit wordt mogelijk 

door de helper als medeplichtig aan de door de verborgene gestelde handelingen te beschouwen. De 

wet voorziet wel twee beperkingen. Ten eerste mag de helper geen zwaardere straf krijgen dan 15 jaar 

gevangenis of dwangarbeid. Naaste bloedverwanten vallen ten tweede buiten dit ontwerp.
1155
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Op de vergadering van de Kamer op 7 november 1944 stemt de Kamer het ontwerp van minister van 

Justitie Verbaet. Katholiek volksvertegenwoordiger Albert Kluyskens vraagt bij de behandeling van 

dit ontwerp naar het lot van de helper van iemand die van de hem ten laste gelegde feiten wordt 

vrijgesproken. Verbaet kan niet antwoorden, omdat hij onverwacht wordt weggeroepen. Voor De 

Schryver kan het gerecht deze kwestie oplossen. De Kamer keurt dit ontwerp goed in navolging van 

de commissie van Justitie.
1156

 De commissie van Justitie in de Senaat gaat eenparig akkoord. In 

senaatszitting van 7 december 1944 lost Verbaet het probleem op. Indien de verborgen persoon niet 

voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat wordt vervolgd, is er geen misdrijf. Bij 

vrijspraak geldt dit ook. Er volgt unaniem goedkeuring.
1157

 Dit is de wet van 13 december 1944. 

 

13.2.4.3 Artikel 333 swb: nalatigheid van bewakers 

Een tweede wetgevend initiatief komt van du Bus de Warnaffe en hervormt artikel 333 swb. In zijn 

oorspronkelijke vorm stelt dit artikel: “Si l’évadé était poursuivi ou condamné du chef d’un délit, ou 

s’il était prisonnier de guerre, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement 

de huit jours à trois mois, et en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à deux ans”.
1158

 

In maart 1945 biedt de katholieke minister een oplossing voor een belangrijke lacune. De begeleiders 

of de bewaarders van de ter beschikking van de minister van Justitie gestelde personen blijven in geval 

van ontvluchting buiten schot. Het nieuw artikel wordt dus in die zin aangepast: “Indien de ontvluchte 

vervolgd werd of veroordeeld was wegens een wanbedrijf, indien hij krijgsgevangene was, of indien 

hij ter beschikking van de Minister van Justitie gedetineerd was, worden die aangestelden gestraft, in 

geval van nalatigheid met (een) gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en, in geval van 

verstandhouding, met (een) gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar. Dezelfde straffen worden 

toegepast in geval van ontvluchting van gelijk wie die bij toepassing van de wet van 9 april 1930 tot 

bescherming van de maatschappij geïnterneerd was”.
1159

 Dit wetsontwerp kent een vlot parlementair 

verloop. Eind maart ziet de commissie van Justitie in de Kamer deze hervorming als antwoord op een 

dringend probleem. De aan de gang zijnde oorlog verklaart de noodzaak. Op 2 mei 1945 keuren de 

volksvertegenwoordigers het ontwerp unaniem goed.
1160

 Ook de commissie van Justitie in de Senaat 

werpt geen problemen op. Op 21 augustus 1945 keurt ook de Senaat het ontwerp goed.
1161

 Dit wordt 

de wet van 29 augustus 1945.
1162

  

 

13.2.4.4 Artikel 443, alinea 2 swb: laster en eerroof 

Piet Vermeylen dient met Henri Rolin een wetsvoorstel ter wijziging van alinea 2 van artikel 443 swb. 

Het voorstel gaat meteen naar de commissie van Justitie.
1163

 Artikel 443 swb stelt in de eerste alinea: 
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“Hij die in de hierna aangeduide gevallen iemand kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt dat van 

aard is om zijn eer te krenken of hem aan de openbare verachting bloot te stellen, en waarvan het 

wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste 

gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat”. De wetgever maakt na de 

Eerste Wereldoorlog een uitzondering op deze regel. De wet van 11 oktober 1919 voert de volgende 

alinea 2 bij artikel 443 swb in: “Wanneer het ten laste gelegde feit hierin bestaat, dat, gedurende de 

vijandelijkheden, met de vijand werd geheuld, hetzij door hem hulp in soldaten, manschappen, geld, 

levensmiddelen, wapens, munitie of enige materiaal te verschaffen, hetzij door hem de toegang tot het 

grondgebied, het behoud of het verblijf daarop door enig middel mogelijk of gemakkelijk te maken, 

zonder daartoe gedwongen of gevorderd te zijn, is het bewijs daarvan in elk geval ontvankelijk en kan 

het door alle rechtsmiddelen geleverd worden. Wordt het bewijs voldoende geleverd, dan geeft de 

tenlastelegging geen aanleiding tot enige strafvervolging”.
1164

 Hierdoor aanvaarden de rechtbanken 

bewijs door alle rechtsmiddelen, wanneer het toegeschreven feit bestaat uit het heulen met de vijand 

door de verlening van bepaalde hulp of van de toegang, het behoud of verblijf op het grondgebied. 

Deze wijziging beschermt te goeder trouw uitgebrachte beschuldigingen van onvaderlandslievendheid 

van vervolging voor laster en eerroof en steunt de bestraffing van samenwerking met de vijand.  

Rolin en Vermeylen willen dit na de Tweede Wereldoorlog uitbreiden tot “alle feiten van gemis van 

burgertrouw, (…) zij wezen al dan niet beteugeld door het Strafwetboek of door een bijzondere 

wetgeving ter zake”. In de verantwoording van dit voorstel tonen de auteurs bezorgdheid ten aanzien 

van de zuivering van het land: “Encore convient-il que ceux qui auront ainsi bénéficié de l’impunité 

fassent preuve de discrétion et de modestie et ne tentent pas de se créer un alibi moral par des 

déclarations et des attitudes destinées à donner le change sur leur attitude passée. Rien ne serait 

mieux de nature à éviter pareilles erreurs que le risque de se voir publiquement démasqués auquel 

s’exposeraient leurs auteurs”. Dit is een bijkomende preventieve onderstutting voor het herstel van de 

openbare orde. Op 29 mei 1945 neemt de Senaat dit wetsvoorstel in overweging. De commissie van 

Justitie verklaart zich akkoord met de auteurs. Bij monde van liberaal verslaggever Flagey duidt het 

verslag van de commissie uitdrukkelijk dat het feiten betreft die niet noodzakelijk tot de strafwet horen 

en “qui ont, sous l’occupation, nui « gravement » aux intérêts nationaux”. De nadruk op “gravement” 

vormt een inperking op de oorspronkelijke tekst van de auteurs. Zonder dat het parlement discussieert 

over de handelingen van de gewone leden van antinationale partijen loert deze problematiek inzake de 

ondergrens van de repressie en epuratie terug om de hoek. Niet toevallig dienen Rolin en Vermeylen 

dit voorstel eind april 1945 in. In die maand ontvangt het parlement drie voorstellen voor de instelling 

van een epuratie breder dan de strafwet. Dit voorstel geeft deze initiatieven een bijkomend fundament. 

Belangrijk is dat de commissie aanvaardt dat de nationale belangen beschadigd kunnen worden zonder 

dat een door de strafwet gesanctioneerde handeling wordt gesteld. Zoals eerder blijft de begrenzing 

tussen ernstige en minder ernstige handeling evenwel vaag. De parlementaire discussie van de wet van 

22 maart 1940 krijgt nog geen sluitstuk.
1165

 Dit voorstel blijft in deze fase steken tot de aanvang van de 

nieuwe regering onder leiding van Van Acker.
1166
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13.2.5 Deelbesluit: Het politiek beleid voor de repressie tot augustus 

1945 

In het eerste bevrijdingsjaar voert België de in Londen uitgevaardigde plannen voor de bestraffing van 

de samenwerking met de vijand uit. De aanvang van de repressie valt uiteen in twee onderdelen. Ten 

eerste krijgen de uitgeschreven plannen daadwerkelijk vorm. Hieronder valt vooral de uitbouw en 

bemanning van het gerechtelijk apparaat. De werkomstandigheden van de krijgsmagistraten zijn in de 

eerste maanden niets minder dan hallucinant. De regering heeft bij de terugkeer naar België problemen 

om de materiële opstart van het militair gerecht vorm te geven. De oorlogsomstandigheden zijn daar 

niet vreemd aan. Het valt evenwel niet te ontkennen dat de rechtbanken relatief snel in werking treden. 

Eind september worden zelfs reeds bijkomende kamers voor bepaalde krijgsraden ingericht. In 1945 

sleutelt de regering blijvend aan de omvang van het militair gerecht. Er komen bijvoorbeeld lokale 

kamers en secties van krijgsauditoraten bij.  

Het tweede deel van het politieke werk aan het militair gerecht omvat vernieuwingen en hervormingen 

aan de oorspronkelijke plannen. Wat aan de bijkomende hervormingen aan het militair gerecht opvalt, 

is dat de wijzigingen zoals voorheen op de structuur van het burgerlijk gerecht geënt zijn. Dit blijkt uit 

de invoering van functies zoals eerste-Advocaat-generaal en Advocaat-generaal bij het krijgshof. De 

Auditeur-generaal wil het militair gerecht verder assimileren met de burgerlijke rechtbanken. Andere 

hervormingen betreffen de bevoegdheid van het militair gerecht. De eerste naoorlogse regeringen 

volgen het pad van de regering Pierlot te Londen en schenken het militair gerecht meer bevoegdheden 

verbonden aan de oorlog en de geallieerde aanwezigheid. Het gewicht van deze taken doet Ganshof 

wensen om deze taak opnieuw af te stoten. Daarnaast behoudt het militair gerecht het monopolie over 

de repressie door de omkering van de regels van connexiteit. Deze bevoegdheidsuitbreiding volgt ook 

de logica van de Londense plannen. Dat is waarom Ganshof de auditoraten vraagt om het gerechtelijk 

onderzoek naar de zaken met connexiteit uit te stellen tot na de uitvaardiging van deze besluitwet. Zo 

gaan geen dossiers van de repressie naar het burgerlijk gerecht. De benoemingen in het militair gerecht 

kennen steeds problemen, zowel voor militairen als magistraten. Het uitgevoerde beleid ondersteunt 

steevast de vlotte uitvoering van de repressie. 

Er komt gauw politieke reactie op de als te traag gepercipieerde uitvoering van de bestraffing van de 

samenwerking met de vijand. Het eerste plan waaraan effectief gewerkt wordt, betreft een versnelde 

procedure voor de bestraffing van misdrijven tegen de geallieerde legers. De repressie blijft in deze zin 

uit de wind. De enige besluitwet betreffende de repressie wordt uitgevaardigd in mei 1945 en perkt de 

economische collaboratie in. De versnelling van de repressie volgt indirect uit het hoofddoel van de 

wet: het verminderen van de greep van het militair gerecht op de economische draagkracht in België. 

De vrees bestaat dat de onderzoeken te breed zijn en de nationale economie in het gedrang zullen 

brengen. Deze besluitwet is de eerste grote vernieuwing in het strafrecht en een eerste inperking op de 

macht en het monopolie van de militaire rechtsmacht. Dat dit tot een eerste krachtmeting tussen de 

Auditeur-generaal en het ministerie van Justitie leidt, is niet verwonderlijk. Verrassend is het voorstel 

van Antoine Delfosse uit Londen. Hij werkt er daar aan met de Auditeur-generaal. De snelle procedure 

kan een groot aantal korte gevangenisstraffen helpen voorkomen. Gewone leden van het VNV en Rex 

kunnen zo een snelle behandeling wegens politieke samenwerking met de vijand ondergaan. 
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13.3 De gerechtelijke bestraffing van de samenwerking met de 

vijand 

 

Voor de beschrijving van het strafrechtelijk beleid van het Auditoraat-generaal wend ik onder meer het 

werk van de juristen Rigaux en Trousse aan.
1167

 Bij de bespreking van juridische moeilijkheden en 

onduidelijkheden ligt de nadruk van studies over jurisprudentie echter vooral op de uitkomst en niet de 

eerdere afwijkende visies. Deze lacunes los ik op via mijn archiefmateriaal. De juridische kant van de 

misdrijven staat volledig in dit hoofdstuk, zelfs indien de juridische twisten uit het eerste jaar pas na de 

zomer van 1945 een uitkomst krijgen. Beleidskeuzes bespreek ik in hun eigen voorziene tijdvak. 

 

13.3.1 Artikel 113 swb: de militaire samenwerking met de vijand 

13.3.1.1 Juridisch kader 

Artikel 113 swb bestraft iedere Belg die de wapens tegen België opneemt met de dood. Uit artikel 113 

swb vloeit ten eerste voort dat enkel de verdachten met de Belgische nationaliteit veroordeeld kunnen 

worden voor militaire samenwerking met de vijand. De verdachte moet over de Belgische nationaliteit 

beschikken tijdens het plegen van dit misdrijf. Het begrip “wapens opnemen” slaat tot de besluitwet 

van 17 december 1942 enkel op de actieve deelname aan een strijd tegen België. Ik beschreef reeds de 

achtergrond van de uitbreiding van dit begrip. De moderne, meer uitgebreide organisatie van het leger 

vereist een omvattender omschrijving van dit misdrijf. Vanaf het moment dat de besluitwet van kracht 

is, betekent de omschrijving: eender welke hulp van militaire aard aan de vijand. Deze hulp toont zich 

natuurlijk nog steeds door de effectieve dienst bij een militaire formatie van het vijandige leger. Deze 

militaire samenwerking plegen burgers echter ook door de opname van taken die normaal ten laste van 

dat leger vallen: strijd, transport, arbeid of bewaking. Tot slot betreft het een misdrijf tegen België of 

tegen een geallieerde van België die strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. De besluitwet van 17 

december 1942 breidt ook de betekenis van de term “geallieerde” uit. Een effectief verdrag is niet 

nodig om als geallieerde te gelden. Voldoende is de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand.  

Dat enkel algemeen opzet vereist is, houdt in dat de beschuldigde vrijwillig moet handelen. Het motief 

voor het plegen van militaire samenwerking met de vijand speelt in wezen geen belang. Ideologische 

of economische redenen, zo vatten juristen Rigaux en Trousse samen, zijn voor de schuldvraag niet 

van tel. Dit sluit niet uit dat de rechter in de straftoemeting met die omstandigheden rekening kan 

houden. Militairen dragen hun militaire eigenheid als verzwarende omstandigheid met zich mee bij 

een veroordeling voor een misdrijf uit de strafwetartikelen 113 tot 119, 121 tot 123 en 123quater swb. 

Door die specifieke hoedanigheid plegen militairen juridisch gezien “verraad”. Zij schieten niet enkel 

tekort qua burgertrouw, maar voldoen evenmin aan hun plicht om het vaderland te verdedigen.
1168

 De 

bewijzen voor veroordelingen zijn bijvoorbeeld: inzet en lidmaatschap bij bedoelde bewegingen, een 

uniform dragen, de inschrijving bij de strijdorde van een vijandige eenheid en de aansluiting bij een 

medische hulpkas voor leden van vijandige (para)militaire formaties.
1169
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Verzachtende omstandigheden beïnvloeden de straftoemeting. De rechter oordeelt vrij over het al dan 

niet voorkomen van deze omstandigheden. Voor de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat wijzen Rigaux en Trousse op de neiging van bepaalde rechtbanken om gevallen te objectiveren, 

omwille van de zware fouten. Er is dus minder individualisering. Ganshof schetst in een verslag aan de 

minister van Justitie over het militair gerecht op 1 maart 1945 de tot dan onderscheiden verzachtende 

omstandigheden: de aard van de taak en de effectief uitgevoerde functies, de duur van de functies en 

de leeftijd van de verdachte. Leeftijd speelt in elk geval een rol bij de doodstraf. Wie jonger is dan 18 

jaar bij het plegen van een misdaad, kan geen doodstraf krijgen. Artikel 77 swb vermindert de straf 

dan naar levenslange dwangarbeid.
1170

 Doordat dit artikel bij de opname van de doodstraf voor de 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat niet wordt aangepast, wijzigt een doodstraf 

verkeerdelijk naar levenslange dwangarbeid. Levenslange hechtenis is voor politieke misdrijven de 

voorziene straf. Praktisch kan minderjarigheid echter een verzachtende omstandigheid zijn. Zo blijft 

de geest van artikel 77 swb bewaard. Er zijn nog factoren die de strafmaat beïnvloeden: de al dan niet 

vaderlandse houding van de verdachte onder de bezetting en de houding tegenover medeburgers. 

Ganshof vraagt de auditeurs dat de plaatselijke politiediensten verslagen met dergelijke informatie 

zouden opstellen.
1171

  

 

13.3.1.2 De eerste stap: het vastleggen van het panorama van de militaire samenwerking 

Een eerste rondzendbrief inzake militaire samenwerking met de vijand verspreidt Auditeur-generaal 

Ganshof van der Meersch onder de krijgsauditeurs op 15 oktober 1944. De bedoeling van Ganshof is 

principes vastleggen voor het strafrechtelijk beleid inzake artikel 113 swb. Dit is een eerste poging om 

door het bos de bomen te zien. Er zijn verschillende groeperingen met elk een verschillend karakter. 

Voor de eerste categorie beschouwt Ganshof het lidmaatschap bij bepaalde groeperingen als gelijk met 

lidmaatschap in het Duitse leger. Het betreft de Waffen SS, het Waals en Vlaams Legioen, de NSKK, 

de OT, de Garde Wallonne, de Vlaamsche Wacht, de Vlaamsche Fabriekswacht en de Algemeene SS. 

De Auditeur-generaal voegt tot slot de Belgische leden van de Feldgendarmerie en het hulpkorps van 

de Feldgendarmerie en de Feuerschutswacht toe. 

Deze opsomming lijkt bij een eerste overzicht nogal ongestructureerd en bevat onnauwkeurigheden. 

Ganshof voegt bij de Vlaamse Fabriekswacht toe dat deze ook als de Dietse Militie Wachtbrigade 

bekend stond. Dit is slechts gedeeltelijk correct. De Dietse Militie Wachtbrigade wordt opgericht in 

1943 en bestaat uit VNV-ers in de Fabriekswacht en de NSKK. Het is slechts een papieren organisatie. 

Het Auditoraat-generaal slaat de bal het hardst mis bij de gegeven toelichting over de Algemeene SS. 

De Auditeur-generaal stelt dat de Germaansche SS Vlaanderen of de Vlaamsche SS deze beweging 

voorafgaat. Dit is verkeerd. De Algemeene SS Vlaanderen wordt opgericht in november 1940 en 

neemt de naam Germaansche SS Vlaanderen aan in oktober 1942. Met Vlaamsche SS doelt Ganshof 

allicht op de aan de NSVAP gelieerde militie.
1172
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Binnen deze groeperingen maakt de Auditeur-generaal wel een onderscheid. De Waffen SS, het Waals 

en het Vlaams Legioen vervullen onder de bezetting zeker een taak van militaire strijd: “Leur activité 

militaire est de celles qui mérite d’être punis en tout état de cause de la peine capitale”. De auditeurs 

krijgen de opdracht om in deze zaken voor de krijgsraad de doodstraf te vorderen zonder onderscheid 

tussen leidende functies en gewone soldaten. Op een tweede trap komt de NSKK. De transporttaak van 

deze groepering (manschappen en ravitaillering) maakt de rechtszaak van deze leden minder ernstig: 

“Sous réserve de circonstances spéciales à chaque cas, le peine de la détention à perpétuité paraît 

constituer en cas de circonstances atténuantes, la répression adéquate”. Voor de OT maant Ganshof 

de krijgsauditeurs tot voorzichtigheid aan. Deze beweging groepeert vooral werklieden en kent veel 

gedwongen inlijvingen. Deze dwang moeten de auditeurs voor elke betrokkene natrekken. In principe 

is een strenge straf nodig, maar niet elk lid staat op een zelfde voet. Ganshof plaatst de activiteiten en 

de gerechtelijke beoordeling van de Garde Wallonne, de Vlaamse Wacht en Vlaamse Fabriekswacht 

onder voorbehoud van de lopende onderzoeken. De militaire parketten hebben tot dan louter kennis 

van bewakingszendingen in het binnenland. Deze groeperingen zijn verantwoordelijk voor een aantal 

brutale incidenten. Artikel 121bis swb kan ook van toepassing zijn. Voor gevallen zonder verklikking 

en met verzachtende omstandigheden, moeten de auditeurs per geval de wenselijkheid nagaan van de 

doodstraf als vordering. De SS-leden noemt Ganshof algemeen genomen “de meest schrikwekkende 

elementen”. Zij zijn vaak tezelfdertijd aan artikel 118bis en 121bis swb schuldig. Ganshof acht voor de 

nationaal-socialistische militie gekend als Vlaamse SS, SS-Vlaanderen en Algemeene SS eveneens 

artikel 115 swb van toepassing. 

Voor Belgen in de Feldgendarmerie stelt zich de vraag naar verklikkingen. Hij vraagt aan de auditeurs 

of artikel 113 swb naast Belgen in dienst van de Geheime Feldpolizei ook geldt voor de Gestapo van 

de SIPO-SD.
1173

 De politieke aard van de politiedienst maakt de veroordelingsgrond van artikel 118bis 

swb onzeker. De Auditeur-generaal rondt dit eerste overzicht af met groeperingen die niet zeker onder 

artikel 113 swb vallen. De partijmilities van Rex (Formations de Combat) en VNV (Dietse Militie – 

Zwarte Brigade) lijken onder het propagandaluik van het artikel 118bis swb thuis te horen. Dit spoort 

met de bestraffingspolitiek uit de jaren dertig tegen de groei van partijgebonden, politieke milities. 

Ganshof haalt de wetten van 29 juli 1934 en 4 mei 1936 als achtergrond voor zijn opvattingen aan.
1174

 

De congruentie van deze lijst met de in 1961 door onder meer John Gilissen opgesomde groeperingen 

voor artikel 113 swb bewijst dat de kennis van groeperingen relatief ver staat. De historische duiding 

van de SS-militie is wel onnauwkeurig. Verder valt de juridische twijfel op over de bestraffingsgrond 

van de overige partijmilities.
1175

 Dit komt door hun tweezijdigheid. Het betreft propagandabewegingen 

voor de Nieuwe Orde met daarnaast een duidelijk militair aspect. 

Uit deze rondzendbrief blijkt dat het Auditoraat-generaal nog steeds aan het panorama van de militaire 

collaboratie werkt. De duiding van de groeperingen is niet foutief, maar wel veralgemenend. Uit 

briefwisseling van Sabbe met Ganshof blijkt dat na verloop van tijd verscheidene details de meer 

algemene visies inkleuren. De Antwerpse magistraat onderscheidt de echte vrijwilligers van de OT, de 

personen die al dan niet vrijwillig voor een privéonderneming werken en daarna met een werkcontract 

aan de OT worden versjacherd en tot slot diegenen die met valse papieren naar Frankrijk vluchten voor 

de verplichte tewerkstelling, maar opgepakt worden en – zonder uniform – in de OT terechtkomen. 

Sabbe maakt tevens de bedenking dat niet alle autobestuurders effectief lid zijn van de NSKK en de 
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Feuerschutzwache. Voor Sabbe is het geval van een lid van de Feuerschutzwache even kies als van 

een Zivilkraftfahrer. Ganshof vraagt naar de aard van de gebluste branden van de brandweerdienst. Er 

vindt in het militair parket aanhoudend discussies plaats voor een adequate weergave van de aard en 

gewichtigheid in het panorama van militair collaborerende groeperingen. 

Deze rondzendbrief sluit Ganshof af met de vraag naar inlichtingen over andere formaties en diensten 

die van het Duitse leger deel uitmaken. Hij ontvangt vooral informatie over de veroordelingsgrond 

voor de Belgische Gestapo-leden. De meeste krijgsauditeurs opteren voor artikel 113 swb. Dinant, 

Luik en Charleroi kiezen artikel 118bis swb. Van de auditeurs te Luik en Antwerpen komt daarnaast 

een verschillende appreciatie over de rol van losse agenten. Voor Anciaux Henry de Faveaux (Luik) is 

politieke samenwerking en vaak ook verklikking de grond om gewone en vaak niet geüniformeerde 

helpers voor het gerecht te dagen. Sabbe vestigt zijn vervolgingen op artikel 113 swb omwille van de 

toezichtsfunctie van de losse agenten. Hij haalt eveneens verklikking aan als een vaak voorkomende 

bijkomende aanklacht. Dit kan wanneer de namen van de verklikten bekend zijn. Een verschil in de 

keuze van het wetsartikel in de aanklacht blijft niet zonder gevolgen. Hoewel substituut-krijgsauditeur 

Perrichon (Bergen) correct aanhaalt dat de keuze tussen artikel 113 en 118bis swb eerder academisch 

lijkt door de gelijke maximumstraf, is dit niet het geval bij twijfel tussen artikel 121bis swb en de 

andere strafwetsartikelen.
1176

 Deze verschillen krijgen in het militair gerecht geen definitief eenduidig 

antwoord. John Gilissen besluit in zijn statistische studie van 1951: “Ont aussi été poursuivis sur base 

de l’article 113, sans que cependant la jurisprudence de tous les Conseils de guerre ait été unanime 

sur ce point, les membres des formations policières allemandes, telles que que la «Feldgendarmerie», 

la «Hilfsgendarmerie», la «Geheime Feldpolizei», le «Sicherheitsdienst»”. Leden van partijmilities 

zoals de Dietsche Militie – Zwarte Brigade krijgen soms ook een veroordeling op deze gronden.
1177

 

Belangrijke gegevens komen soms pas na verloop van tijd boven water. Eind mei 1945 geraakt binnen 

de Staatsveiligheid bekend dat de SS-leden op een vaste plaats beschikken over een tatoeage van hun 

bloedgroep. Door de Inspecteur-generaal van de Veiligheid van de Staat F.E. Louwage volgen daarna 

berichten over maskeringspogingen en de exacte plaats van de tatoeages bij mannen en vrouwen.
1178

 

De documenten van de Documentatiedienst bij het Auditoraat-generaal komen pas stukje bij beetje tot 

stand. De inlichtingen betreffende de Fabriekswacht en de Vlaamsche Wacht stelt commissaris bij de 

Staatsveiligheid Jans eind november 1944 op. Het document inzake “Legioen Vlaanderen” heeft 28 

januari 1945 als datum en over de “Vlaamsche Wachtbrigade” 26 februari 1945. De verspreiding van 

kennis loopt dus lange tijd door en de gegevens worden steeds nauwkeuriger. 

Een eerste specifieke aanvulling op de vervolgingen voor militaire samenwerking met de vijand komt 

eind mei 1945 voor de leden van de Fabriekswacht. Substituut-krijgsauditeur F. Van Damme van het 

auditoraat te Luik worstelt met de bestraffing van de bewakers van drie Luikse fabrieken die in Duitse 

handen zijn tijdens de oorlog. Hij beschrijft vooral de bewaking van de fabriek FN te Herstal, dan de 

Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik. In de zomer 1940 reorganiseert het Duitse gezag de bewakers 

en brandweerlui. De bewakers krijgen een wapen en uniform en staan onder Duitse leiding. Aan het 

eind van de bezetting zweren enkelen de eed van trouw aan de Führer. Elke week doen ze oefeningen. 

Ze fouilleren tevens de arbeiders bij het buitengaan en verklikken diegenen die ondermaats presteren. 

Spanningen met het verzet blijven niet uit. Voor Van Damme is het probleem dat deze groepen door 

het uitblijven van de eed van trouw aan Hitler geen deel van de Wehrmacht uitmaken. Hij stelt de 

verdachten daarom in verdenking op grond van artikel 118bis swb. Van Damme twijfelt echter over de 
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geldigheid van zijn redenering. Voordelig is dat de vele buitenlanders uit deze bewakingsdienst zo de 

dans niet ontspringen.
1179

 Hij stelt Ganshof een oplossing voor: de vervolging op grond van artikel 113 

swb uitvoeren en bijkomend artikel 118bis swb in afwachting van vonnissen waarin de krijgsraad zijn 

visie zal bekendmaken. Het antwoord van de Auditeur-generaal is echter duidelijk: de bewakers vallen 

onder artikel 113 swb. Hun misdrijf is voldoende ernstig voor vervolging. Bijkomende feiten, zoals 

lidmaatschap van Rex, AGRA, UHGA of DeVlag, tellen als verzwarende omstandigheid. Hij stemt wel 

in met het uitblijven van vervolging als de betrokkene geen echte activiteit ontplooit of handelt onder 

dwang. De betrokken buitenlanders kunnen hiervoor niet veroordeeld worden en moeten uit het land 

worden gezet. Indien dat niet zomaar kan, dringt een internering zich op.
1180

  

De zaak van een lid van de brandweerdienst is voor Van Damme minder ernstig dan de zaak van een 

bewaker. De brandweerlieden blijven in dienst van de genoemde fabrieken. Deze minder erge inslag 

leidt in juni 1945 tot vrijspraken voor de Mechelse krijgsraad. De rechters oordelen dat brandwachters 

en hulpbrandweerlui niet tot de Wehrmacht behoren, hoewel een lidmaatschap bij het Duitse leger niet 

vereist is voor een veroordeling. Advocaat-generaal bij het krijgshof Tomsin tekent voor de vorming 

van rechtspraak tweemaal beroep aan.
1181

 De hiernavolgende rechtszaken met brandweerlui wil hij 

zonder gevolg klasseren. Ganshof gaat akkoord. Het Auditoraat-generaal houdt deze lijn reeds langer 

aan. De auditeur te Ieper hoort in april 1945 dat het niet past een persoon te vervolgen die louter als 

werkman diensten voor het Duitse leger presteert en in die hoedanigheid als brandweerman oefent.
1182

 

Gewoonlijk redeneert het gerecht dat een veroordeling voor militaire samenwerking met de vijand 

hoort, indien de verdachte door zijn taak een Duitse soldaat of gelijkgestelde vervangt. Dit verklaart 

waarom de krijgsraad te Verviers een vrijwillige arbeider uit een textielfabriek niet veroordeelt op 

grond van artikel 113 swb. Op 15 januari 1945 vonnist de krijgsraad te Doornik wel een kok uit een 

Duitse kazerne tot 2 jaar gevangenis. Een twee jaar lang op een vliegveld werkende keukenmeid van 

een Duitse firma hoort medio november 1944 van de krijgsraad te Namen dat artikel 113 swb ongeldig 

is, omdat zij lid is van geen militaire of een hulporganisatie. Haar vonnis luidt 2 jaar gevangenis voor 

hulp geleverd “in mannen”. Dit is alinea 4 van artikel 115 swb. De afbakening van dit begrip is niet 

altijd gemakkelijk. In de eerder genoemde rechtszaak van de krijgsraad te Verviers over vrijwillige 

arbeid vervalt artikel 115 swb: “parce que la fourniture d’un secours en hommes ne vise que le 

recrutement d’hommes et non la fourniture de travail personnel”.
1183

  

Tot september 1945 komt er geen verdere bijsturing door rondzendbrieven. De IG’s tonen evenmin 

belangrijke nieuwe problemen. Behoudens mogelijke discussies in de wekelijkse vergaderingen van de 

Auditeur-generaal met de krijgsauditeurs staat dit toe te veronderstellen dat er weinig controverse is 

aangaande de gerechtelijke onderzoeken en de afhandeling van militaire collaboratie in de krijgsraden 

en het krijgshof. De ministerraad en het parlement hebben dit evenmin als onderwerp van discussie. 

Op 13 maart 1945 somt du Bus de Warnaffe in de kamer zijn taken als minister van Justitie op. Een 

van die taken is de bestraffing van de misdaden en de wanbedrijven van de verraders, de personen die 
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economische of politieke hulp gaven aan de bezetter en diegenen die anderen verklikken. De verraders 

zijn in deze opsomming diegenen die met Nazi-Duitsland militair samenwerken.
1184

 Dit bijkomende 

verwijt voor deze categorie van collaboratie toont de bijzonder slechte naam van militaire hulp aan de 

vijand. De nog lopende oorlogshandelingen tegen Nazi-Duitsland zijn daar niet vreemd aan. 

Dat de gerechtelijke bestraffing van militaire collaboratie in vergelijking met de juridische beoordeling 

van de economische samenwerking met de vijand tot weinig bijsturend werk leidt, betekent niet dat 

het Auditoraat-generaal dit belangrijke deel van de bestraffing op zijn beloop laat en geen gegevens 

verzamelt. Begin december 1944 vraagt Ganshof de krijgsauditeurs om inlichtingen over het aantal 

reeds vervolgde of nog te vervolgen verdachten voor artikel 113 swb. Hij wil een globaal aantal 

verdachten en geïnterneerden en een aantal per formatie.
1185

 Antwoorden arriveren tot 17 februari 

1945. De opgesomde (para)militaire groepen zijn uitgebreider dan in de eerste rondzendbrief van 15 

oktober 1944. Opvallende nieuwkomers zijn de Dietse Militie – Zwarte Brigade en de Rexistische 

milities. Het vernoemde besluit van Gilissen doet vermoeden, dat niet elk auditoraat beide groepen 

opneemt. Dit geldt ook voor de Gestapo en de Sicherheitspolizei. De Mechelse eerste substituut-

krijgsauditeur Halluin stelt in zijn verslag dat de toevoeging van de groepen gebeurt onder voorbehoud 

van bijsturing door het Auditoraat-generaal.
1186

  

De onderstaande tabel bevat de oorspronkelijke indeling van de (para)militaire organisaties van het 

Auditoraat-generaal.
1187

 Deze opdeling toont een zekere wanorde en een partiële kennis over bepaalde 

organisaties. Na vier maanden beschikt het militair parket over bijna 25.000 verdachten voor militaire 

collaboratie. Het totaal aantal dossiers bereikt in maart 1945 reeds 49.000 en strandt aan het eind van 

de repressie uiteindelijk op 76.470 dossiers.
1188

 In het totaal volgen er 32.000 veroordelingen voor 

artikel 113 swb. Dit is ongeveer 60 procent van alle veroordeelde incivieken tussen 1944 en 1950.
1189

 

In de tabel valt het kwantitatieve overwicht van de Vlaamse provincies op. Zonder de provincie 

Brabant hebben de Nederlandstalige provincies 14.438 zaken op een bevolking van 3.955.508 mensen 

(3,7 promille) en in de Franstalige provincies 4975 zaken voor 2.758.219 mensen (1,80 promille).
1190

 

Deze opvallende tweespalt valt op dat moment te verklaren door het Ardennenoffensief. Het werk van 

de auditoraten in de provincies Luik en Luxemburg geraakt daardoor enorm verstoord. Anderzijds valt 

in Vlaanderen het overwicht van Oost- en West-Vlaanderen op. De beide provincies beschikken over 

de hoogste verhouding van dossiers per bevolkingstotaal: 3,96 en 4,53 promille. De hoofdverklaring is 

het hogere aantal zaken van leden van drie organisaties: OT, de Vlaamse Wacht en de Fabriekswacht. 

Aan de grondslag van deze oververtegenwoordiging ligt niet noodzakelijk een van de norm afwijkend 

vervolgingsbeleid. Deze cijfers weerspiegelen ook de verschillende realiteiten van deze provincies. Zo 

heeft de Fabriekswacht / Vlaamse Wachtbrigade geen Waalse tegenhanger.
1191

 De Vlaamse provincies 

hebben meer militair collaborerende organisaties, waardoor deelname aan deze organisaties couranter 

is en een hoger aantal verdachten ontstaat. 
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Groeperingen Status TOT A'pen Brab Hene Limb Luik Luxe Namen O-Vla W-Vla 

Waffen SS Verdachten 3171 646 615 215 392 1 4 229 578 491 

  Gedetineerd 910 242 220 75 81 0 0 35 82 175 

Waals Legioen Verdachten 1137 4 246 393 0 381 79 34 0 0 

  Gedetineerd 326 2 83 136 0 85 1 19 0 0 

NSKK Verdachten 3413 632 780 686 52 194 14 50 562 443 

  Gedetineerd 1954 339 350 416 28 100 5 22 407 287 

Organisation Todt Verdachten 3497 500 616 306 56 127 4 20 847 1021 

  Gedetineerd 1863 182 295 136 38 61 2 8 535 606 

Vlaams Legioen Verdachten 247 55 11 0 25 40 0 3 0 113 

  Gedetineerd 63 13 0 0 13 3 0 1 0 33 

Garde Wallonne Verdachten 2736 2 232 1382 3 457 65 566 2 27 

  Gedetineerd 1407 1 119 885 2 233 10 149 2 6 

Vlaamse Wacht Verdachten 3374 626 307 14 210 1 0 0 1179 1037 

  Gedetineerd 2002 287 166 2 117 1 0 0 910 519 

Fabriekswacht Verdachten 3597 661 541 5 117 0 0 0 1503 770 

  Gedetineerd 2391 424 233 2 64 0 0 0 1120 548 

Algemeene SS Verdachten 684 210 147 13 33 0 0 0 124 157 

  Gedetineerd 298 124 23 3 13 0 0 0 57 78 

Feldgendarmerie Verdachten 673 82 198 88 44 95 47 79 0 40 

  Gedetineerd 210 30 61 18 14 33 10 22 0 22 

Feuerschutzwache Verdachten 47 17 7 0 0 0 0 0 23 0 

  Gedetineerd 34 12 2 0 0 0 0 0 20 0 

Geheime Verdachten 185 3 128 0 0 0 0 0 54 0 

Feldpolizei Gedetineerd 83 0 50 0 0 0 0 0 33 0 

Gestapo Verdachten 871 60 546 90 0 136 0 0 0 39 

  Gedetineerd 245 30 131 40 0 20 0 0 0 24 

Kriegsmarine Verdachten 43 14 7 0 0 1 1 0 0 20 

  Gedetineerd 19 2 3 0 0 1 0 0 0 13 

DRK-zusters Verdachten 57 0 7 0 0 0 0 0 0 50 

  Gedetineerd 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

Urtel Verdachten 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

  Gedetineerd 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

Eisenbahnwache Verdachten 135 4 17 56 0 6 2 0 0 50 

  Gedetineerd 100 3 13 37 0 6 0 0 0 41 

Zivilkraftfahrt Verdachten 14 1 8 0 0 0 0 0 5 0 

  Gedetineerd 8 1 2 0 0 0 0 0 5 0 

Wehrmacht Verdachten 117 0 24 0 0 93 0 0 0 0 

  Gedetineerd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Transportbrigade Verdachten 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Luftwaffe Gedetineerd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

DM - ZB Verdachten 184 29 57 0 40 1 0 0 0 57 

  Gedetineerd 95 23 26 0 21 0 0 0 0 25 

Gardes Usines Verdachten 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 

  Gedetineerd 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 

Milices Rexistes Verdachten 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

  Gedetineerd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Onbepaald Verdachten 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

 
 

Gedetineerd 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
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VAVV Verdachten 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 

  Gedetineerd 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 

Landdienst Verdachten 46 0 0 0 0 0 0 0 46 0 

  Gedetineerd 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 

Hitlerjugend Verdachten 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 

  Gedetineerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SA Verdachten 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 

  Gedetineerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NSDAP Verdachten 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

  Gedetineerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VNV Verdachten 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Gedetineerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Duits Rood Kruis Verdachten 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Gedetineerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Groeperingen Status TOT A'pen Brab Hene Limb Luik Luxe Namen O-Vla W-Vla 

TOTAAL Verdachten 24506 3922 5093 2574 973 1770 216 415 5033 4510 

  Gedetineerd 12145 1948 2136 1083 391 705 28 107 3247 2500 

 

13.3.1.3 Het strafrechtelijk beleid inzake militaire samenwerking met de vijand 

Marcel Rigaux en Paul-Emile Trousse beoordelen betreffende de misdaden en de wanbedrijven tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat dat: “porter les armes contre son pays ou contre les alliés de son 

pays agissant contre l’ennemi commun est une des formes les plus matérialisées de la trahison: c’est 

le parricide contre sa patrie”.
1192

 Deze juristen staan met die mening niet alleen. Na de oorlog schrijft 

krijgsmagistraat François Debroux: “Il n’est certes pas de collaboration plus totale et plus grave que 

celle de porter les armes contre son pays”. Hij wijst daarnaast op Ganshof die militaire collaborateurs 

benoemt als “les collaborateurs les plus passionnés de l’ennemi ”.
1193

 Historicus Francis Balace stelt 

dat de rechters in de krijgsraden hen als de gevaarlijkste huurmoordenaars van de vijand beschouwen 

en als de negatie van de vaderlandslievende waarden die de rechters willen doen heropleven.
1194

  

Een gevolg van de ernst van militaire collaboratie is een hogere urgentie om daadwerkelijk te straffen. 

Het ligt hoe dan ook voor de hand dat de beleidsvoerders in het eerste bevrijdingsjaar – met nog acht 

maand militaire strijd op Europese bodem – de (para)militaire handlangers van de vijand snel voor het 

gerecht willen dagen. De leden van de collaborerende (para)militaire groeperingen zijn daarom het 

logische eerste punt van rondzendbrief nr.340 voor administratieve interneringen bij bevrijding. De 

strenge richtlijn van Ganshof in oktober 1944 ligt volledig in deze lijn van gedachten. Op basis van de 

cijfers van Gilissen ligt de strafmaat voor artikel 113 swb relatief hoger dan voor de andere artikelen. 

37,6 procent van de zaken met artikel 113 swb als enige aantijging krijgen een criminele straf door het 

militair gerecht. Voor de andere vormen van samenwerking met de vijand ligt deze verhouding lager: 

17,7 procent voor politieke / intellectuele collaboratie (artikel 118bis swb), 27,6 procent voor 

economische collaboratie (artikel 115 swb) en 18,2 procent voor verklikking (artikel 121bis swb). Een 

veroordeling voor inbreuken op meerdere strafwetartikelen kent logischerwijs een hoger procent.
1195
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Het verbaast niet dat minister van Justitie Verbaet op 17 november 1944 aan de Auditeur-generaal 

vraagt om een aantal snelle vonnissen inzake militaire samenwerking de vijand, zodat hij de klachten 

over de trage start van het militair gerecht de kop kan indrukken.
1196

 

In de reeds besproken rondzendbrief nr.946 ligt de aangeraden te vorderen strafmaat zeer hoog. Reeds 

voor “louter” militaire collaboratie is de richtlijn in navolging van de strafwet droogweg de doodstraf. 

De minder ernstig ingeschatte transporttaak van de NSKK verdient levenslange hechtenis, indien er 

verzachtende omstandigheden in het spel zijn. Deze strenge aanpak krijgt navolging in de krijgsraden. 

In het jaar 1944 liggen de door de militaire rechters opgelegde straffen hoog. In principe wordt de 

doodstraf toegepast op alle gevallen van de Waffen SS, Algemeene SS Vlaanderen, Hilfgendarmerie 

en de Gestapo. Verzachtende omstandigheden leiden tot levenslange hechtenis of eerder uitzonderlijk 

tot 20 jaar buitengewone hechtenis. Opvallend is de lagere gemiddelde strafmaat voor de leden van de 

NSSK, Gardes Wallonnes, Vlaamse Wacht en de OT. Gewoonlijk leidt lidmaatschap bij de NSKK tot 8 

tot 10 jaar. Dit kan met verzwarende omstandigheden tot 15 jaar oplopen. De door Ganshof gevraagde 

levenslange hechtenis bij verzachtende omstandigheden volgen de rechters niet. Vermoedelijk is deze 

hogere strafmaat te wijten aan de rechters die in de krijgsraden opteren voor de oplegging van kortere 

straffen. Er kan echter tevens invloed uitgaan van de krijgsmagistraten. Het is tijdens de repressie niet 

steeds duidelijk hoe de magistraten met de IG’s omgaan. Dit zijn instructies en geen strikte bevelen. 

Het individuele karakter en de specificiteit van rechtszaken weerhouden Ganshof er daarnaast van om 

voor bepaalde misdrijven te specifieke strafmaten op te leggen. Wat zijn juridische positie toelaat, dat 

is richtlijnen geven. De krijgsmagistraten oordelen naar eer en geweten over hun vorderingen en zijn 

voor de toepassing van die richtlijnen op de hun voorliggende rechtszaken verantwoordelijk. 

Lidmaatschap bij de OT leidt in 1944 tot straffen van 3 tot 10 jaar. Dit volgt min of meer Ganshofs 

wens voor een strenge straf. De in oktober 1944 door Ganshof onder voorbehoud geplaatste strafmaat 

voor de Gardes Wallonnes en de Vlaamse Wacht krijgt nu een gezicht. Het betreft voor de Gardes 10 

tot 15 jaar met mogelijk tot 20 jaar bij verzwarende omstandigheden en gevangenis voor 8 tot 15 jaar 

voor de Vlaamse tegenhanger. Deze strafmaat loopt deels gelijk. De verschillende lokale situaties – 

met in Charleroi bijvoorbeeld een gewelddadiger karakter onder de bezetting – kunnen een strengere 

straf voor de Gardes Wallonnes verklaren. Uit de steekproef van Luc Huyse voor militaire collaboratie 

komt Charleroi echter niet als zeer streng naar boven. Er is “slechts” een verhouding van 65 procent 

criminele straffen in vergelijking met ruim 80 procent te Nijvel en Doornik en 76 procent te Bergen. 

Het tevens door geweld geplaagde Limburg kent wel de twee hoogste verhoudingen: 93 en 80 procent 

te Hasselt en Tongeren.
1197

 Een gedetailleerder overzicht van de gerechtelijke bestraffing per militaire 

beweging kan deze vaststellingen in de toekomst verder verduidelijken. 

Voor het tweede trimester van 1945 betoogt Ganshof in het tweede verslag aan de minister van Justitie 

dat “la jurisprudence reste fixée de façon uniforme et le taux moyen des peines est sensiblement le 

même que celui appliqué au lendemain de la libération”. Bovendien voegt hij toe dat eenheid in deze 

rechtspraak relatief eenvoudig is, omdat beklaagden meestal dezelfde verzachtende omstandigheden 

aanvoeren. Dit beeld van de gerechtelijke bestraffing is coherent met de straffen uit de periode tot 

maart 1945. Niettemin blijft niet alles hetzelfde voor artikel 113 swb. Er zijn immers vonnissen voor 
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leden van het DRK (Deutsche Rote Kreuz)en voor functies als Zivilkraftfahrer. De krijgsraden spreken 

gewoonlijk een lagere straf uit in deze zaken: 1 tot 6 jaar gevangenis. Ganshof voorziet dat deze 

gevallen, maar ook veel leden van de OT en NSKK beter passen onder het nieuwe wetsvoorstel van 

voormalig minister van Justitie Delfosse inzake het verlies van politieke en burgerlijke rechten.
1198

 

Ganshof voorziet in het beleid reeds een nuttige plaats voor een vereenvoudigde procedure ten aanzien 

van correctionele vorderingen. 

In het verslag voor het derde trimester van juli tot eind september 1945 komt de Auditeur-generaal op 

deze laatste groepen terug. NSKK-leden van vóór 1942 dragen geen uniform. Hen wacht gewoonlijk 

een correctionele straf. De overigen krijgen zelden een gevangenisstraf die 10 jaar overschrijdt. In het 

geval van de OT blijft de vervolging van de gewapende bewakers ( het Schutzkommando) de regel. De 

straffen gaan ook hier zelden hoger dan 10 jaar. Dit volgt volledig de lijn van de vorige verslagen. 

Waar het verslag voor het eerst van eerdere beschrijvingen afwijkt, is voor de leden van de Waffen-SS, 

SS Vlaanderen en voor de Hilfsgendarmen: “A défaut de circonstances particuliers à la cause, la 

condamnation est de 15 à 20 ans de détention”. Lidmaatschap bij de Algemeene SS levert eind 

september 1945 gewoonlijk tussen 10 en 15 jaar op. Wat opvalt, is de scheiding tussen SS Vlaanderen 

en Algemeene SS. Wellicht bedoelt Ganshof met de SS Vlaanderen de Germaansche SS Vlaanderen. 

Deze beweging heeft een militair karakter en staat bekend voor aanslagen op het verzet. De voorloper 

Algemeene SS heeft vooral een politiek doel.
1199

  

Hoewel het bijna een jaar duurt, komt er uiteindelijk een correcte diversifiëring voor de bewegingen 

en een aparte strafmaat voor de Algemeene SS. Hieruit blijkt dat een wijziging in de strafmaat in 

bepaalde gevallen te wijten is aan de voorheen gebrekkige kennis en de daaruit volgende miskenning 

van de aard van een organisatie. Bij het Vlaams en Waals Legioen valt een licht dalende tendens te 

merken. Ook voor de Gardes Wallonnes en Vlaamse Wacht zakt de strafmaat. De daling gaat naar 5 

tot 10 jaar. Wat de strafmaat beïnvloedt, is het gedrag van de betrokkene onder de bezetting ten 

aanzien van de bevolking. De eed aan Hitler kan de straf naar 15 tot 20 jaar doen oplopen. Zoals de 

Algemeene SS krijgt de Fabriekswacht een eigen correctionele strafmaat. Bij een lidmaatschap later 

dan juli 1943 kan een straf tot 10 of 15 jaar gaan.
1200

  

Uit deze algemene gegevens komt een dalende trend in de strafmaat naar voor. Omdat Gilissen totalen 

geeft voor de bestraffing van militaire collaboratie tot 1950, is het nuttig de evolutie van de strafmaat 

toe te lichten.
1201

 Ruim een kwart van de veroordelingen op grond van louter wapendracht gebeurt van 

oktober 1944 tot september 1945. Huyse vindt een opvallende evolutie inzake criminele straffen. Van 

oktober tot december 1944 zijn er 93 procent criminele straffen. Deze verhouding daalt gestaag. Van 

januari tot maart 1945 is dit 87 procent en van april tot juni 69 procent. Van juli tot september 1945 

vindt er een opvallende breuk plaats. Er zijn nog maar 37 procent criminele straffen. Huyse’s 

steekproef strookt met de bevindingen van Ganshof, hoewel de beschrijvingen van de magistraat niet 

de extremiteit van de door Huyse geschetste ommekeer blootleggen. 

Huyse leest het bronnenmateriaal echter onnauwkeurig en stelt de strafmaatdaling deels fout voor. 

Tweemaal gaat hij in zijn overzichtstabel op basis van de gegevens van het Auditoraat-generaal aan de 

exacte betekenis van de vermelde straffen voorbij. Ten eerste presenteert hij rondzendbrief nr.946 en 

                                                      

1198
 Ik kom op dit wetsvoorstel terug bij mijn bespreking van de maatregelen voor de instelling van een epuratie. 

ARA. Verslagen van het AG aan het ministerie van Justitie. Nr.2. 
1199

 Bart CROMBEZ, “SS-Vlaanderen”, in: NEVB, Lannoo, Tielt, 1998, p.2823-2824. 
1200

 ARA. Verslagen van het AG aan het ministerie van Justitie. Nr.3. 
1201

 Ik herinner eraan dat de gegevens van Luc Huyse gebaseerd zijn op een steekproef. 



 

 250  

het eerste verslag aan de minister van Justitie (1 maart 1945) in een onderlinge temporele evolutie. Dit 

is verkeerd. Rondzendbrief nr.946 schetst de wenselijke vorderingen volgens het Auditoraat-generaal. 

Het eerste verslag toont het resultaat van de effectief toegepaste vorderingen tot eind december 1944. 

Een bewering van Huyse dat “een Vlaamse Wachter (…) in de eerste maanden na de bevrijding op 

een levenslange gevangenisstraf kon rekenen”, terwijl “het gemiddelde tarief later naar 1 tot 4 jaar” 

daalt, is te veralgemenend en biedt een verkeerd beeld. Gewoonlijk ligt de uitgevoerde strafmaat 

tussen 8 tot 15 jaar. Dit betekent niet dat geen enkele Vlaamse Wachter een levenslange straf krijgt. 

Dit kan door verzwarende omstandigheden eigen aan de zaak.
1202

 Evenmin spreekt dit een merkbare 

daling in de strafmaat voor deze rechtszaken tegen. Dit komt aan bod in hoofdstuk 14.
1203

 

Hoewel Ganshof beschuldigingen van een ongelijke bestraffing door het militair gerecht – dit is kritiek 

op zijn beleid als Auditeur-generaal – nagenoeg steevast ontkent, bestaat er wel ongelijkheid. Ganshof 

is daar niet blind voor en neemt maatregelen om de eenheid in de rechtspraak te behouden. Er is nog 

een kanttekening nodig dienaangaande. De door Huyse gevonden mildering van de strafmaat is sterk 

gebaseerd op het onderscheid tussen criminele en correctionele straffen. Dit is het enigszins arbitraire 

verschil tussen straf die hoger en lager liggen dan 5 jaar. In het eerste bevrijdingsjaar duurt 35 procent 

van de veroordelingen door het militair gerecht tussen 5 en 10 jaar of 10 en 15 jaar.
1204

 Met inbegrip 

van de correctionele en de overige lichte criminele straffen vormt dit een totaal van 67 procent. Twee 

derden van de veroordelingen zijn dus gevangenisstraffen tot 15 jaar. Deze gegevens bieden een zeker 

tegengewicht voor de vaststelling van Huyse over de initiële gestrengheid van de militaire rechtsmacht 

voor militaire samenwerking met de vijand. Dit verplaatst de nadruk. De daling van de strafmaat valt 

immers in belangrijke mate door meer beperkte milderingen in de jaren gevangenisstraf te verklaren. 

Een merkbare daling van 8 naar 4 jaar is minder extreem dan een daling van 16 naar 4 jaar.  

Huyse zoekt verklaringen voor die wijzigingen. Een eerste idee is het wegfilteren van de vonnissen bij 

verstek. Rechtszaken in afwezigheid van de beklaagde, leiden vaak tot hoge straffen en de doodstraf. 

Vanaf het eind van de Europese oorlog in mei komen heel wat verdachten en bij verstek veroordeelden 

terug naar België. Het aantal vonnissen bij verstek daalt dan ook. Daarenboven krijgen de bij verstek 

veroordeelden de gelegenheid om hun rechtszaak over te doen. Deze herneming maakt een verlaging 

van de straf waarschijnlijk door de toepassing van verzachtende omstandigheden. Het aantal criminele 

straffen zonder vonnissen bij verstek bedraagt in de steekproef van Huyse voor vier driemaandelijkse 

perioden 86, 79, 58 en 33 procent. Huyse schrijft deze verklaring daarom af. Mogelijk is het effect van 

de verstekvonnissen niet voldoende meetbaar doordat Huyse enkel met de barrière van correctionele 

en criminele straffen werkt. De 2464 tot 1 oktober 1945 uitgesproken doodstraffen voor artikel 113 

swb bevatten niet minder dan 1945 vonnissen bij verstek. Slechts 21 procent van deze vonnissen 

gebeurt dus op tegenspraak.
1205

 Gilissen vermeldt in zijn studie dat 20 procent van alle veroordelingen 

voor de leden van de Waffen SS bij verstek gebeuren.
1206

 In de verslagen van Ganshof blijkt dat 15 jaar 

tot eind 1945de laagste strafmaat is voor de Waffen SS. Deze strafmaatdaling blijft in de criminele 

categorie en dus buiten zicht. De na augustus 1945 door Ganshof vermelde verlaging van de strafmaat 

is wel ten dele op conto van deze hernomen veroordelingen te wijten. Het aantal vonnissen bij verstek 

leidt mij nog tot een laatste vaststelling: terwijl de Waffen SS 20 procent veroordelingen bij verstek 

kent, is dit 10 procent voor de overige (para)militaire groepen. De meeste verstekvonnissen gebeuren 

vóór mei 1945. Dat de strafmaat in 1944 naast levenslang ook vaak doodstraf bevat, is dus logisch. 
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Ganshof vertekent zijn eigen overzicht aan de minister van Justitie evenwel onvoldoende onderscheid 

te maken met de zaken bij verstek. 

Evenmin vindt Huyse een oplossing in een bestraffingsbeleid waarin zware gevallen, zoals de Waffen 

SS-ers, eerst veroordeeld worden en lichte gevallen in grote getale achteraf. Tot eind september krijgt 

90 procent van de Waffen SS-ers nog een criminele straf. Daarna is dit slechts 42 procent. Voor leden 

van paramilitaire organisaties betreft deze verhouding eerst 73 procent, daarna 17 procent. Deze daling 

spreekt voor zich, toch sluiten de geaggregeerde cijfers van Huyse voor de periode tot oktober 1945 de 

invloed van een sorteringsbeleid niet uit. De bevestiging of ontkrachting van deze hypothese vraagt 

een chronologisch overzicht van vonnissen en arresten per (para)militaire groep. De gedetailleerde 

statistieken in de latere rapporten van Ganshof en de toevoeging van meer lichtere categorieën, zoals 

de DRK-zusters, maken het nut van deze chronologie nog duidelijker. Een gedeeltelijke verklaring 

voor de daling van het aantal criminele straffen in de zomer kan ook schuilen in meer vonnissen van 

de milder gestrafte leden van de Fabriekswacht en verwante groeperingen. Het valt niet uit te sluiten 

dat de rechtszaken over leden van de Waffen SS in het eerste bevrijdingsjaar een groter aandeel van het 

aantal rechtszaken uitmaken en de strafmaat aldus toch in de hoogte beïnvloeden. Een diepgaande 

analyse van deze strafstructuren valt jammer genoeg buiten de grenzen van dit onderzoek. Behalve de 

beleidsmatige sporen van een ordening van rechtszaken, kan ik niet dieper op deze hypothese ingaan.  

Een belangrijke verklaring voor de dalende strafmaat vindt Huyse in de verslagen van de Auditeur-

generaal aan de minister van Justitie. Hij stelt vast dat de rechters vanaf de zomer mildere straffen 

toemeten.
1207

 Voor Huyse is dit grotendeels te wijten aan de stroeve bepalingen van de besluitwet van 

17 december 1942. Volgens hem dwingt deze besluitwet de rechters tot strenge straffen, doordat enkel 

de doodstraf voorzien als strafmaat is. De verscheidenheid in aard en duur van de samenwerking met 

de vijand wordt pas na enige tijd duidelijk.
1208

 Op zichzelf is deze verklaring zwak. Er is inderdaad een 

gebrek aan jurisprudentie, maar er is vanaf het begin een onderscheid tussen de strafmaat naargelang 

het lidmaatschap bij bepaalde bewegingen. De beperkte jurisprudentie is net waarom Ganshof onder 

de auditeurs een tabel met voorgestelde vorderingen verspreid. Magistraten vergeten daarnaast door 

hun benoeming bij het militair gerecht de elementaire rechtsregels niet. Artikel 81 swb laat de rechters 

vrij oordelen over het bestaan van verzachtende omstandigheden voor misdaden met de doodstraf als 

maximumstraf. De ondergrens voor de verlaging van deze straf is 1 jaar.
1209

  

Een sleutel voor dalende strafmaat ligt bij deze verzachtende omstandigheden. Reeds in januari 1945 

maant Ganshof de krijgsauditeurs aan om de aangebrachte verzachtende omstandigheden steeds zeer 

nauwgezet te controleren. Het valt hem op dat zowel de krijgsmagistraten als de krijgsraden dikwijls 

de beweringen van betrokkenen zonder nader onderzoek aanvaarden. Verdachten voeren steevast aan 

dat hun taken enkel niet-militair zijn of dat ze na enkele dagen deserteren. Ganshof laakt het resultaat 

van de lakse houding van de krijgsauditeurs: onterechte invrijheidstellingen en veel te lage straffen.
1210

 

Hij ziet daardoor het aantal vonnissen groeien dat niet voldoet aan zijn “oktober”-tarieven. Wat klopt, 

is dat rechters na enige tijd een meer geïndividualiseerde strafmaatstelling volgen. Bij zijn toelichting 

over de strafmaat voor leden van de Waffen SS, SS Vlaanderen en Hilfsgendarmen in de periode juli-

september 1945 voegt Ganshof nog de jeugdige leeftijd van bepaalde leden toe aan de verzachtende 
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omstandigheden. Dit zijn vaste elementen om de strafmaat te verlagen.
1211

 In oktober 1944 voorziet hij 

louter de doodstraf voor deze gevallen. 

Een belangrijke verklaring voor de dalende strafmaat bij de rechters is psychologisch van aard. Vlak 

na de oorlog heersen gevoelens van wraak op de straat en in de pers. Ook Huyse wijst op de druk van 

buitenaf. De rechters in de krijgsraden zijn uiteindelijk ook slechts mensen met een persoonlijke 

geschiedenis in de oorlog. Politicoloog Jon Elster schetst in deze context: “Other things being equal, 

the shorter the duration of the autocratic regime, the more vivid the memories of wrongdoings, the 

more urgent therefore the emotional demand for retribution, and the more immediate therefore the 

start-up of transitional justice”.
1212

 De Belgische Staat trekt, net zoals de buurlanden, meteen de 

gerechtelijke bestraffing op gang. De gruwel van de bezetting ligt dan nog vers in het geheugen.  

De voorrang voor dossiers inzake militaire samenwerking met de vijand in het eerste bevrijdingsjaar, 

wijt Huyse hoofdzakelijk aan het eenvoudige karakter van deze dossiers. Waar hij echter grotendeels 

aan voorbij lijkt te gaan, is dat de oorlog in Europa tot mei 1945 duurt, met het Ardennenoffensief als 

een mentale apotheose. Bestaat er in deze context van een voortgaande oorlog een bevolkingsgroep 

met een dringender gerechtelijke bestraffing dan de militaire handlangers van de vijand? Hoe zouden 

de geallieerden reageren, indien deze verdachten achter de gevechtslinies op vrije voeten blijven? De 

snelle bestraffing van militaire collaboratie en de bewuste voorrang van deze zaken heeft dus meer 

oorzaken. De voortgaande oorlog maakt hun bestraffing evengoed dringender. Dit verklaart tevens de 

lagere bestraffingssnelheid van militaire samenwerking met de vijand na het definitieve einde van de 

Tweede Wereldoorlog in augustus 1945.
1213

 De verdwijning van de militaire dreiging verdampt het 

gevaar van de militaire collaborateurs grotendeels. 

Naast de gewijzigde maatschappelijke context voer ik nog een verklaring aan voor de daling van de 

strafmaat in het militair gerecht: de veranderde strafrechtelijke context. De komst van Marcel Grégoire 

als minister van Justitie in de tweede regering Van Acker versnelt de repressie door de onder hem 

uitgevaardigde besluitwetten met een grondige impact op de behandeling van de samenwerking met de 

vijand. Deze meer algemene verklaringsgrond maakt het voorwerp van hoofdstuk 14 uit. 

 

13.3.2 Artikel 115 swb: de economische samenwerking met de vijand 

13.3.2.1 Juridisch kader 

De economische collaboratie staat pas omschreven in alinea 4 van artikel 115 swb: “Hij die hun hulp 

verschaft heeft in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie”. De omschrijving van 

Rigaux en Trousse is “attentats et complots dont le but était de favoriser les ennemis de l’Etat ou de 

ses alliés dans leur effort de guerre”. Artikel 115 swb stelt naast economische of materiële hulp, ook 

nog militaire hulp in twee misdrijven strafbaar: 1. “Hij die de toegang op het grondgebied van het 

Koninkrijk voor de vijanden van de Staat vergemakkelijkt heeft” en 2. “Hij die hun steden, vestingen, 
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plaatsen, posten, havens, magazijnen, arsenalen, schepen of gebouwen, aan België toebehorend, heeft 

overgeleverd”. Alinea 5 betreft de psychologische of morele hulp: “Hij die heeft bijgedragen tot de 

vordering van hun wapens op het grondgebied van het Koninkrijk of tegen de Belgische strijdkrachten 

te lande of ter zee, door de getrouwheid der officieren, soldaten, matrozen en andere burgers jegens 

de koning en de Staat aan het wankelen te brengen”. Deze laatste bepaling biedt aan de regering de 

Broqueville in 1917 inspiratie voor de invoering van politieke samenwerking met de vijand. 

Dit strafwetartikel beperkt in tegenstelling tot artikel 113 swb de afbakening van de mogelijke daders 

niet. Belgen, inwoners van neutrale landen, maar ook inwoners van een vijandig land kunnen op deze 

grond veroordeeld worden. De rechtspraak bevestigt na de oorlog verschillende keren dat burgers van 

een vijandig land niet aan de greep van het Belgisch gerecht ontsnappen, behoudens de toepassing van 

rechtvaardigingsgronden als dwang. De strafwet vereist enkel algemeen opzet. Vrijwillig en wetens 

leveren aan de vijand is strafbaar, los van motieven zoals winstbejag of de wil om het land te verraden. 

Ik bespreek voor de volledigheid het volledige artikel 115 swb en begin met de vormen van militaire 

steun. De doctrine interpreteert het hulp bieden aan de vijanden van de Staat bij het betreden van het 

grondgebied breed. Het betreft hulp bij het oversteken van de grens, maar tevens bij de voortgang op 

het nationale grondgebied. Elk stap is een nieuwe schending. Deze hulp moet wel vrijwillig zijn. In de 

ogen van Rigaux en Trousse voldoet de omschrijving van dit misdrijf echter niet. De steun voor het 

behoud van de bezetting valt buiten de strafomschrijving, terwijl het net een taak is van de bevolking 

“d’en assurer la libération lorsqu’il (le territoire national) a été envahi”. De tweede omschrijving over 

militaire hulp aan de vijand spreekt voor zich. Het gaat niet om een militaire overgave, maar om het 

overleveren van vestingen, arsenalen en andere opgesomde locaties. 

De toelichting van de morele en psychologische hulp in alinea 5 van artikel 115 swb starten Rigaux en 

Trousse met de volgende openingszin: “La résistance d’une nation en guerre exige un moral solide et, 

notamment, un loyalisme et un civisme inaltérés”. Dit is ook de grondgedachte bij artikel 118bis swb, 

maar deze oudere bepaling dient een specifiek nut. Het vernoemde doel is namelijk “(avoir) en vue de 

seconder le progrès des armées ennemies”. Deze alinea is louter bruikbaar tijdens militaire operaties. 

Tot slot beperkt alinea 5 van artikel 115 swb zich niet tot loyaliteit aan de kroon en de Staat, maar ook 

de geallieerde en met hen in strijd geassocieerde partijen.  

Alinea 4 legt de bestraffing vast voor degenen die de vijand voorzien in zijn oorlogsnoden: soldaten, 

mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie. De totale oorlog maakt echter dat elke hulp aan een 

strijdende partij een verhoging van het oorlogspotentieel kan zijn. Het begrip “secours aux ennemis de 

l’Etat” slaat daardoor op “toute fourniture (…) de nature à satisfaire les besoins de leur économie de 

guerre”. De term “soldaten” staat niet enkel gelijk aan gewapende individuen of de personen met een 

militaire opleiding, maar omvat ook diegenen geïncorporeerd in het vijandig leger of diens diensten. 

“Mannen” wijst op economische hulp in de vorm van arbeiders. Dit verstevigt niet enkel de economie 

van de vijand. De vrijgekomen eigen burgers kunnen hierdoor hun rol in het leger opnemen. Deze hulp 

in soldaten en mannen slaat zowel op levering als transport. Het krijgshof te Brussel veroordeelt in 

november 1946 een aantal individuen voor drukken van miljoenen formulieren in opdracht van de 

Werbestelle. Propaganda voor de rekrutering van deze categorieën valt ook onder deze beschikkingen. 

Al naargelang de daden ziet het gerecht hen als mededader of als medeplichtige.
1214

 Hulp via “geld” 

voltrekt zich volgens het Hof van Cassatie op 27 april 1920: “en souscrivant à un emprunt émis par les 
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ennemis de l’Etat, (…) en faisant des dons ou des versements à des oeuvres ou à des organismes 

opérant à leur profit, en leur livrant des devises étrangères, de l’or”. De sindsdien meer moderne 

manieren van geldhandel, zoals de verkoop van aandelen, horen echter ook onder deze beschrijving. 

De term “levensmiddelen” slaat op voeding in brede zin. Inbegrepen zijn leveren aan de burgerlijke 

bevolking van het vijandige land en de bereiding van voeding. Deze strafomschrijving kent weinig 

belemmeringen voor kwantiteit of kwaliteit. De levering kan ook via een tussenpersoon. De laatste 

term in alinea 4 is het tweeluik “wapens of munitie”. Dit begrip vormt een juridisch twistpunt. Rigaux 

en Trousse vatten het eind van dit debat goed samen: “Leur interprétation traditionnelle, justifiée par 

les antécédents historiques, permet d’entendre par ces mots toutes les fournitures faites à l’ennemi et 

constituant pour ce dernier un secours direct ou indirect, nécessaire ou utile pour la guerre”. Wapens 

en munitie krijgen een ruime interpretatie. Ook de onderdelen van de uitrusting vallen daaronder, net 

zoals voor de oorlogseconomie nuttige producten: voeding en dieren. Hulp kan de constructie van 

cellen voor patriotten zijn, maar tevens het vijandig leger van messen en fietsen voorzien.
1215

 

 

13.3.2.2 Verwarring en politieke strijd  

In vergelijking met de overige vormen van samenwerking met de vijand stuurt het Auditoraat-generaal 

een groot aantal rondzendbrieven inzake de economische samenwerking met de vijand. Veelal zijn het 

informatieve rondzendbrieven. Dit soort rondzendbrieven betreft bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

inlichtingen over industriële samenwerking op de Centrale Dienst voor Statistieken, briefwisseling 

tussen de arbeidsambten en industriëlen, de Duitse organen op de zwarte markt, de aanwezigheid van 

archieven van de Emissiebank in de Nationale Bank van België en de archieven van de NMBS.
1216

  

De Galopin-doctrine is een bijzonder onderwerp dat in verscheidene rondzendbrieven voorkomt.
1217

 

Het Galopin-comité legt onder de bezetting het beleid vast voor de voorwaardelijke economische 

samenwerking met de Duitsers. In tegenstelling tot de weigering tot samenwerking zoals in de Eerste 

Wereldoorlog, vindt Galopin een grond voor de levering van industriële goederen in de noodzaak voor 

België om voedsel in te voeren. Eigen industriële productie betekent ook een rem op de deportatie van 

binnenlandse arbeidskrachten naar Duitsland. Het derde punt is vermijden dat de Duitsers de leiding 

van de Belgische bedrijven overnemen.
1218

 

Het Galopin-comité begint niet op eigen houtje aan de invulling van deze taak. Op 15 mei 1940 vindt 

een gesprek plaats tussen minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Spaak en minister 

van Financiën Gutt aan de ene zijde en Alexandre Galopin, gouverneur van de Generale Maatschappij, 

Fernand Collin, voorzitter van de Kredietbank, en Max-Léo Gérard, voorzitter van de Bank van 

Brussel aan de andere. De precieze inhoud van dit gesprek vormt de bron van naoorlogse polemieken. 

De ministers geven dit trio verantwoordelijkheid over de uitoefening van financiële en economische 

activiteiten bij een eventuele bezetting van België. Wat nooit wordt betwist, is dat een mandaat wordt 

gegeven voor de betaling van de salarissen van ambtenaren. De onduidelijkheid betreft de al dan niet 

impliciete of expliciete richtlijnen van Spaak en Gutt over de organisatie van het bedrijfsleven. Indien 
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het Galopin-comité beslissingen treft volgens de richtlijnen van de genoemde ministers, dan verandert 

het aanschijn van hun handelingen en adviezen volledig.  

De gerechtelijke beoordeling van het economische gedrag in bezet België vormt “een krachtige bron 

van verwarring” door vier factoren.
1219

 De bedrijfsleiders verschuilen zich achter een ondoorzichtige 

bedrijfsstructuur, een zwarte boekhouding, gegeven financiële steun aan het verzet en de theorie van 

de noodtoestand. Deze theorie vormt de grondslag van de Galopin-doctrine. De noodtoestand is een 

rechtvaardigingsgrond uit het strafrecht. Een verdachte kan van een strafrechtelijke vervolging worden 

uitgesloten voor “het overtreden van strafrechtsbepalingen en het schenden van strafrechtelijk 

beschermde rechtsgoederen en –belangen (…) om andere, belangrijker rechtsgoederen of –belangen 

te vrijwaren”. Dit is de verantwoording voor de politiek van het minste kwaad dat het comité onder 

leiding van Galopin uitwerkt als economische politiek voor bezet België. Het comité heeft geen 

probleem met produceren voor Duitsland om de bevoorrading van het land niet in het gedrang te 

brengen en de deportatie van arbeiders naar Duitsland te vermijden. De productie van wapens en 

munitie blijft steeds verboden. Later voegt het comité nog een paar bijkomende rechtvaardigingen toe: 

het behoud van de concurrentiepositie na de oorlog en het productieapparaat onbeschadigd door de 

oorlog loodsen.
1220

 De gerechtelijke actie tegen economische collaboratie is tevens moeilijker, omdat 

deze verdachten over voldoende financiële middelen beschikken om via hun advocaat de rechtszaak te 

rekken en tegen de procesgang in te gaan. Anderzijds beschikt het militair parket niet over voldoende 

middelen om deze dossiers deftig en vlot te onderzoeken. De politieke wereld rekent tot slot op deze 

categorie van verdachten voor de heropleving van de naoorlogse economie. 

In de politieke wereld vormt de economische samenwerking met de vijand meteen een belangrijk punt 

van discussie. De politieke partijen hebben een uiteenlopende visie op de behandeling van de met de 

Duitsers samenwerkende industriëlen. De Luikse communist Eugène Beaufort bepleit in een zitting 

van de Kamer de instelling van een parlementaire zuiveringscommissie voor industriëlen.
1221

 Dit is een 

onderdeel van het zuiveringsplan van zijn partij. Dit idee ligt in de lijn van het plan voor de bevrijding 

van het Comité Régional de Bruxelles van het OF. Zij vragen onder meer de instelling van een Cour 

Disciplinaire Nationale met als doel de algemene zuivering van alle houders van openbare functies en 

leiders van economische bedrijven. Dit comité knoopt daar nog een economische ontzetting aan vast: 

de verwijdering uit het economische leven van de onwaardige bedrijfsleiders. Dit zijn bedrijfsleiders 

met een tekort aan “discipline morale de la vie économique”. 

Er is nog andere kritiek te horen. Enerzijds vindt liberaal senator Olympe Gilbart dat de economische 

collaborateurs te gemakkelijk van hun beschuldigingen afkomen. Hij wijst op de demoraliserende 

effecten op de bevolking.
1222

 Uit communistische hoek laat Alice Degeer-Adère zich horen. Ze kant 

zich tegen de snelle invrijheidstelling van economische collaborateurs.
1223

 Minister Verbaet laat zich 

aan het eind van zijn ambtstermijn over het cijfer van 10.059 gerechtelijke onderzoeken inzake 

economische samenwerking met de vijand alvast ontvallen dat “(des) adaptations pourront être 

apportées à la législation. Tout fait présumer que d’ici peu de mois, nous arriverons à la liquidation 

de la plus grande partie des affaires”.
1224

 Ook in de ministerraad leidt de bestraffing van economische 
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collaboratie een aantal keer tot discussies. Op 24 oktober 1944 maakt Eerste minister Pierlot een brief 

van de KP bekend. Hierin bekritiseren de communisten het regeringsbeleid. De ministers van de KP 

desolidariseren zich volgens Pierlot van de regering. Minister van Volksgezondheid Albert Marteaux 

verduidelijkt dat zijn partij de grote industriëlen voor de krijgsraad wil en niet zozeer de kleintjes.
1225

 

 

13.3.2.3 Het strafrechtelijk beleid inzake economische samenwerking met de vijand 

Op 15 februari 1945 heeft het Auditoraat-generaal 21.879 lopende onderzoeken betreffende industriële 

collaboratie. Bijna 8000 zaken vallen in het rechtsgebied van het auditoraat te Brussel. Zoals blijken 

zal uit de behandeling van de overige bevoegdheidsgebieden, houdt dit parket geen gelijke tred met de 

grote toestroom van nieuwe gevallen. Niettemin zijn dan al 1881 onderzoeken afgerond. 33 ervan zijn 

naar de krijgsraad doorverwezen. De 1848 overige dossiers krijgen een klassering zonder gevolg of 

een buitenvervolgingstelling. Ganshof wijst erop dat veel dossiers inzake economische samenwerking 

met de vijand klachten zonder stevige basis zijn of gedragingen zonder ernstig karakter betreffen.  

De behandeling van deze rechtszaken leidt tot bijzondere problemen. Het gerechtelijk onderzoek naar 

een bedrijf moet snel gaan. De gevangenschap van een directeur kan bijvoorbeeld geplande leveringen 

aan de geallieerde legers in gevaar brengen. Verschillende factoren verstoren echter de uitvoering van 

de gerechtelijke onderzoeken. Er zijn veel en zeer complexe zaken, terwijl een duidelijk criterium voor 

de behandeling van economische samenwerking uitblijft. Verschillende politiediensten bieden ten 

tweede gebrekkige hulp door onderbemanning en overbevraging. Afwegingen over het nut van een 

bedrijf voor “les nécessités de l’heure et l’intérêt supérieur du pays” zijn aan deze bedenkingen niet 

vreemd. Los daarvan vinden de krijgsmagistraten moeilijk de nodige onafhankelijke getuigen. Daarin 

spelen tevens “des interventions de divers ordres qui se sont produites au cours de l’occupation en vue 

d’atténuer de plus en plus la portée de l’article 115 du Code Pénal”.
1226

 

Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch staat voor een strenge bestraffing van de economische 

samenwerking met de vijand. Hij steunt daarvoor op Advocaat-generaal De Ryckere, een voorstander 

van een strenge aanpak na de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de toenmalige minister van Justitie Emile 

Vandervelde via bijzonder opzet (de bedoeling om het vaderland te verraden) een milde aanpak kiest, 

consacreert de rechtspraak vooral de harde lijn van De Ryckere. Ganshof gaat bij de opbouw van een 

strafrechtelijk beleid dus voor de visie die de nood aan bijzonder opzet aan de kant zet en artikel 115, 

alinea 3 swb ruim interpreteert. Dit houdt in dat “het verschaffen van soldaten, manschappen, geld, 

levensmiddelen, wapens of munitie” meer inhoudt dan de letterlijke betekenis van deze woorden. De 

Ryckere plaatst in de groep “wapens en munitie” onder meer paarden, honden, textiel, tabak, drank en 

spoorwegen. Deze uitbreiding gebeurt wegens hun onmisbaarheid voor de moderne oorlogsvoering. 

Een effectieve veroordeling vereist bij de betrokken leverancier wel de kennis van de bestemming van 

zijn goederen. Dwang omschrijft de Advocaat-generaal ingeperkt. Enkel de zekerheid van het gebruik 

van geweld bij de weigering om de gevraagde goederen te leveren, geldt voor hem als aanvaardbare 

achtergrond om dwang als uitsluitingsgrond voor vervolging te aanvaarden.
1227

 

Ganshof is zich ervan bewust dat een even strenge toepassing van artikel 115 swb als na de Eerste 

Wereldoorlog niet mogelijk is. Hij stelt in januari 1945 tegenover de minister van Justitie dat de aard 

van de voorbije bezetting belangrijk is. De Auditeur-generaal haalt de drie stellingen van Galopin aan, 
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maar maakt zich deze doctrine niet eigen. Begin oktober 1944 omschrijft Ganshof het beleid volgens 

hem. Inzake de noodzakelijkheid van bijzonder opzet en de interpretatie van “wapens en munitie” 

volgt hij het standpunt van De Ryckere. Wel kunnen de industriëlen een vrijspraak krijgen, indien zij 

bewijzen dat hun gedrag in het belang van het land was. Dit betekent produceren in het belang van de 

bevolking, ter bescherming van het personeel of ter vrijwaring van ‘s lands industrieel patrimonium. 

De noodtoestand vermeldt Ganshof niet. Ganshof slaagt erin vervolgens om het militair gerecht zijn 

interpretatie van artikel 123ter swb te doen volgen. Dit artikel stelt: “Si les infractions prévues par les 

articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis ont été commises par esprit de lucre, la rétribution reçue 

par le coupable ou le montant de la valeur de cette rétribution, lorsque celle-ci n’as pas été saisie, 

seront déclarés acquis au Trésor”. De vraag betreft de begrenzing van de “retributie”. Gaat het enkel 

de winst of om het volledige zakencijfer van de levering? Ganshof verdedigt de meer uitgebreide optie 

met succes. In augustus 1945 definieert het Hof van Cassatie de “retributie” als volgt “de geldsommen 

of andere waarden die de verdachte toekwamen, zelfs degenen die de tegenprestatie zijn van gedane 

uitgaven”.
1228

 

Op 22 maart 1945 preciseert Ganshof de instructies uit de rondzendbrief van oktober. Leveringen zijn 

in twee categorieën opgedeeld. De eerste groep bevat de ruim geïnterpreteerde “wapens en munitie”. 

Deze leveringen zijn altijd strafbaar. Voor de restgroep verbindt de Auditeur-generaal de gerechtelijke 

vervolging aan voorwaarden: “lorsqu’elles excèdent ce que la contrainte ou les nécessités de l’heure 

ne permettaient pas d’éviter”. De criteria zijn winstbejag, de aan de productie aan de vijand gelieerde 

uitbreiding of wijzigingen van de onderneming en de afwezigheid van vertragingsmanoeuvres of van 

sabotage. Ook hier aanvaardt Ganshof de noodtoestand niet. Daarenboven nuanceert hij in andere 

rondzendbrieven bepaalde aspecten van de Galopin-doctrine. Ook wijst hij elementen van deze 

doctrine af. Hij weerlegt de rechtvaardigingsgrond van leveringen in ruil voor voedsel en relativeert de 

dreiging van het onder sekwester plaatsen van het bedrijf.
1229

 

De Auditeur-generaal vermeldt in zijn eerste verslag aan de minister van Justitie reeds de belangrijke 

vonnissen in de zaak van het Kortrijkse houtbewerkingsbedrijf van de gebroeders Decoene en van de 

conservenfabriek Orico Molitor te Antwerpen.
1230

 De aanvaardbaarheid van de noodtoestand en het 

Galopin-doctrine zijn kernelementen in beide rechtszaken. In het eerste geval aanvaardt de krijgsraad 

van Kortrijk de noodtoestand niet, omdat de bedrijfsleider zich duidelijk door winstbejag laat leiden. 

De krijgsraad te Antwerpen verwerpt vervolgens de noodtoestand op technische grond: er bestaat geen 

noodtoestand in het Belgisch strafrecht. De aanvaarding van de noodtoestand zou een andere invulling 

aan de bepalingen inzake dwang uit artikel 71 swb geven.
1231

 Er is voor de krijgsraad enkel sprake van 

dwang als de bevolking zich door omstandigheden in een “état de besoin pressant” bevindt en enkel 

voor het gezinsonderhoud werkt. De ondernemer moet aantonen dat hij louter aan de vijand levert om 

de arbeiders aan het werk te houden.  

Hierna vermeldt Ganshof in zijn verslag daarna de gerechtelijke onderzoeken naar de Emissiebank, de 

beroepsverenigingen en de warencentrales gevoerd door het Auditoraat-generaal. In deze eerste fase 

regelt het militair gerecht meteen de vervolging van de vrijwillige arbeid in Duitsland. De krijgsraden 
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vonnissen in oktober en november 1944 in een aantal rechtszaken vrijspraken. De Auditeur-generaal 

draagt de krijgsmagistraten na de afwikkeling van deze testcases op om vrijwillige arbeid niet verder 

voor de rechtbanken te vervolgen.
1232

  

Dit beleid wordt op alle vlakken doorgevoerd. Bij de terugkeer van Belgen uit Duitsland in mei, licht 

Ganshof de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid in dat geen onderzoeken nodig zijn voor 

personen die verplichte tewerkstelling in Duitsland kunnen staven. De vermelding van hun terugkeer 

voldoet. De krijgsauditeurs krijgen wel de opdracht om een beknopt onderzoek te voeren naar de 

vrijwillige arbeiders met oog op hun redenen, de aard van het werk, hun statuut als arbeider of hun 

functie. De regel is dat gerechtelijk onderzoek, noch detentie nodig zijn.
1233

 Een afwijking geldt voor 

de leden van L.Bau. Deze individuen verrichten onder de bezetting militaire werken in Noorwegen. 

Onder krijgsauditeur Dubois veroordeelt de krijgsraad te Verviers een aantal van hen. Ganshof meent 

in april 1945 zelfs dat artikel 113 swb een geschikte vervolgingsgrond is. Het krijgshof spreekt negen 

veroordeelden vrij. Het militair karakter van de werken is de werkers niet bekend. De in Noorwegen 

uitgevoerde taken worden pas bij aankomst opgelegd. Ganshof vraagt Dubois om in het vervolg bij 

deze gevallen speciaal op dit aspect te letten.
1234

 Dit toont nog eens dat de strafwet en de werkelijkheid 

een moeilijke onderlinge relatie hebben. Ook blijkt uit dit voorbeeld dat de vorming van een sluitende 

rechtspraak tijdrovend is. Dit kan leiden tot de rechtsongelijkheid, maar geldt voor alle rechtspraak en 

niet enkel voor de bestraffing van samenwerking met de vijand door het militair gerecht. 

Wat nog voorkomt, zijn vragen uit de krijgsauditoraten die louter per brief en niet per rondzendbrief 

beantwoord worden. Een voorbeeld is de vraag van eerste substituut-krijgsauditeur Carré (Ieper) naar 

de bestrafbaarheid van chauffeurs van vrachtwagens gehuurd voor aannemers verantwoordelijk voor 

vliegvelden en andere militaire werken. Mahaux antwoordt. Indien de eigenaars van vrachtwagens de 

bestemming van het aangewende materiaal kennen, dan is dit wetens en willens verhuren om materiaal 

op het bouwterrein te brengen. Dit is een rechtstreekse deelname aan de inrichting van ondernemingen 

met het aanleggen, inrichten of camoufleren van luchtvaartterreinen of andere militaire instellingen 

(artikelen 66 en 115, § 2, alinea 1 swb) of minstens de levering van materiaal voor de uitvoering van 

zulke werken (artikelen 66 en 115, § 2 swb). Indien er tevens de verhuring van autovoerders gebeurt, 

dan vindt er onrechtstreeks hulp aan de vijand in mannen plaats. Voor de strafvordering tellen de duur 

en het belang van de verschafte hulp en het nettobedrag van de huur van de vrachtwagens.
1235

 

De economische samenwerking met de vijand kent in tegenstelling tot de militaire en politieke vormen 

geen gemakkelijk meetbare verhouding per organisatie. Het gaat tevens om een bijzonder kleine groep 

van veroordelingen. Slechts 6,57 procent van het aantal individuele veroordelingen heeft artikel 115 

swb in de aanklacht. Voor militaire samenwerking met de vijand bedraagt het totaal niet minder dan 

59,45 procent, voor politieke samenwerking is dit 44,48 procent en voor verklikking 15,45 procent.
1236

 

Luc Huyse wijst er daarnaast op dat: “Wat op grond van dit artikel aan oorlogsgedrag is berecht (…) 

erg verscheiden naar aard en ernst (is)”. Het zijn niet enkel industriëlen, maar tevens grote en kleine 

aannemers, winkeliers, groothandelaars, arbeiders en bedienden en tot slot Zivilfahnder die jacht 
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maken op hun medeburgers met het oog op de verplichte tewerkstelling in Duitsland.
1237

 Een evaluatie 

van de strafevolutie van economische samenwerking met de vijand is dus vrij moeilijk. 

 

13.3.2.4 De invloed van de besluitwet van 25 mei 1945 

De uitvaardiging van de besluitwet van 25 mei 1945 betekent niet dat de gerechtelijke behandeling 

van economische samenwerking met de vijand de status van politiek probleem verliest. De besluitwet 

vormt het uitgangspunt van een aanhoudende machtsstrijd van de Auditeur-generaal met bepaalde 

delen van de politieke wereld. Ganshof voelt niets voor deze nieuwe besluitwet: “(Hij) ervaarde de 

besluitwet als een persoonlijke nederlaag die een rem zette op de vervolging van de economische 

collaboratie”.
1238

 Niet enkel vallen bepaalde bedrijven buiten de greep van een gerechtelijk onderzoek. 

De invoering van een aantal bijkomende criteria maakt het gerechtelijk onderzoek uitgebreider en 

moeilijker. Ganshof probeert via zijn beleid de restrictieve werking van de besluitwet in te perken. 

Hij verstuurt daartoe een rondzendbrief op 9 juli 1945. Omdat de besluitwet niet langs het parlement 

gaat, fundeert Ganshof zijn visie op de vorige regeringsontwerpen. Hij geeft op die versies kritiek om 

zijn tegenargumenten zoveel mogelijk op de nieuwe besluitwet te laten gelden. Voor de regering is de 

noodzaak aan economische activiteit in het land bepalend. Voor Ganshof is dit slechts voorwaardelijk. 

Hij wenst “een vitaal en evident belang van de Belgische bevolking”. Op grond hiervan onderscheidt 

Ganshof ten eerste de te allen tijde strafbare leveringen van wapens en munitie. Dit strookt nooit met 

de belangen van de Belgische bevolking. Hij voorziet een nuance voor goederen met een indirect 

militair karakter. Voor de goederen die zonder militair karakter onrechtstreeks of rechtstreeks aan de 

Belgische bevolking ten goede komen, voorziet Ganshof louter strafbaarheid, indien de leverancier de 

Duitse belangen wil dienen. Dit sluit aan bij de regeringsinterpretatie. Waar de Auditeur-generaal 

afstand neemt, is in zijn commentaren op de criteria van de onderscheiden categorieën. Ganshof vindt 

dat de levering van indirecte militaire goederen niet enkel aan het Duitse leger strafbaar is, maar ook 

aan de Duitse bevolking. De Auditeur-generaal interpreteert het begrip “oorlogsmaterieel” nog steeds 

breed. Prikkeldraad, zandzakjes en de levering van wagens voor het Duitse leger horen voor hem 

onder deze term, net als de levering van alle accessoires nodig voor het gebruik van oorlogsmateriaal. 

Brandstof, smeerolie en granaatkorven zijn voorbeelden. Voor eender welke kledij gedragen door 

militairen volgt Ganshof deze redenering ook. Elke goederenlevering waaruit de militaire bestemming 

afleidbaar is, vindt hij strafbaar. De fabrikant moet bij twijfel de reële bestemming van de geleverde 

goederen zelf nagaan. Verzet, vooral bij de uitvoering van de bestelling, acht Ganshof een noodzaak 

om aan vervolging te ontsnappen. Producenten moeten hun verzet volhouden en met alle mogelijke 

middelen toepassen. Anders is het louter een verzachtende omstandigheid. Ook voor goederen zonder 

militair nut blijft Ganshof strenger. Een vervolging is nodig, wanneer er sprake is van “complaisance 

et esprit de collaboration”. Tot slot argumenteert Ganshof zoals De Ryckere dat eender welke levering 

van goederen een “hulp in manschappen” impliceert. Deze “hulp in manschappen” kan samenvallen 

met een levering volgens de categorieën van de besluitwet. Voor andere leveringen blijft het oude 

artikel 115 swb van kracht. Deze juridische recuperatie wordt niet door elke politieke partij gesmaakt. 

In het tweede verslag (toestand 1 juni 1945) kan de Auditeur-generaal het positieve nieuws geven dat 

de krijgsraden een sneller bestraffingsritme hebben bereikt. Waar de krijgsraden tot 1 maart 1945 nog 

geen 30 vonnissen inzake economische samenwerking velden, volgen er tot 1 juni gemiddeld 30 per 
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maand. Voorts blijft het parket door problemen geplaagd. Door de massale terugkeer van burgers uit 

Duitsland ontbreekt het de politiediensten nog steeds aan de voldoende mankracht om het militair 

gerecht bij te staan. Anderzijds zorgt de terugkeer voor nieuwe informatie in lopende rechtszaken. Tot 

slot heeft de wetswijziging in mei enige tijd nodig om de vervolgingen te beïnvloeden. Ganshof wijst 

ook op de taxatie en de erelonen van de experten. Deze problemen beïnvloeden de vooruitgang danig 

negatief. De definitieve oplossing is volgens Ganshof evenwel nabij.
1239

 

 

13.3.3 Artikel 118bis, alinea 1 swb: de administratieve en politieke 

samenwerking met de vijand 

13.3.3.1 Juridisch kader 

Luc Huyse wijst in zijn werk vooral op de problematische berechting van politieke samenwerking met 

de vijand. De trage start van deze kern van de repressie wijt hij aan wankele rechtsgronden en aan een 

regeringsbeleid vol aarzeling en tweedracht. Dit is een opmerkelijk verschil met de vlotte start van de 

bestraffing van militaire en paramilitaire groeperingen.
1240

 De politieke – en in het verlengde liggende 

administratieve en intellectuele – samenwerking met de vijand is van een andere inslag. Dit soort 

verraad bevindt zich op een ander niveau dan wapendracht tegen het land. Er hangt een meer prevalent 

ideologisch en politiek gevaar aan deze verdachten vast. Nemen zij afstand van dit gedachtegoed in de 

maatschappij die hun afwijkende ideeën heeft overwonnen en verworpen of willen ze deze ideeën in 

de toekomst alsnog ingang laten vinden?  

Artikel 118bis swb wordt gewoonlijk gelijkgesteld met politieke collaboratie, maar dit is onvolledig. 

Het artikel bevat beschuldigingen die horen onder de meer algemene noemer “avoir servi la politique 

ou les desseins de l’ennemi”. Deze omschrijving doelt daarmee op 1. de deelname aan het vervormen 

van wettelijke instellingen of inrichtingen door de vijand, 2. de trouw van de burgers aan de Koning en 

de Staat doen wankelen en 3. het wetens dienen van ’s vijands politiek of oogmerken.  

Dit artikel beperkt in tegenstelling tot artikel 113 swb niet wie deze misdrijven kan plegen. Door het 

Hof van Cassatie op 23 april 1945 krijgt deze strafomschrijving trouwens een ruime invulling conform 

de wensen van de wetgever: “tous les actes qui, sans excuses, apportent une aide à l’ennemi”. Dit kan 

zowel directe als indirecte vormen van hulp betekenen.
1241

 Voor de volledigheid vermeld ik dat het 

Hof van Cassatie in juli 1949 expliciet bepaalt dat buitenlanders ook onder deze strafwetartikelen (met 

uitzondering van artikel 113 swb) vallen, in zoverre er sprake is van een persoonlijke band met België. 

Deze band geldt voor “tous ceux qui ont, pendant un temps apréciable et d’une façon particulière, joui 

de la protection des institutions et des lois belges”. Voor politieke samenwerking met de vijand geldt 

daarnaast dat handelen naar een politiek ideaal niet als verzachtende omstandigheid telt. De enige 

legitieme zorg, zo bepalen de krijgsraden eind 1945 – begin 1946, is de strijd tegen de vijand.
1242

  

De eerste alinea van artikel 118bis swb bevat een aantal belangrijke omschrijvingen: de deelname aan 

de vervorming van de wettelijke instellingen of inrichtingen door de vijand, het doen wankelen van de 

trouw van de burgers jegens de koning en de Staat in tijd van oorlog en wetens ’s vijand politiek of 
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oogmerken dienen. Onder “de wettelijke instellingen” valt de grondwettelijke en wettelijke inrichting 

van de Staat. Dit verwijst bijvoorbeeld naar de nationale soevereiniteit en de scheiding der machten. 

De wettelijke inrichtingen omvatten de inhoud van wetten over onder meer economische, financiële en 

sociale onderwerpen. Voorbeelden zijn de Nationale Bank, universiteiten en het leger. “Vervorming” 

wijst op een essentiële wijziging aan het doel of aan de structuur van deze organen. Deelname aan de 

vervorming van een instelling veronderstelt een actieve, nuttige daad. Een passieve houding is dus niet 

strafbaar. Anderzijds voldoen de steun en inspiratie van de bezetter. Deze bepaling heeft belang voor 

de gerechtelijke beoordeling van administratieve samenwerking met de vijand. 

De tweede beschuldigingsgrond is het in tijd van oorlog ondermijnen van de trouw van de burgers aan 

de koning en de Staat. Dit is een uitgebreide versie van alinea 5 in artikel 115 swb dat de ondermijning 

bestraft van de trouw van de soldaten en burgers ten aanzien van vorst en staat. Deze omschrijvingen 

onderscheiden zich nog meer van elkaar door de tijd van oorlog. De term “ondermijnen” houdt in dat 

op basis van artikel 118bis swb het zaaien van twijfel over de trouw van burgers reeds tot een straf kan 

leiden. Dit is ook breder dan de handelingen voor de bevordering van de vooruitgang van de vijandige 

legers. Er is geen inbreuk mogelijk op artikel 115, alinea 5 swb zonder lopende militaire operatie. Dit 

is niet zo voor artikel 118bis. De uitdrukking “le Roi et l’Etat” verwijst naar de legitieme staatsmacht, 

de Belgische Staat, op het moment van buitenlands gevaar.
1243

  

Het bekende derde luik van artikel 118bis swb dient als strafrechtelijke basis voor de bestraffing van 

politieke collaboratie: “avoir sciemment servi la politique ou les desseins de l’ennemi”. De brede 

interpretatie van deze omschrijving maakt de begrenzing niet eenvoudig. In mei 1945 legt het Hof van 

Cassatie vast dat openbaar een steunende houding voor de vijand aannemen binnen deze grenzen ligt. 

Het Hof ziet in deze publieke houding meer dan een gewone persoonlijke mening. Het gerecht legt 

weinig limieten in de verschillende vormen van de hulp aan de vijand. Dit kan gaan van intellectuele 

samenwerking met de vijand tot lidmaatschap bij een moordbende. De rechtszaken tot augustus 1945 

betreffen onder meer de volgende gevallen: een zaalhouder die zijn zaal ter beschikking stelt voor 

propagandameetings van collaborerende organisaties, iemand die zijn beroepsactiviteit ten dienste stelt 

van een collaborerende beweging, een lid van een private politiedienst die personen beschermt die de 

burgertrouw aan de Belgische Staat ondermijnen en de visie van de bezetter helpen verspreiden...
1244

  

De vormen van administratieve en politieke samenwerking met de vijand zijn uitermate divers. Dit is 

te wijten aan de strafrechtelijke omschrijving en in het bijzonder aan de passage: “al wie (…) wetens 

’s vijands politiek of oogmerken heeft gediend”. De rechter beslist soeverein of de handelingen van de 

beklaagde hulp voor de bezetter zijn. In de repressie bestraffen de krijgsraden op grond van dit artikel 

een actieve rol in instellingen en organisaties ten dienste van de vijand. Voorbeelden van deze groepen 

zijn politiediensten: de Sicherheitsdienst, de Sicherheitspolizei en de Gestapo. Ook lidmaatschap bij 

militaire diensten, zoals het Vlaams Legioen, kan hieronder vallen. Hoewel de krijgsraden gewoonlijk 

artikel 113 swb in de aanklacht weerhouden, vervolgt een aantal militaire parketten deze rechtszaken 

in combinatie met artikel 118bis swb. Dit is niet onbelangrijk. Een aanklacht met een combinatie van 

strafwetartikelen leidt gewoonlijk tot hogere straffen. Dit kan tot rechtsongelijkheid leiden. Ten derde 

vallen ook organisaties voor rekrutering van arbeiders onder deze omschrijving. De Werbestellen en 

leiders van de Arbeidsambten vallen hieronder. Tot slot zijn er nog syndicale en corporatistische 

organisaties, zoals de UHGA.
1245
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In mei 1945 beslist het krijgshof te Luik dat werknemer worden in een nieuwe of hervormde instelling 

hulp aan de vijand is. De werknemers die na een hervorming in functie blijven, bevinden zich in een 

meer ingewikkelde situatie. Het Hof van Cassatie legt in maart en april 1948 vast dat iemands houding 

onder de bezetting van twee criteria afhangt. Het gedrag van de betrokkene moet de Conventie van 

Den Haag uit 1907 volgen. De trouw aan het vaderland is daarnaast een belangrijker handelingsmotief 

dan de verdediging van materiële belangen van medeburgers en de continuïteit van het administratieve 

leven onder de bezetting.
1246

 Verwante rechtszaken kunnen andere beoordelingsgronden aanwenden, al 

dan niet in het voordeel van de beklaagde. De krijgsraden te Aarlen en Namen bepalen dat politieke 

idealen geen verzachtende omstandigheden zijn. Het krijgshof te Luik stelt in januari 1946: “Tant que 

la guerre dure, il n’y a qu’une seule préoccupation légitime: poursuivre la lutte contre l’ennemi”.
1247

 

 

13.3.3.2 Het algemeen strafrechtelijk beleid  

In het eerste bevrijdingsjaar stuurt Ganshof de krijgsauditeurs verscheidene rondzendbrieven inzake de 

politieke samenwerking met de vijand. De eerste rondzendbrief betreft de aard van de samenwerking. 

De Auditeur-generaal herinnert de magistraten aan de hoofdprincipes van het Belgisch politiek regime 

en maakt een onderscheid met het stelsel dat het nationaal-socialisme wil invoeren. Hij geeft aan dat 

België een rechtsstaat is en een democratie. De Staat is beperkt door de Grondwet en het wettenstelsel. 

Daarnaast gaat de macht uit van de natie. Duitsland was een totalitaire staat, een almachtige entiteit 

met het Führerprinzip als autoritaire bestuurswijze. Daarna schetst Ganshof de manieren waarop de 

Duitsers dit staatssysteem in België binnenloodsen. Hij wijst op de afschaffing van de gemeente- en 

provincieraden en de vervanging van openbare mandatarissen en ambtenaren door eigen handlangers, 

de uitsluiting van Joden, de oprichting van de commissie Borms en eigen organismen, zoals de grote 

agglomeraties en de warencentrales.
1248

 Het blijft niet bij deze rondzendbrief. Op 14 december 1944 

volgt een tweede met hetzelfde onderwerp. De Auditeur-generaal doet daarin in detail de kenmerken 

van de rechtsstaat uit de doeken: eerbied voor de persoonlijke vrijheden, verantwoordelijkheid van de 

Staat voor de eigen ongeoorloofde daden, eerbied voor het principe van de niet-terugwerkende kracht 

van wetten en de scheiding der machten. Tot slot krijgen de auditeurs een tabel die het onderscheid tot 

in de puntjes uitlegt. Dit biedt een manier om na te gaan wanneer artikel 118bis swb geldig is voor een 

hervorming van de wettelijke instellingen of de inrichtingen van het land.
1249

 Dit toont dat het militair 

parket op een tijdrovende, maar grondige wijze werkt aan de kennis van de bezetting. Daarnaast lijkt 

het wel erop dat de verspreiding van deze specifieke kennis noodzakelijk is voor de auditoraten. 

Voorts moet van verscheidene organisaties uitgemaakt worden of hun oprichting onder de bepalingen 

van de strafwet valt. Het Auditoraat-generaal meldt in november 1944 bijvoorbeeld de noodzaak van 

een grondig onderzoek naar de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie (NLVC) om te bepalen of 

de bezettende overheid tot deze oprichting heeft aangezet.
1250

 Midden januari 1945 richt Ganshof de 

aandacht op de gerechtelijke onderzoeken ten laste van functionarissen in het Rijksarbeidsambt. De 

noodzaak van rechtszaken voor de leidinggevende functies in de diensten en bijkantoren staat vast. Hij 

vindt ook de vervolging van sommige lagere bedienden nodig, door de ijver waarmee een aantal hun 

functie in dienst van de vijand uitoefenen. Hij vraagt de auditeurs om naamlijsten van verdachten met 
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hun functie, de feiten waaraan de verdachten zich schuldig maken en de voorziene strafbepalingen.
1251

 

Ganshof informeert ook naar de vervolgingen ten laste van de leden van de “Association des Etudiants 

Wallons”.
1252

 Coördinatie en eenvormigheid zijn het doel. De krijgsauditeur te Luik meldt Ganshof 

zeven gevallen met een bij verstek veroordeelde. Er volgt een zitting van de krijgsraad voor de overige 

zes. Brussels substituut Vanden Borre wil zelf een collectieve vervolging. De vervolging van gewone 

leden vindt hij enkel nodig indien de betrokkenen ook andere misdrijven op hun kerfstok hebben 

Veelal plegen gewone leden andere en zwaardere feiten.
1253

 Van verdere opvolging is geen spoor. 

Wellicht is dit te wijten aan het kleine aantal dossiers over deze beweging. 

In zijn eerste verslag aan de minister van Justitie over de politieke en administratieve collaboratie licht 

Ganshof eerst het gerechtelijk onderzoek naar de verschillende secretarissen-generaal toe. De overige 

geledingen in zijn verslag zijn: de parlementairen, de dienstdoende en interim-gouverneurs en hun 

kabinetschefs, de promotoren van de invoering van de grote agglomeraties, de lokale en regionale 

niveaus van Belgische Staatsvertegenwoordiging (zijnde: de arrondissementscommissarissen, de 

burgemeesters, de schepenen, de gemeentesecretarissen, de bestendig gedeputeerden en de gemeente- 

en provincieraadsleden), de magistraten en tot slot de hoofdgroepen van de politieke, administratieve 

en intellectuele samenwerking met de vijand. Deze laatste categorie bevat het Rijksarbeidsambt, de 

UGHA, Rex, het VNV en de Orde van Geneesheren en de Orde van Apothekers, de Commissie Borms 

en de Deutsche Sprachverein. Dit is een uiteenlopende categorie van verdachten en vermoedelijke 

misdrijven. Uit Ganshofs beknopte toelichtingen komt toch een aantal conclusies inzake deze vormen 

van samenwerking met de vijand. Het militair gerecht is na een half jaar logischerwijs nog niet klaar 

met het beoordelen van deze misdrijven, maar op elk niveau boeken de krijgsauditoraten vooruitgang. 

De hoofdaandacht ligt volgens de omschrijvingen niet op de gewone leden, maar wel op de leiders en 

de functionarissen. Dit strookt met de toelichting bij het VNV: “Hormis cas exceptionnels, seuls ceux 

qui ont eu une action de direction ou de propagandistes sont poursuivis”. Onder “Rex” stelt Ganshof: 

“Degrelle et beaucoup de chef locaux ont déjà été condamnés”.  

Het tweede verslag op 1 juni 1945 bouwt op de eerder aangehaalde indeling voort en duidt stapsgewijs 

de vorderingen. Zo haalt Ganshof aan dat het merendeel van de provinciegouverneurs eind september 

berecht kan worden en dat de Luikse gouverneur Petit tot 10 jaar veroordeeld is. Voor de gemeenten 

en de arrondissementen staat er beknopt dat er reeds talrijke vonnissen geveld zijn en voor de rest nog 

onderzoeken lopen. Voor de rest biedt dit overzicht weinig houvast voor analyse. De rechtszaken 

tegen de leiders van het Arbeidsambt zijn in de krijgsauditoraten zo goed als afgerond. Elk auditoraat 

maakt dat de zaak van “hun” eigen Arbeidsambt in een keer voor de krijgsraad komt. Uit de meeste 

onderzoeken blijkt dat de leiding van het Office National du Travail druk uitoefent op de werkgevers 

om personeelslijsten af te geven. Inzake de Werbestelle licht Ganshof vooral de zaak uit Charleroi toe. 

37 verdachten zijn er verantwoordelijk voor 15.000 verplichte tewerkstellingen in Duitsland. 

De evolutie van het aantal geopende dossiers gaat van 45.000 begin maart tot 60.000 begin juni 1945. 

De hoogste aantallen dossiers bevinden zich te Gent (10.208), Brussel (9954) en Brugge (6421). In die 

periode loopt het aantal arrestatiebevelen op van 1600 naar 4206. Deze eerste tien maanden leveren 

ongeveer 945 veroordelingen op.
1254

 Op 1 oktober 1945 staat de teller van de onderzoeken op 100.000. 

Er volgen 4671 nieuwe arrestatiebevelen. Het aantal veroordelingen stijgt van 945 naar 3327. Ganshof 
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bemerkt over deze opvallende versnelling dat de krijgsraad te Antwerpen in vier maand 930 vonnissen 

velt, een aantal dat bijna de volledige “productie” van het militair gerecht tot begin juni 1945 evenaart. 

Het militair gerecht veroordeelt 426 personen tot de dood, waarvan 167 keer op tegenspraak. Het komt 

nog tot 47 keer dwangarbeid, 527 keer buitengewone hechtenis, 727 keer gewone hechtenis, 740 

opsluitingen en 944 gevangenisstraffen. Zonder doodstraffen bij verstek vonnist het militair gerecht in 

77 procent van de gevallen een straf van maximaal 15 jaar. Dit is hoger dan bij de veroordelingen van 

militaire samenwerking met de vijand. Huyse vindt in zijn steekproef een opvallend kleiner aandeel 

criminele straffen. Tot maart 1945 is dit totaal slechts 33 procent. Dit aandeel verhoogt weliswaar tot 

45 procent tussen april en juni 1945 en blijft in de zomermaanden stabiel op 43 procent. Een duidelijke 

daling treedt pas in vanaf oktober. Vanaf dan tot juli 1947 is het hoogste aandeel criminele straffen 

amper 18 procent.
1255

 Dit van de militaire collaboratie afwijkende verloop verklaart Huyse via het door 

het Auditoraat-generaal aanbevolen uitstel voor de behandeling van de gevallen van de gewone leden 

van politieke collaborerende partijen en organisaties.
1256

 Dit is grotendeels correct en licht ik onder het 

volgende punt toe. Dit uitstel vormt naast de periode van informatievergaring de achtergrond voor de 

trage start van de bestraffing van politieke samenwerking met de vijand. Slechts 10 procent van het 

uiteindelijke totaal gebeurt in het eerste bevrijdingsjaar. De lichte gevallen beoordeelt het militair 

gerecht pas in groten getale na de invoering van de juridische hervormingen in het najaar van 1945. 

 

13.3.3.3 Het strafrechtelijk beleid inzake leden van politiek collaborerende organisaties 

Na de Eerste Wereldoorlog sluit de regering de gewone leden van de activistische verenigingen van 

een gerechtelijke vervolging uit.
1257

 Dit gebeurt door een rondzendbrief, opgesteld na overleg tussen 

de minister van Justitie Emile Vandervelde, de drie Procureurs-generaal en de Auditeur-generaal: “le 

seul fait d’appartenir à une association telle que le Vlaamsche Nationalistisch Verbond ou le 

Vlaamsche Nationale Partij ne peut jamais suffire pour motiver des poursuites”.
1258

 Een soortgelijke 

beslissing komt er niet na de Tweede Wereldoorlog. Allicht ontbreekt het de regering aan de noodzaak 

daartoe. In Londen lijkt de bestraffing van gewone leden van collaborerende politieke organisaties uit 

de planning van de regering te vallen. De ideeën betreffende de toepassing van een rechtenontzetting 

voor deze categorie schuldigen halen de eindmeet niet. In de naoorlogse regering zitten behalve Pierlot 

nog drie ministers uit Londen: de Vleeschauwer, De Schryver en Spaak. Hun rol in de regering kan 

een verruiming van de bestaande plannen afremmen. Mogelijk wacht de regering de ontwikkeling van 

de rechtspraak in de krijgsraden en het krijgshof af. Opvallend is dat tijdens de eerste maanden na de 

bevrijding in het parlement over de partijgrenzen heen een consensus lijkt te groeien over de nood aan 

een ruimer dan de strafwet opgevatte ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. Er bestaat dus 

een wens om een epuratie in stellen voor de brede groep van lichte vormen van samenwerking met de 

vijand. De gewone leden van antinationale, politieke organisaties zijn de belangrijkste doelgroep.  

Henri Rolin blijft na de oorlog zijn ideeën uit Londen verdedigen. Hij noemt in december 1944 op een 

zitting van de Senaat het lidmaatschap bij een collaborerende partij en zelfs de uiting van een positieve 

mening over de vijanden van de Belgische Staat voldoende aanleiding voor een veroordeling.
1259
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Delanney vraagt op het bestendig comité van de Liberale Partij in maart 1945 of de rechtenontzetting 

alle incivieken of alle ingeschrevenen van Rex en het VNV moet raken. Hij acht dit voor zijn partij 

een belangrijke beslissing. De katholieken zijn volgens hem tegen die maatregel uit eigenbelang.
1260

 

De politici vergeten het kartel van het VNV met de Vlaamse katholieken in 1938 niet of dat Rex zich 

van de katholieke partij afscheurt. Deze partijen delen in grote mate hetzelfde kiezerspubliek. 

1. De ontwikkeling van een strafrechtelijk beleid in het Auditoraat-generaal 

Voor de leiders, menners en actieve leden van het VNV, Rex, DeVlag, AGRA, DSV en de NSDAP zijn 

er weinig problemen. Het is niet moeilijk om hun bezettingsactiviteiten naar een strafrechtelijke 

kwalificatie uit artikel 118bis swb te vertalen. Het vonnis van de krijgsraad van Verviers voor de Rex-

leider in Goé stelt: “En conservant les fonctions de chef du groupe rexiste de Goé et en percevant les 

cotisations de ses membres, alors qu’il connaissait l’attitude et les buts criminels du parti rexiste”.
1261

 

De nodige hoofdbrekens rijzen echter over de omvangrijke categorie van de overige leden. Zij leveren 

op zijn minst indirecte hulp aan de bezetting en de oorlog door hun lidgeld te betalen en vormen een 

belangrijk onderdeel van de collaborerende organisaties. Het vonnis dat de krijgsraad van Verviers op 

22 maart 1945 uitvaardigt, is in deze context erg interessant: “Le fait pour un intellectuel, abonné au 

Pays réel et connaissant ainsi les tendances du parti rexiste, de payer régulièrement ses cotisations à 

ce parti pendant toute la durée de l’occupation, est constitutif du crime d’avoir soutenu méchamment 

un parti qui participait à la transformation par l’ennemi des institutions légales”. Voor dit misdrijf 

krijgt de veroordeelde het minimum van 1 jaar gevangenis. De verzachtende omstandigheden worden 

maximaal toegepast. Het vonnis geeft als redenen de goede antecedenten van de veroordeelde en het 

gebrek aan andere afkeurenswaardige feiten.
1262

 De betekenis van dit vonnis is significant. Deze korte 

gevangenisstraf komt niet alleen. Er is langdurige rechtenontzetting aan gekoppeld. Dit vonnis valt te 

lezen als de uitvoering van een zuivering binnen de grenzen van de vigerende strafwetgeving. De 

krijgsraad te Verviers geeft daarmee een juridische uiting de betekenis van het lidmaatschap bij een 

antinationale partij. Deze leden zijn een belangrijk aandachtspunt voor de militaire parketten. Bij de 

auditeurs rijst de fundamentele vraag inzake de toepassing van de strafwet op de leden van Rex en het 

VNV. Hun aandacht gaat in eerste instantie uit naar passende strafrechtelijke kwalificaties. 

Op de wekelijkse vergadering van de Auditeur-generaal met de krijgsauditeurs op 23 november 1944 

wordt het ongelegen geacht om vervolgingen in te stellen voor “eenvoudige” leden van het VNV – 

personen met louter een inschrijving bij de partij ten laste. Ganshof brengt via een rondzendbrief op 26 

maart 1945 deze beslissing bij de krijgsauditeurs in herinnering. Hij vult aan dat een zelfde gedragslijn 

geldt voor de leden van Rex.
1263

 Dit wil niet zeggen dat lidmaatschap onbestraft blijft. Verbonden met 

een ernstiger strafrechtelijke inbreuk kan dit voor de rechtbank komen als een samenhangend misdrijf. 

Afhankelijk van de ernst van de weerhouden feiten in de rechtszaak dient de wet van 22 maart 1940 of 

artikel 118bis swb dan als strafrechtelijke kwalificatie.
1264

  

De strafrechtelijke discussie inzake lidmaatschap betreft net de keuze tussen de wet van 22 maart 1940 

en artikel 118bis swb. De bepalingen zijn nauw aan elkaar verwant. Het krijgsauditoraat te Antwerpen 

voert in januari 1945 een beleid waarin de lichte gevallen van politieke samenwerking met de vijand 

een strafmaat op grond van artikel 118bis swb krijgen, vergelijkbaar met de vonnissen voor misdrijven 
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uit de wet van 22 maart 1940. Dit beleid staat de krijgsmagistraat toe om vrij te kiezen tussen de beide 

kwalificaties. Deze keuze wordt door de bewijslast beïnvloed. Deze bewijslast is minder moeilijk voor 

de misdrijven uit de wet van 22 maart 1940. Artikel 118bis swb vraagt voor misdrijven tot eind januari 

1943 bijzonder opzet. Een veroordeling voor artikel 118bis swb leidt wel tot een meer uitgebreide 

rechtenontzetting. Dit verklaart waarom substituut-Auditeur-generaal Herman Sabbe peilt naar de 

wenselijkheid van de aanwending van de wet van 22 maart 1940. Het Auditoraat-generaal meent dat 

een onderscheid nodig is tussen leiders en degenen met een functie enerzijds en werkdadige leden 

anderzijds. De strafmaat in de wet van 22 maart 1940 staat voor personen met louter een lidmaatschap 

te hunner laste in goede verhouding met de ernst van de feiten.
1265

 Substituut-krijgsauditeur P. van 

Drooghenbroeck (Nijvel) deelt deze mening. Hij vindt de wet van 22 maart 1940 de perfecte oplossing 

voor “les simples cotisants qui ont pris une part plus ou moins active au mouvement”.
1266

 Volgens hem 

is de minimumstraf van 1 jaar gevangenis in artikel 118bis swb te streng bij gebrek aan duidelijke 

activiteit. Hij haalt aan dat de krijgsraad te Aarlen deze visie volgt. De wet van 22 maart 1940 vindt 

voorstanders in het militair gerecht als passende strafomschrijving voor lichte gevallen van politieke 

samenwerking met de vijand. De beschreven lichte gevallen door Sabbe en van Drooghenbroeck lijken 

gelijk. Het blijft echter onduidelijk wat de term “werkdadige leden” precies inhoudt. Het betreft alvast 

een zekere activiteit. 

Tijdens het eerste half jaar na de bevrijding gebeuren inderdaad vonnissen op grond van de wet van 22 

maart 1940. Op 21 november 1944 vonnist de krijgsraad van Aarlen een actief lid van Rex. Het bewijs 

is de betaling van lidgeld. Diezelfde dag volgt voor deze rechtbank nog een veroordeling ten laste van 

een actief lid van het Deutsche Sprachverein. Respectievelijk op 29 december en 18 januari gaan de 

krijgsraden van Kortrijk en Charleroi over tot een veroordeling van een actief lid van het VNV en van 

VNV en DeVlag, maar telkens op grond van artikel 118bis swb. Het actieve lid dat voor de Kortrijkse 

krijgsraad verschijnt, richt bij hem thuis vergaderingen in. In tegenstelling tot Aarlen is te Charleroi de 

betaling van lidgeld al voldoende voor een veroordeling op grond van artikel 118bis swb. Dit verschil 

in de grond van bestraffing leidt voor deze betalende leden tot afwijkende veroordelingen. Het lid van 

Rex krijgt te Aarlen 2 maand gevangenis, een boete van 50 frank en 10 jaar ontzetting uit de rechten 

van artikel 31 swb. Te Charleroi luidt de sanctie: 3 jaar gevangenis en 20 jaar ontzetting uit de rechten 

van artikel 123sexies swb. In een vonnis op 27 februari 1945 veroordeelt voorzitter Cogniaux van de 

krijgsraad te Aarlen een eenvoudig lid van de Deutsche Sprachverein, maar deze keer op grond van 

artikel 118bis swb en niet de wet van 22 maart 1940. De straf blijft laag: 1 jaar gevangenisstraf met 

een ontzetting uit de kiesrechten voor 20 jaar. Dit is de minimale gevangenisstraf met langdurige 

gevolgen op het vlak van de kiesrechten.
1267

 Zo sluit het militair gerecht de politieke tegenstanders van 

de Staat uit van politieke invloed op die Staat. Deze juridische tactiek kent een bijzonder belangrijk 

nadeel: een massa korte gevangenisstraffen. 

Dit is de toestand van de vervolgingen voor lidmaatschap bij collaborerende politieke partijen eind 

april 1945, wanneer de Auditeur-generaal hierover met de krijgsauditeurs een vergadering houdt. De 

magistraten zijn het zonder discussie eens dat de leden van het VNV, Rex en de beschermende leden 

van de Algemeene SS op gelijke voet staan. Daarnaast is er het AGRA. Deze beweging is veel minder 
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actief dan Rex, maar kenmerkt zich, zoals DeVlag vanaf 1942, door een extremer politiek beleid dan 

het VNV. De uitkomst is een strenger oordeel voor AGRA en DeVlag dan voor Rex en het VNV. De 

AGRA wordt reeds besproken op de vergadering van 12 april. Substituut-Auditeur-generaal Theys 

steunt dan op de ervaring van substituut-Auditeur-generaal van den Eynde de Rivieren. Hij neemt deel 

aan de eerste rechtszaak ten laste van AGRA-leden. Het onderscheid tussen DeVlag als culturele of 

politieke organisatie krijgt vorm via de documenten Jans begin april. Krijgsauditeur Verougstraete 

stelt voor om de leden van de culturele beweging via de wet van 22 maart 1940 te veroordelen, terwijl 

leden bij de politieke organisatie op grond van artikel 118bis swb en bijkomend de wet van 22 maart 

1940 een veroordeling kunnen krijgen. De politieke doelen en de oprichting van de Vlaamse SS zijn 

belangrijk bij de beoordeling van deze tweede fase. De horizontale verruiming van de gerechtelijke 

vervolgingen volgt uit de betere kennis over de bezetting en het groeiend aantal vonnissen en arresten. 

Van groter belang is de discussie over de verticale verruiming van het vervolgingsbeleid. Hoe schatten 

de krijgsauditeurs de geschiktheid in van de vervolgingen van de gewone leden van de collaborerende 

politieke organisaties? De Vlaamse kant is unaniem: De gerechtelijke vervolging van gewone leden is 

niet mogelijk. Krijgsauditeur Verougstraete schrijft Ganshof reeds in maart 1945 dat de veroordeling 

van een lidmaatschap bij het VNV of DeVlag gerechtvaardigd is, maar niet aangewezen. Dit kan 

antinationale sentimenten verwekken. Anderzijds zou de repressie verzwakken door het grote aantal 

kleine gevallen. Ook het Luikse parket wil de vervolging tot actieve leden beperken. Dit is niet de 

mening van de krijgsauditeurs van Namen en Charleroi. Voor hen moet eender welk lid van Rex onder 

de bezetting, wetens en uit vrije wil, voor het gerecht. Krijgsauditeur Arnould (Charleroi) haalt de 

afpersingen en brutaliteiten en misdaden in 1943 en 1944 aan die in de moordpartij van augustus 1944 

culmineren. De betaling van lidgeld maakt een veroordeling mogelijk. De roep om gestrengheid is 

zeer sterk in het arrondissement van Charleroi en vindt steun bij Arnould: “en principe il ne faut pas 

attacher une trop grande importance à la “Vox Populi”, mais il n’en reste pas moins que les gens 

honnêtes et braves, qui ont résisté à toutes sollicitations ne comprendront pas que des individus qui 

furent membres du parti rexiste pendant l’occupation, ne soient pas punis”. Het is moeilijk om 

algemene criteria voor politieke samenwerking met de vijand op te stellen. Gewoonlijk wordt iemand 

die pas in 1943 lid wordt van DeVlag als een gevaarlijk individu beschouwd, want dan is het anti-

Belgische doel van deze organisatie algemeen bekend. De betrokkene kan echter evengoed tot in 1943 

aan de druk uit zijn omgeving weerstaan. Dat is meteen een ander verhaal. 

Een plan voor de vervolging van politieke samenwerking met de vijand komt van de Gentse substituut 

Spanoghe. Met een beperkt aantal wijzigingen verspreidt Ganshof dit voorstel onder de auditeurs. Het 

plan bevat een systeem in drie trappen. Ten eerste zijn er leden die zich beperken tot de betaling van 

lidgeld. Deze individuen vormen voor Spanoghe geen gevaar voor de Staat en hoeven niet verontrust 

te worden. Ganshof past dit aan door deze leden voorlopig van vervolging uit te sluiten. Hij voorziet 

de toepassing van de in het parlement ingediende voorstellen voor de uitvoering van rechtenontzetting 

bij minnelijke schikking of gerechtelijk vonnis.
1268

 Het grote aantal korte gevangenisstraffen valt dan 

weg, terwijl de politieke uitsluiting van de politieke verraders behouden blijft. Krijgsauditeur Arnould 

van Charleroi meldt Ganshof na deze vergadering dat enkel een wet met meer rechtenontzettingen 

voor alle leden van collaborerende bewegingen hem kan weerhouden van het voor de krijgsraad dagen 

van de lidgeld betalende leden van deze groeperingen. Hij houdt vast aan een brede bestraffing. 

De tweede trap van het plan Spanoghe geldt voor leden die actief deelnemen aan optochten, meetings, 

vergaderingen enz. Hier geldt de wet van 22 maart 1940 als grond van veroordeling. De omschrijving 
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die als verantwoording dienst doet, is: “avoir fait activement partie d’une organisation qui poursuit la 

destruction des institutions constitutionnelles”. De voor deze leden passende strafmaat ligt tussen 6 

maand en 1 jaar gevangenis. De toepassing van de kieswet leidt bij deze vonnissen tot een schorsing 

van het recht om te kiezen en verkozen te worden voor 10 of 20 jaar. Spanoghe oordeelt strenger over 

deze categorie dan auditeur Verougstraete. Hij wil enkel de actieve VNV-leden veroordelen, indien 

hun plaats in de beweging of hun sociale stand hen in staat stelt om een verderfelijke invloed op hun 

medeburgers te hebben. De derde groep omvat leden met een persoonlijke rol in de door de groepering 

gevoerde politiek. Deze individuen maken zich aan verbale propaganda, rekrutering, de distributie van 

pamfletten, de organisaties van meetings… Hier hoort artikel 118bis swb als veroordelingsgrond.  

De door Spanoghe opgesomde gronden ter afwijking van de ordening neemt de Auditeur-generaal ook 

op: 1. Vooraanstaande personen met invloedrijke posities verdienen meer gestrengheid dan anderen, 2. 

Gewone leden die tot het eind van de oorlog lid blijven van hun politieke organisatie of mensen die 

pas lid worden nadat de anti-Belgische houding van de partijen bekend is, verdienen, behoudens het 

geval van dwang, eveneens een strengere behandeling en 3. Diegenen – zelfs met een actieve rol – die 

de organisaties na de onderwerping aan vijandelijke bevelen verlaten, verdienen inschikkelijkheid. 

Spanoghe heeft twee vragen bij de haalbaarheid van zijn eigen systeem: 1. Volgen de krijgsraden dit 

nieuwe beleid of zullen ze massaal vrijspreken? en 2. Past een politiek van korte gevangenisstraffen? 

Hoewel dit juridische beleid het militair gerecht kan discrediteren en de veroordelingen mogelijk van 

hun smadelijke karakter ontdoet, acht substituut-krijgsauditeur Spanoghe zijn voorstel noodzakelijk 

voor de bevrediging van de gerechtvaardigde ontevredenheid van de publieke opinie.
1269

 

2. De uitvoering van het strafrechtelijk beleid voor gewone leden 

Deze initiële ontwikkelingen tonen een driedeling voor de behandeling van politieke samenwerking 

met de vijand. Gewone leden blijven voorlopig buiten schot. De wet van 22 maart 1940 behandelt de 

overige lichte gevallen. Daarnaast dient artikel 118bis swb voor de ernstige gevallen. Het gebruik van 

de wet van 22 maart 1940 is verrassend, maar valt niet uit de lucht. Ganshof wijst er in de marge van 

zijn overleg met de krijgsauditeurs op dat de wet van 22 maart 1940 strafrechtelijk ruimer is dan de 

anti-vaderlandse feiten in artikel 118bis swb. Deze wet bevat meer dan louter politieke collaboratie in 

de strikte zin van het woord. De wet straft ook propaganda en de aan politiek gelieerde ontvangst van 

onderrichtingen van neutrale of verbonden mogendheden. Artikel 118bis swb bestraft dit niet.
1270

 De 

Auditeur-generaal steunt het volledig aanwenden van deze beschikkingen. 

De wet van 22 maart 1940 is tot nu veelal uit het zicht van wetenschappelijke en juridische studies 

over de gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de vijand gebleven. De Etude statistique van 

Gilissen of Onverwerkt Verleden van Huyse en Dhondt schenken deze wet geen noemenswaardige 

plaats. De mate waarin dit drieledige systeem effectief wordt aangewend, is dus onduidelijk. 

Een eerste reden is de juridische onzekerheid over de toepasbaarheid van de wet van 22 maart 1940 in 

de naoorlogse periode. Begin april stelt het Luikse auditoraat het Auditoraat-generaal op de hoogte dat 

het krijgshof te Luik in een arrest opnieuw bevestigt dat de wet van 22 maart 1940 in oorlogstijd niet 

van toepassing is. De wet van 22 maart 1940 wordt gezien als een uitzonderingswet, bestemd voor de 

verdediging van de uitwendige veiligheid van de Staat naar aanloop van een oorlog, wanneer er nog 

vrede heerst. De krijgsraad te Aarlen past zijn rechtspraak na enige tijd in die zin aan en het krijgshof 
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te Brussel wijst het gebruik van de wet af. Deze opvatting bestaat niet enkel in bepaalde delen van het 

militair gerecht. Joseph Dautricourt beschrijft deze denkwijze in een reactie op het eerder vernoemde 

vonnis van de krijgsraad te Aarlen op 21 november 1944 in het Journal des Tribunaux. Volgens hem 

betekent het uitbreken van een effectieve oorlog dat de hoofdrol voor de bestraffing van bedoelde 

misdrijven naar artikelen 115, alinea 5 en 118bis swb gaat. Volgens Dautricourt staat het centraal dat 

de misdrijven: “(sont) fait en temps de guerre, sous l’occupation ennemie et pour servir la politique ou 

les desseins de l’ennemi”.
1271

 Dit is niet naar de zin van het krijgsauditoraat te Luik. Het staat voor hen 

als een paal boven water dat de wet van 22 maart 1940 geldig blijft tot het leger terug op vredesvoet 

staat. Voor de verdere vervolging van politieke collaboratie lijkt dit het gevolg: “maintenant que l’on 

semble décidé à ne poursuivre que les individus qui, du point de vue politique, ont franchement 

collaboré avec l’ennemi, et à laisser tomber les cas peu graves, il semble bien que l’art.118bis puisse 

englober tous les cas qui seront encore soumis aux Cours et tribunaux militaires”.
1272

 Het militair 

gerecht stapt af van de mildere wet van 22 maart 1940 voor leden van politiek collaborerende groepen.  

Uit de brief van het Luikse krijgsauditoraat blijkt correct dat dit geen afwijzing van de bestrafbaarheid 

van deze leden betekent. Dautricourt schrijft: “Qu’il ait été membre actif ou moins actif du parti ne 

change rien à la nature de l’acte auquel il a participé. Il n’y a là qu’une différence de degré dans la 

participation au crime, dont décidera, en fait, le juge répressif”. En verder: “Nous démontrons ici 

qu’il est juridiquement possible de poursuivre tous les membres des partis collaborateurs, tout au 

moins à titre de complices”. Voor lichte gevallen is het mogelijk om via verzachtende omstandigheden 

minimaal 1 jaar gevangenis en de bijhorende rechtenontzetting uit te spreken. Dautricourt oordeelt niet 

over de gepastheid van deze vervolgingen. Dit is de taak van de rechters en de regering. De rechters 

volgen de opvatting van Dautricourt die artikel 118bis swb als de passende strafomschrijving aanziet 

voor de leden van met de vijand samenwerkende politieke organisaties.
1273

 

De wet van 22 maart 1940 kent niet enkel tegenstanders. J. Puissant wijst zoals het Luikse auditoraat 

erop dat de wet van 22 maart 1940 in oorlogstijd gestemd is en de strafwet aanvult.
1274

 Deze discussie 

lijdt onder verwarring over de inhoud van het begrip “oorlogstijd”. België bevindt zich in oorlogstijd 

door de mobilisering van het leger tot het leger terug op vredesvoet staat. Een daadwerkelijke oorlog is 

niet nodig. Het effectief uitbreken van een oorlog leidt tot de start van de staat van oorlog. Dautricourt 

vergist zich dus met zijn stelling over de oorlogstijd. De Auditeur-generaal gaat dieper in op deze 

controverse via een rondzendbrief aan de krijgsauditeurs op 18 mei 1945. Uit verschillende verslagen 

merkt hij immers een groeiende onzekerheid over de te volgen juridische weg. De commentaar van 

Dautricourt in het Journal des Tribunaux is een oorzaak van deze onzekerheid. Ook het vermelde 

arrest van de Franstalige kamer van het krijgshof te Luik op 30 maart 1945 telt mee: “Attendu que 

l’état de guerre (…) a rendu applicable cet article 118bis et supprimé l’application de la loi du 22 

mars 1940”. Voor Ganshof is het duidelijk dat de wet van 22 maart 1940 van toepassing is en blijft. 

Ten tweede staat de gedeeltelijke overlapping van de omschrijvingen in artikel 118bis swb en de wet 

van 22 maart 1940 de toepassing van de wet niet in de weg. Volgens de strafwet volgt bij samenloop 
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een vordering voor de zwaarste straf. In casu betekent dit artikel 118bis swb. De wet van 22 maart 

1940 beschrijft echter ook misdrijven buiten het bereik van artikel 118bis swb. Als sluitstuk vermeldt 

Ganshof dat de regering de wet van 22 maart 1940 in de besluitwetten van 26 mei en 18 september 

1944 heeft opgenomen.
1275

 Hij spoort eind mei 1945 de krijgsauditeurs aan om in beroep te gaan tegen 

de stelling van de niet-toepasbaarheid van de wet van 22 maart 1940. Ganshof wil deze kwestie, indien 

nodig, voor het Hof van Cassatie brengen.
1276

 Tot een dergelijk arrest komt het echter niet.  

Dit is immers niet het enige probleem van de wet van 22 maart 1940. Artikel 11 van deze wet bepaalt: 

“De vervoeging der bij deze wet voorziene misdrijven verjaart na een termijn van één jaar vanaf de 

dag van het misdrijf of van deze laatste gerechtelijke akte”.
1277

 De besluitwet van 29 april 1943 inzake 

de stuiting der verjaring in strafrechtzaken duidt deze bepaling. De misdrijven in artikel 1 en 2 van de 

wet van 22 maart 1940 vallen in de tweede categorie van opgeschorte verjaring. De verjaring begint te 

lopen vanaf het einde van de bezetting in bepaald gedeelte van het grondgebied.
1278

 De Auditeur-

generaal maakt dit niet toevallig aan de auditeurs bekend op 24 augustus 1945. De bevrijding van het 

grondgebied is dan bijna een jaar oud. Indien de auditeurs na een jaar geen onderzoeksdaad stellen, 

verjaren de misdrijven en vervalt de bruikbaarheid van de wet van 22 maart 1940.
1279

 

Deze verjaring van misdrijven in de wet van 22 maart 1940 komt reeds vroeger te berde. Het gaat om 

misdrijven die voor de invoering van de besluitwet van 29 april 1943 reeds verjaren. Op 18 juli 1945 

beslist de krijgsraad te Doornik dat de situatie van het Belgische gerecht onder de bezetting niet van 

dien aard is dat de vigerende regels voor de verjaring van misdrijven opgeheven worden. Het krijgshof 

bevestigt deze beslissing in het arrest van 14 november 1945. De kern is dat: “L’occupation par 

l’ennemi du territoire national n’a pas constitué, relativement aux infractions prévues par la loi du 22 

mars 1940, l’obstacle légal empêchant le Ministère public d’agir, puisqu’il est constant que l’autorité 

occupante n’a point édicté de mesures constituant une injonction de ne point poursuivre les 

infractions de l’espèce, et qu’en absence de toute tentative de les poursuivre le pouvoir judiciaire n’a 

pas été mis en mesure de constater les réactions éventuelles de l’ennemi et de revendiquer, au cas de 

mesure de force, le bénéfice de l’obstacle légal qu’eût créé pour lui cette atteinte à la souveraineté de 

son indépendance”.
1280

 Op 31 oktober bevestigt de krijgsraad te Doornik deze zienswijze in een andere 

rechtszaak.
1281

 In een arrest op 19 januari 1948 verbreekt het Hof van Cassatie op deze grond een 

vonnis dat de krijgsraad te Gent velt op 15 juli 1945.
1282

  

De aanwending van de wet van 22 maart 1945 voor de bestraffing van de lichte vormen van politieke 

samenwerking met de vijand blijft dus op juridische problemen en tegenkanting botsen en biedt weinig 

houvast voor vervolgingen. De IG’s bevatten geen verdere informatie over de houding van Ganshof 

ten aanzien van de wet van 22 maart 1940. Het is onduidelijk of na de zomer van 1945 nog instructies 

komen. De rondzendbrief nr.1405 van 24 augustus 1945 is evenwel een belangrijke indicator voor het 

vervolgingsbeleid van politieke samenwerking met de vijand. De verjaring van misdrijven uit de wet 

van 22 maart 1940 maakt de periode september – oktober 1945 tot het keerpunt voor de vervolgingen. 
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Het uitblijven van onderzoeksdaden voor deze vorderingen betekent dat een nieuwe categorie lichte 

gevallen in de greep van artikel 118bis swb komt. Dit speelt een belangrijke rol voor de evolutie van 

de strafmaat van de rechtszaken met artikel 118bis swb in de aanklacht.
1283

 

Het voorziene systeem voor de vervolging van politieke samenwerking met de vijand komt ook onder 

druk op het niveau van de gewone leden van de politiek collaborerende organisaties. In de maand dat 

Ganshof dit systeem per rondzendbrief onder de auditeurs verspreidt, velt het krijgshof te Brussel een 

arrest dat artikel 118bis swb toepast op “le fait d’avoir adhéré d’une manière consciente et réfléchie 

au parti V.N.V. durant les années 1941, 1942, 1943, cette adhésion se manifestant par le payement de 

cotisations et par la présence à certaines réunions du parti”.
1284

 Het krijgshof beschouwt lidmaatschap 

als medeplichtigheid aan de strafomschrijving uit artikel 118bis swb. Dit arrest brengt gewone leden 

van collaborerende politieke organisaties in de greep van de strafwet. Dit gaat beduidend verder dan 

de plannen van het militair parket en versterkt de juridische voorkeur voor de toepassing van artikel 

118bis swb boven de wet van 22 maart 1940. Het krijgshof wijst met dit arrest de opvatting af dat 

lidmaatschap tot een politieke collaborerende partij en daaraan verbonden meningen behoren tot de 

door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van mening en vereniging. Daarvoor wijst het arrest op de in 

de Grondwet opgenomen mogelijkheid om de misdaden en wanbedrijven bedreven via deze vrijheden 

te vervolgen. Lidgeld betalen is een nuttige daad om de politiek en plannen van de vijand te helpen. 

Het effect van dit arrest is evenwel gering in de krijgsraden.
1285

 

De krijgsauditeurs houden zich aan de rondzendbrief nr.1278 en brengen gewone leden van politiek 

collaborerende organisaties niet voor het gerecht. Nieuwe wetten moeten oplossing brengen. Ganshof 

schrijft midden juli 1945 aan krijgsauditeur Plumier: “Ce n’est qu’à titre temporaire que les membres 

non-actifs des mouvements de collaboration ne sont pas inquiétés. Dès que les projets de lois tendant 

à la déchéance de certains droits civils et politiques seront promulgués, cette procédure pourra leur 

être appliquée”.
1286

 Dit goed opgevolgde uitstel doet de vervolgingsproblemen tijdelijk tot rust komen. 

De definitieve uitspraak over de bruikbaarheid van artikel 118bis swb voor leden van een organisatie 

in dienst van de vijand volgt pas in 1950. Het Hof van Cassatie oordeelt dan dat “l’appartenance au 

VNV peut justifier l’application de l’article 118bis”.
1287

 Dit arrest vermijdt de desavouering van de 

repressie door het militair gerecht, maar bevestigt tevens de veelzijdigheid van de realiteit ten aanzien 

van de strafomschrijving in artikel 118bis swb. 

 

13.3.3.4 Het strafrechtelijk beleid inzake grote agglomeraties 

Het Auditeur-generaal poogt voor alle facetten van de politieke samenwerking met de vijand pogingen 

een eenvormig beleid te krijgen. Er komt op 3 januari 1945 een eerste belangrijke rondzendbrief. 

Ganshof licht de grote agglomeraties grondig toe: Het is “van belang enkele princiepen af te leiden die 

aan de onderzoekende magistraten zullen toelaten een eenvormige gedragslijn aan te nemen en hun 

het vervullen van hun onderzoeksplichten te vergemakkelijken”.
1288

 In de brief beantwoordt Ganshof 
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ten eerste de vraag of de oprichting van de grote agglomeraties gelijkstaat met het vervormen van de 

wettelijke instellingen of inrichtingen. De Auditeur-generaal beantwoordt dit positief op basis van de 

besluitwet van 8 april 1917 en de gevolgen van deze ingreep, zoals de gewijzigde politieke organisatie 

van de verkozen colleges van burgemeester en schepenen en tevens de inbreuken tegen de Grondwet, 

de gemeente- en de provinciewet door de inlijving van een gemeente bij een andere. Ganshof belooft 

in de nabije toekomst bijkomende informatie over de Duitse invloed bij de oprichting van de grote 

agglomeraties. Hij sluit wel reeds uit dat de oprichting van de agglomeraties binnen de aan de bezetter 

toegelaten beweegruimte van de conventie van Den Haag van 1907 valt. Deze conventie staat toe om 

in de noodwendigheden van het bezette land te voorzien. De bezetter schendt door de instelling van de 

grote agglomeraties enerzijds de nationale wetten, terwijl de bevolking geen groot voordeel uit deze 

hervorming haalt. Om strafbaar te zijn, voldoet het dat de Belgische handlangers van de bezetter tot 

deze hervorming overgaan om de bezetter te helpen. Een Duits bevel is daartoe niet noodzakelijk. Tot 

slot bevestigt Ganshof dat de oprichting van de agglomeraties geldt als het in de hand werken van ’s 

vijands politiek of plannen. Dit is naast de vervorming van de wettelijke instellingen of inrichtingen 

een tweede grond om betrokken burgemeesters en schepenen te veroordelen. De Belgische weerstand 

wordt door de afschaffing van talrijke gemeentebesturen en de hervorming van de politie verzwakt.
1289

 

Uitsluitsel over het karakter van en de Duitse rol bij de oprichting van de grote agglomeraties verstrekt 

Ganshof begin maart. Hij bevestigt dat de vorming van de grote agglomeraties van de bezetter komt en 

dat het in hun belang was. Voor de oprichting van Groot-Antwerpen is de rechtstreekse Duitse invloed 

bewezen. Voor de andere steden is de stuwende rol van Romsée en Borginon duidelijk. Hun daden in 

deze context hoeven niet op een Duits bevel te volgen. Door de bedoelde daden te stellen, is hun hulp 

aan de Duitsers strafbaar. Voor Ganshof staan de hervormers van de agglomeraties op gelijke voet met 

de Raad van Vlaanderen uit de Eerste Wereldoorlog. Ter aanvulling haalt hij onrechtstreekse acties 

aan, zoals de verjonging van de Belgische administratieve kaders via de verordening van 7 maart 1941 

en de afschaffing van de gemeenteraden op 28 mei 1941. De Auditeur-generaal is evenmin blind voor 

de duidelijke economische, militaire en politieke belangen van deze hervorming.
1290

 

Voor de instelling van vervolgingen stelt Ganshof ten eerste dat voor het dienen van de politiek en de 

plannen van de vijand tot 29 januari 1943 het bewijs van kwaad opzet vereist. Dit is de wil om de 

Staat te beschadigen. Indien geen kwaad opzet aanwezig is, kan een veroordeling niet. De rol van de 

beklaagde in het misdrijf moet ook van belang zijn. De rol van de burgemeester en de schepenen 

weegt zwaarder en is ernstiger dan de rol van gemeentebedienden. Het uitoefenen van een functie is 

onvoldoende voor een arrestatie of als bewijs van de inbreuk. De Auditeur-generaal acht deelname aan 

de door de vijand gestuurde vervorming van de wettelijke instellingen of inrichtingen bewezen, als de 

betrokkene weet dat hij een mandaat betrekt in een nieuw door de vijand ingericht gemeentebestuur. 

Na 26 januari 1943 is deze kennis zeker bekend door de persberichten in de officiële en de sluikpers 

en door de weerslag op de magistratuur.
1291

 Tot slot suggereert Ganshof nog een zekere coördinatie 

voor de rechtszaken. De voorkeur gaat ten eerste naar de vervolgingen van diegenen met een strafbare 

rol in de oprichting van de agglomeraties. Hierna kunnen de burgemeesters en schepenen die na 26 

januari 1943 hun functie vervullen voor het gerecht verschijnen. Ganshof wenst bij voorkeur de 

rechtszaken per stad te groeperen.
 1292

 Dit is niet de enige stroomlijning van de beoordeling van de 
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grote agglomeraties. De rechtszaken over Groot-Brussel en Groot-Antwerpen krijgen voorrang. De 

overige auditoraten wachten deze uitspraken af. Voor Groot- Gent en Groot-Brugge bestaat deze 

ordening eveneens. Beide steden kennen een aantal reguliere schepenen van voor de oorlog, die na de 

instelling van de grote agglomeratie blijven zetelen. Deze schepenen lijken passief met de bezetter 

samen te werken. Eerst moet het vonnis voor Gent gebeuren.  

In een vergadering op 29 maart 1945 spreken de magistraten bovendien af dat Ganshof de minister van 

Binnenlandse Zaken zal vragen om de tuchtbeslissingen van de bevoegde overheden uit te stellen tot 

na de gerechtelijke beoordeling van de krijgsraad. De opschorting van administratieve procedures lijkt 

voor Adolphe Van Glabbeke echter niet mogelijk. Hij stelt op de ministerraad van 22 februari 1945 

dat hij zich niet door het beleid van de vorige regering gebonden voelt. Van Glabbeke wil voor het 

gerechtelijk onderzoek van het militair gerecht geen administratieve dossiers blokkeren. Hij ziet geen 

nauw verband tussen de lopende administratieve en de lopende gerechtelijke procedure.
1293

 In deze 

discussie laat de Luikse auditeur aan Ganshof weten dat de bevoegde administratieve overheid wacht 

met het administratief onderzoek naar leden van het college van burgemeester en schepenen waartegen 

een gerechtelijk onderzoek loopt. Andere lokale functies onderwerpt de gouverneur niet aan een 

onderzoek. Deze leden bekleden immers nooit een openbare functie en zijn vreemd aan het bestuur.
1294

 

Tuchtprocedures vormen dus niet overal een obstakel. 

Er bestaat nog een andere manier van samenwerking. Op 2 maart 1945 meldt Ganshof in een brief aan 

de krijgsauditeurs te Brussel, Luik, Charleroi en La Louvière dat contact met de gouverneurs nodig is 

om interessante informatie in de tuchtdossiers op te sporen.
1295

 Op 23 februari 1945 licht Ganshof de 

auditeurs in over de inbeslagname van het archief van het Commissariaat der Grote Agglomeraties. 

Dit bestand ligt ter inzage in de griffie van de krijgsraad te Brussel voor de vervolgingen ten laste van 

gouverneurs, burgemeesters en schepenen en over hun contact met politieke partijen. Het Luikse 

krijgshof vaardigt voor de Luikse oorlogsprovinciegouverneur Petit en zijn kabinetsoverste Stevart op 

4 mei 1945 een arrest uit: “De betichtingen van te hebben deelgenomen aan het vervormen door de 

vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de getrouwheid der burgers jegens de Koning en de 

Staat in oorlogstijd aan het wankelen te hebben gebracht, of wetens ’s vijands politiek of plannen in de 

hand te hebben gewerkt (…) zijn bewezen in hoofd van een provinciaal gouverneur en van zijn 

kabinetsoverste, wanneer zij, in de loop der vijandelijke bezetting, een benoemingspolitiek van 

burgemeesters en schepenen vervolgend, met klem de toepassing der Duitse verordening van 7 maart 

1941 hebben nagestreefd, dewelke de ambtenaren die meer dan 60 jaren oud waren tot aftreden 

dwong, en wanneer zij anderzijds, actief tot de oprichting van een grote agglomeratie medegewerkt 

hebben”.
1296

 

De grote agglomeraties leiden voor de deelnemers op verschillende manieren tot veroordelingen. 

Ganshof vermeldt de veroordelingen voor Groot-Luik in zijn tussentijds verslag van 1 juni 1945 aan 

de minister van Justitie. Hij kan besluiten dat de grote agglomeraties beantwoorden aan de wens van 

de bezetter. Ook meldt de Auditeur-generaal de doodstraf bij verstek voor de oorlogsburgemeester en 

een schepen van Charleroi. Hun veroordeling gebeurt niet louter wegens medewerking aan de 

instelling van grote agglomeraties. Andere redenen zijn verklikking, propaganda of mededaderschap 
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aan moordaanslagen. Het verslag op 1 oktober 1945 licht de voortgang van het militair gerecht verder 

toe. De behandeling van Groot-Luik is achter de rug. Op 19 juli 1945 bevestigt een kamer van het 

krijgshof te Luik in grote lijnen het vonnis van de krijgsraad. Voor Groot-Charleroi legt de krijgsraad 

twee doodstraffen, een levenslange hechtenis en voor het overige straffen tussen 8 en 20 jaar op. Deze 

derde groep bevat de schepenen met een veroordeling wegens hun administratieve functie in de grote 

agglomeratie. Het krijgshof plaatst het beroep op 17 december 1945. De zaak van Groot-Gent is nog 

niet door de krijgsraad behandeld. De ondervraging van Hendrik Elias komt eerst. Hij wordt daarvoor 

op 21 oktober 1945 ter beschikking gesteld van het Gentse krijgsauditoraat. Voor Groot-Antwerpen en 

Groot-Brugge wachten de auditoraten op het vonnis van de Gentse vooroorlogse schepenen die onder 

de bezetting minstens tijdelijk blijven zetelen. Het verslag stelt: “La situation de trois échevins de 

chacune de ces agglomérations est similaire (…). Dès que le Conseil de Guerre de Gand aura statué 

sur le cas de ces trois derniers, les instructions relatives au Grand-Anvers et Grand-Bruges pourront 

être terminées”. De zaak van Groot-Brussel kan in december voor de krijgsraad. Het merendeel van 

het college van burgemeester en schepenen uit Grand-La Louvière moet zich verantwoorden voor 

verklikking of wapendracht.
1297

 De zaak Groot-Antwerpen komt er uiteindelijk niet.
1298

 

Eind juni 1945 verstuurt de Auditeur-generaal nog een uitgebreide brief naar de krijgsauditeurs met de 

door de Luikse auditeur gesignaleerde verdedigingsstrategieën van verdachten met een ambt in een 

grote agglomeratie. Een eerste strategie is dat de achtereenvolgende oprichtingsbesluiten vallen onder 

de door het Hof van Cassatie aan de secretarissen-generaal toegekende wettelijke macht. Ganshof gaat 

tegen deze verantwoording in door te wijzen op de bewoording van artikel 118bis swb. Dit 

strafwetartikel stelt nergens dat de vervorming van instellingen door de vijand via onwettelijke of 

bedrieglijke handelingen moet gebeuren. De handeling van de vervorming is voldoende voor artikel 

118bis swb. Ganshof gaat nog een stap verder met de ontkrachting en de begrenzing van de politieke 

macht van de secretarissen-generaal. Volgens hem kunnen deze ambtenaren een vernieuwing zoals de 

grote agglomeraties niet goedkeuren. Zelfs indien deze bevoegdheid een toegestane handeling voor de 

secretarissen-generaal zou zijn, dan nog acht Ganshof artikel 118bis swb van toepassing op de plegers. 

De verdediging stelt ten tweede dat de grote agglomeraties een legitieme beleidsmaatregel zijn, want 

gegrondvest in artikel 43 van de Conventie van Den Haag.
1299

 De Auditeur-generaal is niet akkoord. 

De grote agglomeraties zijn immers overbodig voor de openbare veiligheid, maar een uitkomst van de 

politieke en militaire doelen van de bezetter.
1300

  

Een bijkomend probleem is de vervolging van de districtshoofden in de steden. Op de vergadering met 

de krijgsauditeurs van 29 maart 1945 stelt de Auditeur-generaal vast dat enkel de Luikse krijgsauditeur 

de districtshoofden van de grote agglomeraties wil vervolgen. Uit bezorgdheid over de uniformiteit 

van de vervolgingen vraagt Ganshof hem een verslag met de weerhouden feiten en de uit de strafwet 

gehaalde kwalificaties voor de gewenste veroordeling. De redenering van de krijgsauditeur richt zich 

op de beweegredenen om de functie aan te nemen. Hij noemt hen “(des) véritables hommes de mains” 
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handelend uit winstbejag of politieke overwegingen. Terwijl substituut-krijgsauditeur Meganck uit 

Brussel medio mei 1945 laat weten dat geen enkele vervolging is ingesteld, hoort Ganshof begin juni 

over de zware straffen voor de Luikse districtshoofden. De krijgsraad ziet deze functie immers als een 

administratieve vernieuwing van de Duitsers. Ganshof rondt deze discussie af door de overwegingen 

van de Luikse krijgsauditeur op 16 juni 1945 aan de bevoegde auditeurs over te maken.
1301

 

 

13.3.4 Artikel 118bis, alinea 2 swb: de intellectuele samenwerking met de 

vijand 

13.3.4.1 Juridisch kader 

Dit is het tweede deel van de bespreking van artikel 118bis swb. Dit is alinea 2 inzake de intellectuele 

samenwerking met de vijand: “Wordt insgelijks met de dood gestraft al wie een propaganda, gericht 

tegen de weerstand tegen de vijand of diens bondgenoten of strekkende tot in het vorige lid opgenomen 

feiten, wetens heeft geleid, door enigerlei middel gevoerd, uitgelokt, geholpen of begunstigd”. Deze 

strafwetomschrijving richt zich op eender welke propaganda, onafhankelijk van de vorm: pers, radio, 

cinema, fotografisch… Aangezien de veroordeling dient voor de journalistieke activiteit op zich en 

niet voor een welbepaald schrijven, is dit geen persmisdrijf.
1302

 De algemene omschrijving staat in 

theorie de veroordeling toe van elke partij betrokken bij de totstandkoming van de propaganda. De 

rechtspraak volgt na een tijd een beperkt vervolgingsbeleid: de redacteurs voor politieke, economische 

en sociale zaken en de oprichters, beheerders en directeurs.
1303

 Dit staat echter niet van in het begin 

vast en is een discussiepunt in de krijgsauditoraten. Ik bespreek de ontwikkeling van dit beleid in mijn 

onderzoek.
1304

 

 

13.3.4.2 Het strafrechtelijk beleid inzake intellectuele samenwerking met de vijand 

Een rondzendbrief betreffende persgerelateerde onderzoeksdossiers volgt op 12 oktober 1944. De 

Auditeur-generaal geeft aan dat de documentatiedienst systematisch de verzamelde documenten ordent 

voor de verspreiding per zaak bij de bevoegde auditoraten. Ganshof herhaalt daarna dat de auditeurs 

de documentatiedienst met alle nuttige informatie voor andere strafrechtelijke onderzoeken mogen 

voorzien. Hij deelt tevens richtlijnen mee voor een meer eenvormige behandeling van de misdrijven 

via pers en radio. Hoewel artikel 118bis swb het meest voor de hand ligt als strafwetartikel, noemt de 

Auditeur-generaal ook alinea 4 en 5 van artikel 115 swb en artikel 121bis swb als courante gronden ter 

veroordelingen. Eender welk misdrijf bedreven via de pers is een persmisdrijf. De inlassing van Duitse 

propaganda en de oproeping tot indiensttreding bij het Duitse leger of een (para)militaire formatie valt 

onder artikel 115, alinea 4 swb. Dit geldt ook voor publiciteit tot levering, verkoop, fabricage… van 

grondstoffen, voeding en andere goederen voor de oorlogsdoelen of –economie van de bezetter. 
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Ganshof wijst tot slot op de speciale strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake persmisdrijven. Voor 

deze zaken geldt het grondwettelijke beginsel van de trapsgewijs dalende verantwoordelijkheid, van 

schrijver, uitgever, drukker naar verdeler: “De drie laatste reeksen van mededaders of medeplichtigen 

ontsnappen principieel aan strafrechtelijke vervolging, indien de schrijver van het bekeurd artikel 

gekend is en zijn woonplaats in België heeft”. Uitgevers, drukkers en verdelers kunnen veroordeeld 

worden, indien er bewijzen zijn van hun hulp aan het opstellen van een artikel. Door de opname van 

artikelen met onbekende auteurs van Duitse propagandadiensten is in veel gevallen de toepassing van 

de gewone beginselen van strafrechtelijke deelneming hoe dan ook gegarandeerd. 

In rondzendbrief nr.1054 gaat Ganshof dieper in op perscensuur. De minister van Landsverdediging, 

de provinciegouverneurs en de regering (via de minister van Binnenlandse Zaken) kunnen overgaan 

tot een preventieve censuur. Ganshof licht toe dat er nog geen aanleiding bestaat om vervolgingen in 

te spannen voor het zich niet onderwerpen aan de preventieve censuur of een publicatieverbod. Er zijn 

nog geen reglementen of beschikkingen van de organiserende overheden. Vervolgingen kunnen wel 

voor publicaties “van aard om de vijand voordeel bij te brengen of een ongelukkige invloed uit te 

oefenen op de geest der troepen en der bevolking”.
1305

 Tot slot deelt de Auditeur-generaal mee dat de 

auditeurs in deze context nog geen huiszoekingen mogen bevelen.
1306

 

Het krijgsauditoraat van Antwerpen licht de vervolgingen van de pers toe. Er zijn vier krijgsauditeurs 

met een kabinet (een eerste substituut, een afdelingsoverste en vier substituten) geplaatst op pers- en 

propagandazaken. Elk kabinet heeft drie of vier kranten onder de hoede. Hieronder bevinden zich De 

Nationaal Socialist, Volk en Staat en DeVlag. Net zoals voor economische samenwerking met de 

vijand werken externe experten op de dossiers. Brussel en Antwerpen concipiëren het onderzoek op 

een andere manier. De magistraten in het Antwerpse krijgsauditoraat onderzoeken en behandelen alle 

krantennummers. Te Brussel komt een twintigtal van de meest karakteristieke artikels uit de periode 

van de bezetting voor de krijgsraad. De experten te Antwerpen vragen om een loon voor hun werk en 

dat is onbetaalbaar.
1307

  

Op 1 maart 1945 belegt het Auditoraat-generaal een vergadering met de krijgsmagistraten inzake de 

behandeling van perszaken.
1308

 Het algemeen verslag van de Auditeur-generaal voor de minister van 

Justitie met de stand van het onderzoek tot 1 maart meldt geen wijzigingen in het beleid. Ganshof licht 

wel toe dat deze onderzoeken starten met de opeising van kranten, documenten, briefwisseling en 

boekhouding. De gevolgde lijn voor vervolging: “En principe, et sauf cas exceptionnels, ne sont pas 

poursuivis les “journalistes” qui n’ont publié que des informations n’ayant pas de rapport avec la 

politique de l’ennemi ou la guerre”. Het merendeel van de zaken tegen kranten is op 1 maart 1945 nog 

in onderzoek. Er zijn wel terdoodveroordelingen voor Meulenyser en Streel, hoofdverantwoordelijken 

voor Le Pays Réel van Rex, een terdoodveroordeling op tegenspraak en verschillende bij verstek voor 

redacteurs van Het Laatste Nieuws. Er is ook een terdoodveroordeelde bij Balming (DeVlag).
1309

 

Op 1 juni 1945 beschikt het militair parket over 1757 lopende onderzoeken naar misdrijven in de pers, 

radio en cinema. Er zijn 208 personen onder arrestatiebevel geplaatst en 8 vonnissen. Voor bijna elke 
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opgesomde krant geeft Ganshof aan dat het onderzoek reeds vergevorderd is en de zaak in de komende 

maanden voor de rechter kan.
1310

 Drie maand later beschikt het militair gerecht over 3000 dossiers. 

Nog 2200 gerechtelijke onderzoeken zijn niet afgerond. Ganshof verantwoordt dit nogmaals door het 

veelvuldig gebruik van experts en de volumineuze onderzoeken. Een andere reden voor de vertraging 

is het beleid om de zaken zoveel mogelijk te groeperen per medewerkers van dezelfde publicatie. Het 

aantal arrestatiebevelen is meer dan verdubbeld en bedraagt 440. Er komen tot 1 oktober 1945 slechts 

een dertigtal redacteurs in dienst van de vijand voor de krijgsraad. Een twintigtal daarvan komen voor 

te Antwerpen. De krijgsraden leggen in 23 van 40 gevallen de doodstraf op, eenmaal dwangarbeid, 

vier keer buitengewone hechtenis, negen keer gewone hechtenis en drie gevangenisstraffen. Een 

vergelijking met Huyse is niet mogelijk. Hij neemt alle vonnissen en arresten op grond van artikel 

118bis swb samen. Door het beperkt aantal veroordelingen wegens propaganda biedt zijn analyse van 

artikel 118bis swb evenmin een kader als vergelijking met de gegevens van Ganshof.  

 

13.3.5 Artikel 121bis swb: de verklikking aan de vijand 

13.3.5.1 Juridisch kader 

Het artikel 121bis swb is een buitenbeentje. Dit is het enige artikel in de repressie waarbij het directe 

slachtoffer niet de Staat, maar een mens is. Het is evenmin een politiek misdrijf. Daarnaast kent dit 

artikel een getrapte strafmaat, gerelateerd aan de gevolgen van de gepleegde verklikking. Zoals voor 

politieke samenwerking met de vijand bevat dit artikel geen belemmering qua nationaliteit. Het 

militair gerecht behandelt ook verklikking van en door buitenlanders. Indien de verklikte geen Belg is, 

moeten de betrokkenen bij de start van de vijandigheden in België of een geallieerd land wonen.
1311

 

De invoering in 1942 van algemeen opzet voor artikel 121bis swb leidt na de oorlog tot een herziening 

van de toepassing van dit artikel op leden van vijandige legers. Vóór de Tweede Wereldoorlog kan de 

krijgsraad hen voor verklikking veroordelen. Algemeen opzet heeft als gevolg dat de leden van een 

vijandig leger niet tot verklikking overgaan, indien zij hun bevoegde overheid van gevaar voor het 

eigen leger inlichten. Motieven spelen geen rol meer voor een veroordeling. Voor het krijgshof te 

Antwerpen wordt tevergeefs gepleit dat een verdachte niet tot doel heeft om vervolgingen door de 

vijand te veroorzaken of dat de verdachte de ondernomen actie van de vijand niet wenst. De burger, zo 

oordeelt het krijgshof, moet tegenover de vijand afstand en stilte te bewaren.  

De verklikking moet informatie overbrengen en deze moet nieuw of minstens aanvullend zijn. De 

verklikking kan een reëel of uitgevonden feit betreffen. Voor de schuldvraag maakt dit uiteindelijk 

niets uit.
1312

 Er moet tevens een bestemmeling zijn. Deze mag de Belgische nationaliteit hebben. Een 

verklikker kan via een Belg nieuws bij de bezetter proberen te krijgen. Voor een veroordeling moet de 

verklikking gevolgen hebben, namelijk dat een of meer betrokkenen onderzoeken, vervolgingen of 

gestrengheden van de vijand ondergaan. Het speelt geen rol of de slachtoffers deel uitmaken van de 

informatie van de verklikker. Het direct gevolg van verklikking staat centraal. Het militair gerecht 
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bepaalt in 1945 dat de naam van een verklikte niet moet vallen en dat de verklikker de verklikte niet 

moet kennen.
1313

 

Binnen de stapsgewijze strafmaat zijn de volgende stappen onderscheiden. Er is opsluiting, indien de 

verklikking leidt tot blootstelling aan vijandelijk gevaar. 10 tot 15 jaar dwangarbeid is de strafmaat, 

indien een verklikking, zonder latere informatie, aanleiding geeft tot meer dan 1 maand beroving van 

vrijheid. De doodstraf volgt, indien de verklikte persoon door deze verklikking overlijdt, een blijvende 

arbeidsonbekwaamheid, het verlies van het gebruik van een orgaan of een erge verminking oploopt. 

Deze twee laatste stappen zijn verzwarende omstandigheden. Net als voor artikel 118bis swb kunnen 

winstbejag en een militair statuut ook als verzwarende omstandigheden gelden.
1314

 

 

13.3.5.2 Het strafrechtelijk beleid inzake verklikking aan de vijand 

Tijdens het eerste bevrijdingsjaar leidt verklikking voor de auditoraten tot weinig hoofdbrekens van 

strafrechtelijke aard. In december 1944 bericht de Auditeur-generaal aan de auditeurs over de lijsten 

van werknemers die het Arbeidsambt aan nijveraars vraagt. Deze lijsten overmaken kan een basis voor 

vervolgingen wegens verklikking zijn. Voor overdrachten na 29 januari 1943 hoeft bovendien geen 

bijkomend bewijs voor kwaad opzet.
 1315

 Dit maakt deze bewijsvoering gemakkelijker. 

Auditeur Bribosia is niet zeker hoe hij de massale positieve respons van Doornikse industriëlen op de 

vraag van de Werbestelle naar werknemerslijsten moet aanpakken: “Il faudra (…) ouvrir un grand 

nombre d’instructions, contre tous les dirigeants des entreprises, petites ou grandes, ayant collaboré 

ou non, alors que beaucoup paraîssent avoir, tout en remettant les listes, plaidé personnellement la 

cause de leur personnel de manière à réduire au minimum les déportations”. Indien de kwestie louter 

de overdracht van lijsten betreft, hoeft een onderzoek niet voor het Auditoraat-generaal. Indien deze 

lijstoverdrachten van voor de besluitwet van 17 december 1942 stammen, dan kan een bestraffing 

louter bij kwaad opzet. De onmiskenbare dwang voor het overdragen van deze lijsten sluit, volgens het 

Auditoraat-generaal, deze kwade wil uit. Op basis van het La Trahison van Dautricourt laat substituut-

Auditeur-generaal Mahaux weten aan de krijgsauditeur te Verviers dat artikel 115 swb geschikt is om 

de afgifte van deze lijsten als hulp aan de vijand door de levering van mannen te interpreteren. In een 

volgende briefwisseling met de krijgsauditeur te Doornik verduidelijkt het Auditoraat-generaal dat de 

toepassing van artikel 115 swb enkel kan, indien de betrokkene voldoet aan de bepalingen inzake 

strafbare deelname (artikelen 66 en 67 swb) of strafbare poging (artikelen 51 en 52). Dit betekent dat 

de afgifte van lijsten op grond van artikel 115 enkel strafbaar is, wanneer de betrokkene de bedoeling 

heeft om mee te werken aan de rekrutering van zijn personeel door de vijand en niet probeert om 

andere maatregelen van de bezetter te ontwijken.
1316

 Uit deze discussies tussen de auditoraten en het 

Auditoraat-generaal blijkt nogmaals dat een soortgelijk misdrijf niet steeds via dezelfde artikelen uit 

de strafwet bestraft wordt. Deze bevinding betreft een beperkt aantal gevallen, maar nuanceert de 

betekenis van deze artikelen enigszins. Verschillende straffen voor de afgifte van personeelslijsten 

kunnen bijvoorbeeld verklaard worden door het moment van de lijstoverdracht, maar tevens door de 

andere juridische grond waarop een krijgsauditoraat de rechtszaak bouwt. 
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Krijgsauditeur Verougstraete (Kortrijk) vraagt in januari 1945 aan het Auditoraat-generaal naar het 

geval van de burgemeesters uit het arrondissement Kortrijk die in september 1942 op Duits bevel 

lijsten met ongewenste en asociale personen versturen. Er zijn nog geen arrestatiebevelen. De meeste 

burgemeesters in Oost- en West-Vlaanderen verschaffen deze gegevens en veroordelingen blijven uit. 

Substituut-Auditeur-generaal Jean Constant overlegt met Ganshof voor instructies tegen de volgende 

vergadering met de krijgsauditeurs. Het advies is de vervolgingen uitstellen. Op 15 februari, in maart 

en later valt de vraag opnieuw. Uiteindelijk gebeurt er een klassering zonder gevolg.
1317

  

In mei 1945 licht de Auditeur-generaal per rondzendbrief het arrest van het Hof van Cassatie op 16 

april 1945 toe. De opsteller van een verklikkingsbrief is schuldig aan een poging tot het plegen van dit 

misdrijf, wanneer de brief verzonden wordt, maar niet arriveert en dus het bedoelde effect mist.
1318

 Dit 

is de tweede en laatste rondzendbrief die tot augustus 1945 specifiek over verklikking handelt. In mei 

spreekt het Luikse krijgshof twee broers opnieuw vrij. De mannen geven de bezetter na verschillende 

verhoren met mishandelingen de namen van verzetsleden. De Luikse krijgsauditeur vreest vrijspraken 

in vergelijkbare zaken. Om dit te voorkomen, richt de Auditeur-generaal zich tot Willy Loppens, 

Eerste voorzitter van het krijgshof. Menend dat de gedachtegang achter het genoemde arrest strijdig is 

met artikel 121bis swb, wil Ganshof niet dat de Franse kamer van het Luikse krijgshof deze zaken nog 

behandelt. Hij wil geen rechtspraak in deze zin zien. Hij krijgt dit antwoord: “vu l’arrièré existant à la 

chambre française de la Cour Militaire siégeant à Liège je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’un 

certain nombre d’affaires et notamment celles faisant l’objet du rapport de Monsieur le Substitut de 

l’Auditeur Général Kellens (…) soient distribuées à la chambre française de la Cour Militaire 

siégeant à Bruxelles”. Het is niet duidelijk of dit plan wordt uitgevoerd. In elk geval mengen Ganshof 

en Loppens zich in de rechtsgang. Hij wil de ontwikkeling van de rechtspraak in de naar zijn mening 

geschikte richting sturen. Ganshof blijkt hierin te slagen. Rigaux en Trousse vermelden een arrest van 

het krijgshof te Brussel op 29 mei 1946: “Ainsi a été jugé qu’un membre de la résistance capturé n’a 

pas le droit de faire connaître ses compagnons de combat, qu’il doit faire tout ce qui est humainement 

possible pour ne pas les livrer aux investigations de la police de l’ennemi”.
1319

  

Onbetwist bij de veroordelingen voor verklikking is de oververtegenwoordiging van Franstalig België. 

John Gilissen ziet een dubbele incidentie in verhouding tot de bevolkingscijfers: 0,32 promille voor 

Vlaanderen en 0,80 promille voor Wallonië. Dit vindt bevestiging in een dubbel aantal naoorlogse 

aanvragen voor erkenning als politiek gevangene.
1320

 Dit is ook het enige strafbare feit dat als unieke 

veroordelingsgrond een meerderheid vrouwen als veroordeelden kent.
1321

  

Huyse merkt op dat in tegenstelling tot de militaire en de politieke samenwerking met de vijand geen 

vergelijkbare daling van de strafmaat voor verklikking plaatsvindt. De evolutie gaat van 17 procent 

criminele straffen tot maart naar 32 procent in de periode van april tot juni en 29 procent van juli tot 

september. In het laatste trimester van 1945 blijft het niveau op 26 procent. Het daaropvolgende half 

jaar fluctueert het aantal criminele straffen tussen 11 en 19 procent. Huyse wijt het uitblijven van een 

strafmaatdaling aan het flexibele karakter van artikel 121bis swb. Het artikel staat gemakkelijk toe om 

onderscheid te maken tussen grote en kleine verklikkers.
1322

 Wat klopt, is dat artikel 121bis swb als 
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enige een duidelijke band voorziet tussen het gevolg van het misdrijf en de strafmaat. Dit leidt tot een 

beperkte appreciatiebevoegdheid van de rechters en laat minder afwijkingsruimte toe. Voor militaire 

en politieke samenwerking met de vijand heeft de strafwet louter een maximumstraf. Een algemene 

strafomschrijving dient echter de bruikbaarheid van de strafwet. Het is zeer moeilijk om aan algemene 

strafwetomschrijvingen gevarieerde structuren te geven voor een evenwichtiger strafrechtelijk beleid. 

De gedane schade aan de Staat is veel moeilijker te bepalen en te meten dan de individuele schade van 

verklikte personen. Het gevolg voor het slachtoffer van militaire en politieke samenwerking (in casu: 

de Staat) speelt natuurlijk een rol in de straftoemeting. De graad van het gepleegde verraad wordt naar 

de voorbije realiteit gestructureerd. Ik schreef reeds dat effectieve militaire strijd de meest negatieve 

beoordeling krijgt van de misdrijven in artikel 113 swb. Taken zoals toezicht krijgen een meer milde 

inschatting. Het is aan de auditoraten en de rechters om dit onderscheid betekenis te geven. 

Er is nog een verklaring voor de evolutie van het aandeel criminele straffen voor verklikking in 1945. 

Het auditoraat te Aarlen vraagt begin 1945 of rechtszaken over verklikking geen uitstel kunnen krijgen 

tot na de militaire vijandelijkheden. Substituut-krijgsauditeur Marcel Plumier stelt dat het onmogelijk 

is om het lot van verscheidene verklikten te bepalen, omdat deze personen zich in Duitsland bevinden. 

De uitbreiding van de voorhechtenis met enkele maanden vindt hij niet problematisch doordat de te 

vorderen straf tussen 10 en 15 jaar ligt. Ganshof stemt in met het uitstel, maar maant de substituut aan 

om deze zaken niet uit het oog te verliezen.
1323

 De hausse van criminele straffen voor verklikking in de 

periode april – december 1945 is waarschijnlijk te wijten aan de terugkeer van burgers uit Duitsland 

wier verklikking hen aan een lange opsluiting blootstelt. De overlijdensberichten die pas na de oorlog 

bekend worden, kunnen hier een rol spelen.
1324

 

Huyse wijt het hogere aandeel van de criminele straffen voor de mannen (33 tegen 24 procent) en voor 

de Franstaligen (31 tegen 21 procent) aan de uiteenlopende gevolgen voor de slachtoffers. De mate 

waarin de geschiedenis van de voorbije bezetting een rol speelt in de gerechtelijke beoordeling van de 

verklikking is moeilijk vast te leggen. Gegevens over de gerechtelijke behandeling van verklikking 

door het militair gerecht zijn schaars. Begin maart 1945 zijn er ongeveer 22.000 dossiers. De meest 

belangrijke auditoraten zijn Brussel met 3451 gevallen, Gent met 2919, Charleroi met 2733 en Brugge 

met 2511.
1325

 Tegen juni loopt dit aantal op tot 28.800. Antwerpen neemt dan met 3030 onderzoeken 

de plaats van Brugge in. De overige drie auditoraten hebben elk 300 tot 500 bijkomende dossiers.
1326

 

Tegen 1 oktober komt het tot 35.000 onderzoeken. Het militair gerecht veroordeelt tegen dan in totaal 

2000 verklikkers. Dit leidt tot 1600 veroordelingen. Er zijn slechts 20 procent vrijspraken. In het eerste 

bevrijdingsjaar veroordeelt het gerecht verhoudingsgewijs dus meer mensen dan later in de repressie. 

In totaal stelt het militair gerecht 5830 vervolgingen in met 4101 veroordeelden. Dit wil zeggen dat 70 

procent van de zaken een veroordeling met zich meebrengen.
1327

 Een mogelijke verklaringsgrond is 

dat in het eerste bevrijdingsjaar meer duidelijke of eenvoudige rechtszaken voor de krijgsraad en het 

krijgshof verschijnen.  
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13.3.6 Deelbesluit: De gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de 

vijand tot augustus 1945 

Het militair gerecht start in het eerste bevrijdingsjaar met de toepassing van de vier klassieke artikelen 

uit de strafwet verbonden aan de samenwerking van de vijand. De houding van de Auditeur-generaal 

is een eerste punt. Hij leidt het parket van het militair gerecht. Zijn instructies hebben invloed op het 

beleid van de auditeurs. De bakens die hij uitzet, zijn dus van belang. Ganshof houdt, wat deze bakens 

betreft, een rechte lijn aan. Elke vorm van samenwerking met de vijand interpreteert hij uitgebreid. Dit 

blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de problemen met de regering over de begrenzing van de vervolgingen 

voor economische samenwerking met de vijand. 

Ten tweede valt op dat het beleid voor de vier onderscheiden misdrijven niet op gelijke wijze gebeurt. 

De talrijke dossiers inzake de militaire samenwerking krijgen voorrang door de context van de oorlog. 

Voor de politieke samenwerking met de vijand is dit anders. De lichtere vormen kennen een onzeker 

verloop in het eerste bevrijdingsjaar. Er is onduidelijkheid over de aan te wenden bestraffingsgrond. 

De wet van 22 maart 1940 wordt niet algemeen aanvaard. Daarnaast sluit het Auditoraat-generaal de 

gewone leden van antinationale groeperingen uit van vervolging totdat de regering maatregelen voor 

de instelling van een lichtere procedure neemt. Militaire en politieke collaboratie delen een belangrijk 

kenmerk. Vaak plegen burgers deze misdrijven in collaborerende organisaties. De auditoraten stellen 

daarom tabellen op. De kennis van de onderscheiden groepen, hun doelen en misdrijven wordt steeds 

bijgewerkt. De Auditeur-generaal houdt de minister van Justitie op de hoogte over de strafmaten voor 

deze groeperingen. De rechters houden rekening met de aard van deze bewegingen en eveneens met 

een zekere mate van geïndividualiseerde strafmaten. Dit blijkt uit de spreiding van de strafmaten 

verbonden aan de meeste courante militaire organisaties. Uit de verslagen van Ganshof aan de minister 

van Justitie blijkt dat de individualisering zich na verloop van tijd verder doorzet. Er is een toenemend 

aantal verzachtende omstandigheden dat een wijder gebruik in de rechtbanken kent. Deze groeiende 

individualisering is een deelverklaring voor de start van de daling van de strafmaat. De evolutie binnen 

het strafrecht biedt evenwel niet het volledige palet aan verklaringen. Een andere verklaringsgrond 

daarvoor is op het gebied van de zuivering te vinden. 

 

13.4  Een preventieve epuratie: de administratieve internering van 

verdachten 

 

Tot nu lag de focus van mijn bespreking van het eerste bevrijdingsjaar puur op de repressie, de aan het 

militair gerecht toevertrouwde taak om de in de strafwet opgenomen misdrijven van samenwerking 

met de vijand te bestraffen. De regering moet in deze periode echter ook het hoofd bieden aan niet op 

de strafwet gebaseerde zuiveringen en uitsluitingen. De administratieve internering van verdachte 

burgers interpreteer ik in dit onderzoek als een preventieve epuratie. Het is een preventieve maatregel, 

want niet gebonden aan een of andere veroordeling. Hoewel het een opsluiting betreft, plaats ik dit 

onder de epuratie, omdat het doel van deze maatregel de tijdelijke zuivering tijdens de bevrijding van 

het land beoogt. Voor de openbare orde en veiligheid worden verdachte burgers in interneringscentra 

opgesloten, om de veiligheid van de bevolking en de geallieerde oorlogsvoering te garanderen. 
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13.4.1 “Une forêt vierge avait poussé dans l'espace de 24 heures”1328 

13.4.1.1 September 1944 

De administratieve internering van verdachten is een van de meest dringende problemen voor de 

Belgische Staat in het eerste bevrijdingsjaar. In Londen herneemt de regering deze maatregel met de 

besluitwet van 12 oktober 1918 als basis. Dit is een noodzakelijk en flexibel instrument om het hoofd 

te bieden aan het onvoorspelbare verloop van de bevrijding. Deze opsluiting staat een snel en effectief 

ingrijpen tegen dreigingen voor de Belgische Staat en de geallieerde legers toe. Het klopt dat “le 

législateur ne cherchait pas à sanctionner le coupable, mais à assainir la vie publique”.
1329

 

Pivotaal in het systeem van de regering Pierlot is de burgemeester. Behuizing, kleding en voeding 

behoren tot zijn verantwoordelijkheden. Hij is tevens gemachtigd om interneringen te bevelen. Dit 

systeem is gegrondvest in de veronderstelling van de onmiddellijke overdracht van de staatsmacht aan 

de legitieme vertegenwoordigers van de staatsinstellingen en de even onmiddellijke verwijdering van 

de verdachte, tijdens de bezetting benoemde lokale mandatarissen. De regering maakt in de besluitwet 

van 8 mei 1944 de benoemingen uit de bezetting en de daarbij horende administratieve hervormingen 

ongedaan. Veel lokale mandatarissen zijn op het moment van de bevrijding niet ter plekke, maar toch 

verloopt het herstel van het lokale gezag relatief vlot. Er is een grote mate van continuïteit.
1330

  

Voor de uitvoering van de interneringen rept de regering in Londen met geen woord over het verzet. 

De legale vertegenwoordigers van de Staat moeten deze taak op zich nemen. De regering Pierlot laat 

niettemin twee poorten voor de verzetsorganisaties open. Deze groeperingen mogen steeds nuttige 

informatie aan de bevoegde instanties overmaken. Anderzijds kan de overheid overgaan tot de 

opeising van de individuele leden voor hulp bij bepaalde taken. Bij deze opeising is dit individuele 

karakter pertinent. Het opeisen van een volledige verzetsgroep voor de handhaving van de openbare 

orde lijkt te veel op een de facto legitimering door de Staat.
1331

 Te Londen stuurt de regering Pierlot 

meermaals berichten aan het militair en burgerlijk verzet dat zij tijdens de bevrijding geen actieve rol 

in de ordehandhaving zullen hebben. Geritmeerd op de voortschrijdende bevrijding neemt het verzet 

naast de bevolking nochtans het voortouw in de brede arrestatiegolf en de aanvallen op inboedels van 

verdachten. Deze heftige, maar korte episode is gekend als de straatrepressie in België: “désordonnée, 

improvisée, brutale souvent, humiliante toujours, rarement mais quelquefois sanglante”.
1332

 Het verzet 

neemt als morele vaandeldrager van de natie de leiding van deze operatie op zich.  

Het verzet speelt onmiskenbaar de hoofdrol in de straatrepressie van september 1944. Wel kent België 

in tegenstelling tot Frankrijk zo goed als geen ter plaatse ingestelde uitzonderingsrechtbanken die 

vonnissen vellen met standrechtelijke executies als gevolg. De stad Tongeren is een van de weinige 
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gedocumenteerde gevallen. Daar vonnist en executeert het verzet vijf burgers rond de tijd van de 

bevrijding. In het dorpje Wellen vallen bijvoorbeeld ook twee doden.
1333

 Frankrijk kent met inbegrip 

van de buitengerechtelijke zuiveringen vóór de eigenlijke bevrijding van het land, 11.000 dodelijke 

slachtoffers. In België komt geen dodental op deze schaal voor. Frankrijk ondergaat evenwel een fase 

van burgeroorlog tegen de voorstanders van Vichy.
1334

 De snelheid van de bevrijding smoort in België 

het losbarsten van een mogelijke strijd in de kiem.  

Het aantal slachtoffers van de Belgische straatrepressie schatten, is moeilijk. Het is zelden duidelijk of 

het geciteerd aantal overledenen louter de straatarrestaties betreft of tevens slaat op de lange periode 

met inbegrip van het verblijf in een interneringskamp of een gevangenis. De uitgebreide collectie 

verslagen inzake ordehandhaving dat het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid ontvangt van 

de politiediensten, de rijkswacht en de Staatsveiligheid, bevatten zeer weinig voorvallen met dodelijk 

gevolg.
1335

 In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging spreken Luc Huyse en Kris Hoflack 

over “enkele tientallen gevallen” van doden.
1336

 Luc De Vos noemt een honderdtal slachtoffers.
1337

 

Mishandeling op de straat is hoe dan ook courant. Arrestaties gebeuren vaker dan niet hardhandig en 

met geweld. Net zoals elders in Europa worden vrouwen bijvoorbeeld kaalgeschoren.
1338

 Naast deze 

fysieke wantoestanden zijn er ook nog legale misstappen. In de haast en chaos van de bevrijding wordt 

“eender wie” gearresteerd. In bepaalde gevallen dienen persoonlijke of ongegronde motieven of foute 

gegevens als basis voor opsluitingen. Arrestaties zonder de steun van de politie of de burgemeester 

gebeuren gewoonlijk zonder de daartoe vereiste documenten en zijn daardoor illegaal. 

François-Louis Ganshof schrijft als regionaal vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat op 13 

september 1944 een verslag aan de Auditeur-generaal, zijn broer, over Brugge, hun geboortestad. Op 

12 september gebeuren er gewelddaden. F.-L. Ganshof wijt dit echter aan het enthousiasme onder de 

bevolking voor de bevrijding door de Canadezen. Een dag later is de rust weer hersteld. Door de acties 

van de militaire overheid gedraagt het verzet zich er gedisciplineerd. Een dag later geeft hij aan dat het 

verzet zich volledig onder het gezag van de politie en de rijkswacht plaatst. Vooral in het zuiden van 

West-Vlaanderen heersen er problemen. In Kortrijk, Ieper en Menen treedt het verzet in open strijd 

met de passieve burgemeesters. Vooral de lokale afdelingen van het OF zijn weinig gedisciplineerd. In 

oktober vermeldt F.-L. Ganshof te Roeselare weerzinwekkende excessen tegen geïnterneerden door 

leden van de Gewapende Partizanen.
1339

 Ze bedreigen er de burgemeester en terroriseren de bevolking. 

In Ieper, Moeskroen, Wevelgem en Wervik is de situatie vergelijkbaar.
1340

  

De actieve rol van de verzetsbewegingen na de oorlog en het samengaan van de arrestaties met de wil 

van de weerstand om een politieke rol in het bevrijde België te spelen, leiden al vroeger tot vragen 
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over het spontane, dan wel georkestreerde karakter van de straatrepressie. Lode Wils ziet hierin een 

doordachte enscenering door communistische kringen.
1341

 Hij gaat evenwel voorbij aan de evenzeer 

gedocumenteerde actieve rol van niet-communistische verzetsbewegingen. Wel werpt de KP zich op 

als de verzetspartij. Deze partij schuwt de instrumentalisatie van het verzet voor de eigen politieke 

doeleinden niet. Huyse legt de nadruk op de uitbarsting van volkswoede in het machtsvacuüm na de 

oorlog. De bevolking heeft een vervaagde moraal na vijf jaar gewelddadige bezetting.
1342

 Door het 

algemeen voorvallen van vergelijkbare straatrepressies in de bevrijde landen wint de psychologische 

verklaring van Huyse aan kracht.
1343

 Na de Eerste Wereldoorlog gebeuren er vergelijkbare “violences 

populaires” tot begin 1919. Daarna zijn er gerichte geweldplegingen wegens vrijlatingen en de te traag 

gepercipieerde gerechtelijke werking. Dit lijkt sterk op de naoorlogse periode in 1944.
1344

 

Deze omschrijving is echter slechts een kant van het verhaal. Het beeld van het verzet dat al dan niet 

schuldige burgers arresteert, is te eenzijdig. Tot heden wordt deze realiteit te weinig genuanceerd. Een 

analyse van de straatrepressie moet dieper gaan. De lokale machtsverhoudingen zijn in elke gemeente 

de basis voor de gebeurtenissen. Een eerste verschil is de relatie tussen het legale gezag en het verzet. 

Deze verhoudingen hebben in elke gemeente een eigen karakter. De variabelen zijn het college van 

burgemeester en schepenen, de politiecommissaris, de procureur des konings en het verzet. Hun 

karakter en onderlinge verbanden bepalen wie tegenover wie staat en wie er samenwerkt. In bepaalde 

gemeenten sluit sterk het lokaal gezag met de ordediensten het verzet van invloed uit. Elders speelt het 

verzet dan weer een duidelijke politieke rol.
1345

 Georges Cassart, advocaat aan het hof van beroep te 

Brussel en OF-lid interpreteert de tweede situatie anders. Als de lokale autoriteiten hun bevoegdheden 

niet uitvoeren en de situatie op zijn beloop laten, dan ziet hij een stilzwijgende delegatie gebeuren van 

politiebevoegdheden aan het verzet.
1346

 

Voor bepaalde gemeenten zijn deze machtsverhoudingen gedocumenteerd. In Brugge gaat de militaire 

overheid in eerste instantie met het burgerlijk en militair parket tot interneringen over. Daarbij bieden 

zowel de politie, de rijkswacht als het verzet hulp. De aanwezige krijgsauditeur maakt voor elke zaak 

een dossier op dat hij voorlopig aan de procureur des konings overmaakt. Dit is de gewone gang van 

zaken. Brugge beschikt dan nog niet over een krijgsraad met een -auditoraat. Een week later neemt de 

auditeur systematisch de dossiers uit het parket van de rechtbank van eerste instantie door om de zaken 

voor onderzoek te selecteren. Vervolgens gebeurt er een officiële arrestatie met een overbrenging naar 

de gevangenis. Brugge kent op 13 september een duizendtal interneringen. Dit verloopt niet zonder 

slag of stoot. Niet de burgemeester Victor Van Hoestenberghe ordonneert deze interneringen, maar het 

militair gezag. Hij wil niet voor deze interneringen verantwoordelijk zijn. Van Hoestenberghe is niet 

de enige burgemeester met deze houding. In de tweede en derde week van september springen lokale 

procureurs des konings vaak bij om de gebrekkige daadkracht van de burgervaders tegen te gaan. Het 

merendeel van de West-Vlaamse burgemeesters weigert de hun toebedeelde rol bij de uitvoering van 

de interneringen. Deze beperkte activiteit veroorzaakt conflicten met het verzet en doet de arbitraire 

arrestaties toenemen. In Kortrijk is de situatie nog ingewikkelder, omdat daar tevens de procureur des 

konings medewerking weigert. De auditeur vervangt er de procureur. De arrondissementscommissaris 
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zet de burgemeester onder druk om de nodige handelingen te stellen. Te Ieper zijn er geen reguliere 

interneringen. Er worden geen interneringsmandaten uitgeschreven. Uit gedeeltelijke transfers van 

geïnterneerden naar het noorden van de provincie blijkt dat de geïnterneerden in Kortrijk, Ieper en 

Roeselare vaak gewelddaden ondergaan en tevens bestolen en mishandeld zijn.
1347

 

Ook in Oost-Vlaanderen blijven veel burgemeesters passief. Gewoonlijk oefent het regulier gezag pas 

na twee weken de toegewezen bevoegdheden uit, met het verzet in een aanvullende rol. Er doen zich 

vanaf dan minder onterechte arrestaties voor. In Dendermonde en Oudenaarde nemen de procureurs 

des konings hun verantwoordelijkheid. Interneringen door het verzet worden achteraf geregulariseerd. 

In Oudenaarde is de orde na 24 uur hersteld. De Belgische Nationale Beweging (BNB) en de Armée de 

Belgique (AB) oefenen hun taken uit in samenhang met het parket en de rijkswacht – een regeling uit 

de bezetting. Vanaf eind september moet het Dendermondse verzet bij arrestaties steeds hulp vragen 

aan de rijkswacht of de politie. De ordediensten treden dan op in een ondersteunende rol. Er zijn dan 

bijna 3000 geïnterneerden in het gerechtelijke arrondissement van Dendermonde. Net zoals in Brugge 

worden geïnterneerden met een geopend gerechtelijk onderzoek gearresteerd. De plaatselijke kazerne 

is daarvoor beschikbaar, naast veel kleine depots. Volgens F.-L. Ganshof kent Dendermonde weinig 

twijfelgevallen in tegenstelling tot Sint-Niklaas, Oudenaarde en Geraardsbergen.
1348

 Positief voor Sint-

Niklaas is de voortgang van de hoofdpolitiecommissaris bij de opmaak van gerechtelijke dossiers. 

Rondzendbrief nr.340 blijft in Aalst tot zeker 20 september dode letter. Het OF arresteert 900 mensen 

in twee weken tijd, maar wantrouwt de Dendermondse procureur des konings.
1349

 Midden november 

houdt het OF nog steeds interneringsdossiers achter de hand.
1350

 In Gent voert het door de gouverneur 

van Oost-Vlaanderen opgerichte Coördinatie-comité geleid door generaal Tancré van het Geheim 

Leger een nieuwe procedure in. Arrestaties gebeuren in aanwezigheid van de politie of de rijkswacht. 

Het aantal wederrechtelijke arrestaties daalt sterk door deze samenwerking.
1351

 

In Tongeren verduidelijken de schepenen het standpunt van de burgemeester. Als politicus beschikt hij 

niet over de nodige onafhankelijkheid om tot interneringen over te gaan. Beslissingen in deze materie 

leiden onvermijdelijk tot kritiek. De meeste burgemeesters delen deze visie. Op 15 september 1945 

schrijft kapitein Theys van het Hoog Commissariaat een verslag over de stand van zaken in de streek 

van het Leuvense. Er gebeuren nog maar weinig interneringen en hij stelt geen flagrante misbruiken 

vast. In samenwerking met de dienstdoende procureur des konings Delahaye zorgt het verzet bij de 

interneringen voor de processen-verbaal. Hij neemt kennis van alle dossiers. Hierdoor zijn reeds 900 

van de 1500 aanhoudingen zonder gerechtelijke vervolging terug op vrije voeten. Dertig leden van de 

burgerbescherming en de AB bewaken de overige geïnterneerden. Op het platteland gebeuren wel nog 

interneringen met politieke motieven. In de landelijke gemeenten keert de rust echter stilaan terug 

door de tussenkomst van de arrondissementscommissaris.
1352

 In Verviers voorziet het verzet het parket 
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bij de bevrijding van hun bewijsmateriaal. Op basis van deze gegevens stelt de plaatselijke procureur 

des konings vervolgens de interneringsbevelen uit.
1353

 

De excessen in de openbare orde horen snel tot het verleden. De verzetsbewegingen concentreren zich 

eerst op de arrestatie en dan op de internering van de betrokkenen. In verschillende steden komt het tot 

een verstandhouding met de handhavers van de openbare orde. Soms leidt dit zelfs tot een gezamenlijk 

optreden. Dit is wenselijk door de onderbemanning en de gebrekkige bewapening van zowel politie als 

rijkswacht. Daarnaast valt vooral de – op het platteland bijna algemene – passieve houding van de 

burgemeesters op. De vrees voor politieke zelfmoord leeft sterk.
1354

 Dit legt een onvoorzien pijnpunt 

van de aanwending van burgemeesters voor de uitvoering van de administratieve interneringen bloot. 

Te Londen zien de Belgische beleidsvoerders de burgemeesters als de lokale vertegenwoordigers van 

het centrale staatsgezag. Het is hun opdracht voor het land om de gevaarlijke burgers op te sluiten. De 

burgemeesters zien zich echter niet uitsluitend op deze wijze. Zij blijven tevens de lokale verkozene. 

Ook de kleinschaligheid en de lokale ons-kent-ons mentaliteit verklaart de bestaande weerspannigheid. 

Nog een verklaring voor de vooral katholieke burgemeesters is hun vooroorlogse politieke nabijheid 

met het VNV. Het is tevens logisch dat een gespannen verhouding met het verzet onder de bezetting 

en het onbegrip voor de positie van de oorlogsburgemeester de onderlinge machtsrelaties beïnvloeden. 

Dat de regering Pierlot in Londen uit voorzichtigheidsoverwegingen de rondzendbrief met de regeling 

van de bevoegdheden voor de interneringen tot aan de bevrijding geheimhoudt, biedt nog een inkijk op 

de houding van de burgemeesters. Het verzet kan immers in bepaalde gevallen overgaan tot arrestaties 

zonder dat de burgemeester van zijn nieuwe bevoegdheid weet heeft. De regering Pierlot spant zich 

echter in om rondzendbrief nr.340 zo snel mogelijk te verspreiden. Tussen 8 en 12 september 1944 

ontvangen de provinciegouverneurs kopieën van de rondzendbrief en het Belgisch Staatsblad van 2 

september dat de besluitwetten publiceert die de strafwet en de strafrechtelijke procedures wijzigen. 

Op hun beurt staan de gouverneurs in voor de verdeling aan de burgemeesters in hun ambtsgebied. 

Ten laatste op 11 september beschikken de politiecommissarissen van gemeenten met meer dan 5.000 

inwoners en de procureurs des konings over deze documenten. De verdere verspreiding verloopt 

minder vlot. Zo laat de gouverneur van Henegouwen op 17 september aan Ganshof weten dat de 

bestelling bij de lokale dignitarissen door de manke postverbindingen niet verzekerd is.
1355

 Behoudens 

de chaotische omstandigheden van de bevrijding verspreidt de rondzendbrief zich relatief vlot. Het is 

echter niet steeds duidelijk of de documenten tijdig bij de juiste personen terechtkomen. 

De positie van de burgemeester is een eerste misrekening in het draaiboek van de regering Pierlot te 

Londen. De veelvuldige problemen maken dat minister van Justitie Verbaet op 20 oktober 1944 in een 

rondzendbrief de burgemeesters de bevoegdheid afneemt om interneringen uit te spreken.
1356

 Op deze 

manier ontheft de centrale overheid de lokale politieke figuur van een ongewenste bevoegdheid. Hun 
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vlotte medewerking zou het verzet evenwel geen fundamenteel andere rol hebben gegeven. Er zouden 

wel minder ongegronde of illegale interneringen zijn geweest. José Gotovitch vat de maatschappelijke 

positie van het verzet treffend samen: “Ecartée des combats, écartée des maisons communales, la 

résistance sera confinée dans ce qui ne devait être qu’un aspect de son action: son rôle épurateur et 

répressif”.
1357

 Deze sleutelrol in de handhaving van de openbare orde zet zich nog een tijdlang door in 

de verderop besproken bewaking van de interneringskampen.  

De straatrepressie blijft in België uiteindelijk beperkt tot de grotendeels door het verzet uitgevoerde 

overlevering van gevaarlijk geachte burgers in de handen van het legitiem gezag of de door het verzet 

bewaakte en bemande interneringskampen. In dit proces reguleert een groep met moreel zeggenschap 

de anders mogelijk wild uitslaande en moeilijk controleerbare wraakgevoelens in de bevolking.
1358

 De 

internering dient dus verscheidene doelen: 1. het opzoeken van collaborateurs en 2. de onttrekking aan 

de woede van de straat. In deze zin is de internering een oneigenlijke zuivering. De handhaving van de 

openbare orde en de veiligheid van de geallieerde legers en de bevordering van het herstel van de Staat 

zijn de primaire achtergrond voor de toelaatbaarheid van dit proces.
1359

 De tijdens dit proces voor een 

deel gestuurde bevolking raast uit tegen de vrienden van het vorig regime. De speciale verhouding van 

het verzet en de bevolking tegenover “hun” geïnterneerden verklaart de spanning met de regering over 

het beleid voor de interneringskampen en de snel gestarte politiek van invrijheidstellingen. 

 

13.4.1.2 Mei 1945 

Het oorlogseinde en het bekend worden van de Belgische slachtoffers in de Duitse kampen ontsteken 

de volkswoede een tweede maal begin mei 1945. De interneringskampen en de gevangenissen vullen 

zich vanaf dan op met verdachte Belgen die uit Duitsland terugkeren. Voor het auditoraat te Verviers 

betekent dit een extra taak. Bij alle terugkerende Belgen voeren deze magistraten het eerste onderzoek 

uit. Ze doen ondervragingen en schrijven desgevallend arrestatiebevelen uit. Dit zijn echter niet de 

enige nieuwe geïnterneerden. Een belangrijke groep in vrijheid gestelde personen belanden ook weer 

achter slot en grendel.
1360

 

Van belang voor deze tweede straatrepressie zijn twee radioboodschappen inzake interneringen van de 

regering voor de Belgische bevolking. Op 8 mei neemt de katholieke minister van Justitie de Bus de 

Warnaffe het woord en een dag later is het aan de liberale minister van Binnenlandse Zaken Adolphe 

Van Glabbeke. De minister van Justitie meldt dat hij de krijgsauditeurs en procureurs des konings 

gelast met de uitvoering van de nodige interneringen. Per dienstbrief op 8 mei 1945 draagt minister du 

Bus hen inderdaad op om, wanneer de omstandigheden dit vereisen, interneringsbevelen af te leveren 

voor elke persoon die een gegrond schandaal kan veroorzaken wegens zijn gedrag tijdens de bezetting 

of door zijn huidige vrijheid.
1361

 In navolging van deze radioberichten draagt Ganshof op 11 mei 1945 
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de krijgsauditeurs per staatstelegram de herinternering op van de personen wier vrijheid schandaal bij 

de bevolking veroorzaakt. Hij licht hen nog in dat ook de procureurs des konings dit bericht krijgen. 

Vier dagen later blijkt echter dat de procureurs vanaf 8 mei geen interneringen meer uitvoeren.
1362

  

Dit is een belangrijk moment voor het interneringsbeleid. De derde en meest algemene categorie uit 

rondzendbrief nr.340 wordt aan het eind van de oorlog de meest belangrijke. De internering is, zoals 

aangeduid, een instrument voor de handhaving van de openbare orde in oorlogstijd. De Staat laat zich 

bij het aanwenden van de algemene categorie leiden door het ongenoegen dat onder de bevolking leeft. 

De door het volk al dan niet terecht aangeklaagde persoon veroorzaakt openbaar schandaal. Dit 

schandaal leidt tot een tijdelijke opsluiting in een interneringskamp.
1363

 Omgaan met schandaal is een 

moeilijke evenwichtsoefening voor de verantwoordelijke instanties. 

Dat Ganshof de krijgsauditeurs vraagt om mee te stappen in de herinternering betekent niet dat hij zich 

achter de inhoud van de radioboodschappen van de regering schaart. De Auditeur-generaal vindt in de 

radioboodschappen een ongepaste kritiek op de werking van het militair parket terug. Het steekt hem 

vooral dat de eigenlijke “schuld” voor de gedane vrijlatingen niet bij het militair parket ligt. Hij wijst 

daarvoor op de consultatieve commissies. Dit zijn de lokale adviesorganen voor invrijheidstellingen 

van de minister van Justitie. Ze onderzoeken de zaken van geïnterneerden.
1364

 Minister Van Glabbeke 

weigert de schuld voor de onlusten op zich te nemen en houdt staande dat zijn bericht het land niet 

ophitst, maar net kalmeert. Ganshof weerlegt dit met Bergen als voorbeeld. De bevolking brengt daar 

tussen 6 en 9 mei 1945 elk dag gemiddeld twee incivieken aan, maar op 10 mei brengen particulieren 

niet minder dan 61 personen binnen. Met nog soortgelijke verslagen achter de hand wijst de Auditeur-

generaal op de rond 10 mei enorme toename van gewelddaden tegen incivieken. Hij blijft de minister 

zien als de aanstoker van het straatgeweld, aangezien dit geweld zich door de gedane beloftes op de 

radio gelegitimeerd voelt.
1365

 

Ganshof baseert zich voor die beweringen op klachten vanuit het militair gerecht. E. Feron, voorzitter 

van de krijgsraad in Charleroi is verbolgen, omdat de krijgsraden en de auditeurs de regeringspolitiek 

volgen, maar tegelijkertijd aan de schandpaal worden genageld. Ook van Willy Loppens, voorzitter 

van het krijgshof te Brussel krijgt minister du Bus een klachtenbrief. De topmagistraat legt de 

verantwoordelijkheid voor de invrijheidstellingen bij de consultatieve commissies en wijt de trage 

afdoening van de rechtszaken van het militair gerecht aan de trage verwerking van de gratieverzoeken 

in het ministerie van Justitie.
1366

 In de Senaat geeft Joseph Pholien ook kritiek op de radiotoespraken. 

Hij ziet een wijder effect dan louter de herinternering van recent vrijgelaten geïnterneerden en leden 
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van de politieke organisaties in dienst van de vijand. Als antwoord leest de minister Van Glabbeke in 

de Senaat een verslag van een rijkswachter waaruit het kalmerend effect van zijn toespraak blijkt. Een 

aantal katholieke senatoren heeft ernstige twijfels over de waarachtigheid van deze bron.
1367

  

Doordat de ordediensten in mei 1945 reeds een tijdlang functioneren zijn de gebeurtenissen in mei en 

juni en de omliggende maanden accurater beschreven. In zijn brief van 10 mei 1945 aan de minister 

van Justitie maakt Ganshof onder meer melding van ruim honderd verslagen met klachten over de 

consultatieve commissies en de hevige reacties bij de bevolking omwille van de invrijheidstellingen. 

Soms nemen geallieerde soldaten deel aan herinterneringen of andere acties tegen collaborateurs zoals 

het vernietigen van huisraad en meubilair.
1368

 In mei 1945 worden op bepaalde plaatsen in Antwerpen, 

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen strooibiljetten verspreid ter ophitsing van de gemoederen van 

de bevolking. Door de vraag aan politie en rijkswacht om niet tussenbeide te komen, denkt Ganshof 

aan een centraal orgaan dat de onlusten met politieke bedoelingen orkestreert. Joseph Pholien is door 

de gelijktijdigheid van de wanordelijkheden in het land ook overtuigd van “un mouvement concerté”. 

In de Senaat richt hij zich rechtstreeks tegen de communisten. Hij vermeldt de beslissing van hun 

centraal comité om in een resolutie de volksacties tegen incivieken goed te keuren en te beschouwen 

als protest tegen de lakse politiek tegenover verraders en economische collaborateurs. Pholien meent 

dat Edgard Lalmand als minister van Ravitaillering de regering moet verdedigen.
1369

  

Net zoals in september 1944 lijken de gebeurtenissen veeleer spontaan te ontstaan. Dit sluit de steun 

van verzetsgroepen of uit communistische hoek natuurlijk niet uit.
1370

 Een enkele maal is deze steun 

rechtstreeks te duiden. Willy Frere vermeldt in de vergadering van het centraal comité van de KP op 

14 mei 1945 dat de partij de volksmanifestaties rond La Louvière voor de epuratie van de verraders 

organiseert. Het OF, BNB en het Geheim Leger zijn in deze betogingen betrokken. De acties eindigen 

gewoonlijk met arrestaties van verraders en de vernietiging van bezittingen.
1371

 In zijn verslag op 31 

juli 1945 vat regionaal afgevaardigde van het Hoog Commissariaat voor Oost-Vlaanderen de Poerck 

de aard van het merendeel van de manifestaties accuraat samen: “Bien que spontanées dans leur forme 

non armée et dans leur principe, elles ne peuvent être dissociées du problème des groupements de 

résistance”.
1372

 Het blijft overdreven om te gewagen van een coördinatie van deze straatacties voor het 

land door een centraal orgaan. In verslagen wijzen verschillende regionale officieren van het Hoog 

Commissariaat op het spontane karakter van de acties. Op sommige plaatsen in Henegouwen vormt 

het verzet zelfs een steun voor het herstel van de openbare orde en geen factor van onzekerheid.
1373

  

                                                      

1367
 Zijn partijgenoot Eugène Flagey steunt hem. Hij stelt dat de regering doelmatig optreedt. HVS. 17 mei 1945, 

p.373, 380-383. 
1368

 Op 17 mei 1945 vermeldt Ganshof aan Generaal Erskine verslagen met beschrijvingen van geallieerde hulp 

aan de straatrepressie in: Knokke, Brugge (vooral Sint-Kruis), Blankenberge, Heist, Gistel, Kieldrecht, Zelzate, 

De Klinge, Vrasene, Wachtebeke, Sint-Kruis-Winkel, Bree, Bocholt en Veltem-Beisem. ARA. HCRV. 1294. 

Reacties… Briefwisseling met de geallieerde autoriteiten. 
1369

 HVS. 17 mei 1945, p.372-374. 
1370

 Wanordelijkheden in mei en juni aan de kust en rond Brugge worden deels aan de communisten toegewezen. 

Het Auditoraat-generaal noemt het OF in de andere gevallen. SOMA. IG’s. N/1-55-3-2. Briefwisseling ten 

gevolge van de dienstbrief van het ministerie van Justitie van 8 mei 1945, april – juni 1945. Ganshof ziet de 

gewelddadige manifestaties in Luxemburg op 2 juni 1945 als: “une maneuvre des fermiers et des marchands de 

bestiaux de la région qui se sont servis du mécontentement exprimé par les prisonniers rentrés de captivité, pour 

détruire les archives des services de la C.N.A.A.”. De CNAA is de Franse afkorting voor Nationale Landbouw- 

en Voedingscorporatie. ARA. HCRV. 1311. Henegouwen: idem. 
1371

 DACOB. Archief Centraal Comité. Map 3.  
1372

 ARA. HCRV. 879. Dossier inzake de verslagen van de provinciale afgevaardigden van het HCRV. 
1373

 ARA. HCRV. 1311. Henegouwen: idem. 



 

 290  

Een klassiek stramien van gebeurtenissen in mei voltrekt zich in Neerpelt. De bevolking hoort er het 

nieuws van zes overleden politiek gedeporteerden. Als reactie daarop trekken een aantal groepen naar 

tientallen huizen van “zwarten” of voorstanders van de bezetter om vernielingen te plegen.
1374

 Ook 

wachten de mensen vaak, zoals in Nijvel, op terugkerende collaborateurs aan het treinstation of bij de 

rijkswachtkazerne om het transport van de verdachten te bemoeilijken.
1375

 Advocaat-generaal Tomsin 

licht Ganshof in over de harde schok dat het nieuws van de gruwelijke behandelingen van landgenoten 

in Duitse concentratiekampen teweegbrengt. De kritiek op de invrijheidstellingen neemt volgens hem 

vooral daarom enorm toe. Hij ziet vooral gewelddaden gebeuren na begrafenissen van patriotten of bij 

nieuws van overleden burgers in Duitsland.
1376

 In deze gespannen tijd is er een gedocumenteerde 

mishandeling, gepleegd door een aantal jonge rijkswachters in de kelder van het krijgsauditoraat van 

Brussel. Bijna elke betrokken rijkswachter is onder de bezetting lid van het verzet en leidt persoonlijke 

verliezen. De slachtoffers zijn vooral SS-ers en leden van de Hilfsgendarmerie. Krijgsauditeur Jos 

Paës acht tuchtmaatregelen niet opportuun, omdat deze feiten in het einde van de oorlog kaderen.
1377

 

Algemeen volgen er opnieuw slechts weinig berichten over dodelijke slachtoffers. In de Senaat haalt 

Moyersoen de moord op een liberale schepen van Aalst aan. De man in kwestie stond op een lijst met 

te interneren personen van het plaatselijke OF.
1378

 

Wat voor Ganshof opmerkelijk is aan de gedane interneringen in mei, is de aanmelding van volledige 

families van incivieken. Wanneer een auditeur de opsluiting van volledige familie weigert, bestatigen 

de interneerders dat de naasten van een inciviek eveneens schandaal veroorzaken en dat de berichten 

van de overheid tonen dat dit schandalige karakter de maatstaf vormt voor de noodzakelijkheid van 

een internering. De duiding vanuit de regering van de gevolgde politiek komt voor een deel in het 

gezicht van de ordediensten terug. Ganshof meent dan ook dat het schandaal op verscheidene plaatsen 

wordt georganiseerd om interneringen uit te lokken. Vanaf 10 mei 1945 worden de krijgsauditoraten 

met werk overstelpt.
1379

 In Antwerpen gaat Sabbe over tot de internering van drie voorlopig vrijgelaten 

geïnterneerden. Ze nemen een uitdagende houding aan en riskeren mishandeling. Tegen 19 mei voert 

dit auditoraat niet minder dan dertig herinterneringen uit. De krijgsauditoraten te Mechelen en Bergen 

melden in hun verslagen expliciet dat zij herinterneren of een verblijfplaats toewijzen in het belang 

van de betrokkene. Krijgsauditeur De Bie (Turnhout) beseft dat hij onschuldigen interneert, maar nood 

breekt wet. Het leven van deze geïnterneerden is op deze manier gered. Op 14 mei krijgt de procureur 

des konings te Turnhout een lijst met verdachten van het Kempisch Legioen. Vier dagen later zijn een 

twintigtal van deze mensen geïnterneerd. Het betreft mensen die De Bie reeds heeft vervolgd of die 

het voorwerp van een strafonderzoek uitmaken. Op basis van een latere lijst gebeuren nog twaalf 

interneringen.
1380

 Op 17 mei 1945 lichten de krijgsauditeurs Ganshof in over de lokale openbare orde 

en de al dan niet bestaande nood aan herinterneringen. Terwijl de Borinage zich door “(des) émeutes, 

pillages, incendies de fermes, saccages de maisons, menaces de mort” kenmerkt, is Namen rustig. Dit 
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verklaart de krijgsauditeur uit Namen door het geringe aantal invrijheidstellingen dat de consultatieve 

commissie na het Ardennenoffensief ordonneert. Ook te Luik, Hoei en Tongeren vindt het Auditoraat-

generaal de combinatie van relatieve rust met een strenge consultatieve commissie.
1381

 

Vóór mei voltrekken zich ook acties tegen de invrijheidstellingen, maar deze acties hebben een andere 

aard. Het gaat vrijwel steeds over nachtelijke daden. Een gevel wordt bijvoorbeeld met hakenkruisen 

beschilderd of er wordt een granaat – meestal - op de benedenverdieping van een huis gegooid of op 

een gevel geschoten. Dit zijn daden van terreur zonder de bedoeling om te doden. Niet zelden zijn de 

huizen van de getroffen “zwarten” onbewoond. Meestal is er louter stoffelijke schade. Wat ook 

voorvalt, is de aanmaning voor bepaalde inwoners via plakbrieven om de gemeente tegen een 

bepaalde datum te verlaten. De ordediensten melden trouwens na enige tijd dat na de heropsluiting van 

incivieken de rust terugkeert. In Quaregnon werkt de uitvoering van een aantal doodstraffen positief.  

 

13.4.2 Wildgroei en consolidering 

Al dan niet in overeenkomst met de ordediensten en de lokale autoriteiten nemen verzetsleden voor de 

internering van verdachte burgers het initiatief. Er ontstaan evenwel veel problemen op het vlak van de 

opsluiting.
1382

 Er groeit een onoverzichtelijke wirwar van interneringscentra. Rondzendbrief nr.340 

geeft, zoals gezegd, de burgemeesters de verantwoordelijkheid over de huisvesting en de aanverwante 

benodigdheden. Net zoals met de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de interneringen heerst 

op dit terrein bij niet weinig burgemeesters twijfel over de effectieve toevoeging van de kosten van de 

voedings- en de huisvesting op de gemeenterekeningen.
1383

 Op 16 oktober 1944 maakt minister van 

Justitie Verbaet echter bekend dat de kosten volgend uit de taken van de besluitwet van 12 oktober 

1918 ten laste van het Bestuur der Strafinrichtingen vallen.
1384

 

 

13.4.2.1 De bewaking en levensomstandigheden in de interneringskampen 

De regering tracht de uit de hand gelopen situatie zo snel mogelijk terug in handen te nemen. Op 16 

oktober 1944 vindt dienaangaande een belangrijke vergadering plaats. Een beperkt ministerieel comité 

houdt een zitting gewijd aan de interneringen. Aanwezigen zijn: de katholieke Eerste minister Pierlot, 

minister van Justitie Verbaet en minister van Binnenlandse Zaken Ronse, de communistische minister 

van Volksgezondheid Marteaux, de liberale minister van Landsverdediging Demets en de minister 

zonder portefeuille Fernand Demany als vertegenwoordiger van het Onafhankelijkheidsfront. Voorts 

tekenen ook de Korpscommandant van de Rijkswacht Generaal Bourguignon, de Commandant van de 
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Binnenlandse Krachten Generaal Gérard en tevens de Auditeur-generaal en Hoog Commissaris voor ’s 

Rijks Veiligheid Ganshof present. Maurice Verbaet bespreekt de vele wantoestanden, van de arbitraire 

en illegale interneringen tot de leiding van het verzet in bepaalde interneringscentra en de zeer ernstige 

geweldplegingen zoals in het kamp te Breendonk. De minister van Justitie richt zich in het bijzonder 

tot de regeringsleden die een nauwe band met het verzet hebben. Hij vraagt hun directe tussenkomst 

om deze misbruiken door het verzet te stoppen. Hij wil een oplijsting van alle geïnterneerden met de 

reden van hun arrestatie. Pierlot brengt de aandacht vervolgens op de aan Generaal Gérard gevraagde 

unieke bevelstructuur voor het gehele verzet. De Commandant van de Binnenlandse Krachten meldt 

dat hij nog steeds informatie voor zijn overzicht van het verzet verzamelt. Daarna wil hij de leden van 

het verzet opslorpen, te beginnen met de minst goede elementen. Gérard bereidt ook het bezoek van 

Fernand Demany aan het verzet in het interneringskamp te Breendonk voor. Ganshof wil dat het verzet 

zo snel mogelijk demobiliseert. De terechtstelling van gijzelaars moet vermeden worden.
1385

 

Dankzij de controles van de provinciale vertegenwoordigers van de Hoog Commissaris is het mogelijk 

een beeld te scheppen van de plaatsen waar de geïnterneerden zich bevinden. De eerste soort plaats is 

de gevangenis. De steden met een of meerdere gevangenissen wenden deze instellingen logischerwijs 

aan. Ik wees reeds op de praktijk om geïnterneerden te arresteren bij de opening van een gerechtelijk 

onderzoek. Deze arrestatie leidt normaal gezien eveneens tot een overbrenging naar de gevangenis. In 

de gevangenissen ontstaat gewoonlijk een mengeling van geïnterneerden en gearresteerden. Een 

tweede soort gebouw is militair van aard. Kazernes komen vaak voor. In Antwerpen wordt onder meer 

de Genie- en de rijkswachtkazerne gebruikt en te Brussel de rijkswachtkazerne. Het Klein Kasteeltje is 

daar bijvoorbeeld in handen van het Geheim Leger. Door de Duitse bezetter aangewende structuren 

dienen ook als verblijfplaats voor geïnterneerden. Voorbeelden zijn het bekende kamp te Breendonk, 

de kazerne Dossin en de citadel te Hoei. Deze plaatsen hebben een krachtige symbolische waarde. Een 

derde categorie gebouwen bestaat uit openbare instellingen zoals scholen. Te Neufchâteau houdt het 

Geheim Leger op 1 november 1944 een groep van 43 mannen en een vrouw vast in het Koninklijk 

Atheneum. In Boechout doet de gemeenteschool dienst. Dit betekent trouwens niet noodzakelijk dat in 

die scholen geen les wordt gegeven. Omdat leerlingen en geïnterneerden dezelfde gangen en uitgangen 

niet zouden gebruiken, bestaat het idee om de Normaalschool te Nijvel als interneringscentrum door 

het Atheneum te vervangen. Private gebouwen zijn ook in gebruik. In Charleroi is het de glasfabriek 

Fourcault en te Anseremme bij Dinant de leegstaande fabriek La Dinantaise. De bioscoop Lefebvre is 

in Ciney de interneringsplaats. In Kortrijk eist substituut Verougstraete het terrein van een aantal 

sportclubs op. Te Hemiksem en Oostduinkerke doet telkens een oude abdij dienst en in Moeskroen het 

klooster van de redemptoristen. De molen te Nimy is nog een opvallende verschijning.
1386

 

Ten aanzien van de wildgroei aan interneringscentra plaatst de regering een beleid op twee sporen. 

Enerzijds wil de regering de centra aan het verzet onttrekken en toewijzen aan het lokale gezag met 

hulp van rijkswacht en politie. Anderzijds voert de regering een hergroeperingsbeleid. De centralisatie 

van de geïnterneerden in een klein aantal grote centra is een eerste stap in de beheersing van “la forêt 

vierge”. Uit een aantal locaties komen immers berichten van mishandeling door de bewakers uit het 

verzet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bewakers van het Geheim Leger in Sint-Niklaas. In het 

West-Vlaamse Bellegem sympathiseert de bevolking met de gevangenen door de mishandelingen van 

het verzet. In de Rijkswachtkazerne te Brussel doen zich zeker tot 8 september 1944 mishandelingen 

voor door de volkswoede en de gebrekkige ordehandhaving. In het kamp te Breendonk wordt een 

eerste inspectie met Majoor Bergeron en de directeur van de Mechelse gevangenis Boeykens door de 
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onvriendelijke ontvangst afgebroken. De leider van het kamp is een reserveluitenant van de artillerie 

Mariotte, lid van het Geheim Leger. Hij stelt dat geweld tegen de geïnterneerden onvermijdelijk is. De 

bewakers komen uit de omliggende gemeenten en kennen het fort van onder de bezetting. Hetzelfde 

verslag vermeldt ook dat bewakers de gevangenen vaak van sigaretten voorzien. De geregeld door de 

bewakers gepleegde “shocking excesses” leiden in oktober 1944 tot een opschorting van de bezoeken 

door de geallieerde legers die kaderen in de Duitse gruweldaden tijdens de bezetting. In de Citadel van 

Hoei gebeuren vooral excessen in het vrouwenkwartier. Als reactie vervangt de gemeente de leden van 

het OF in de buitenwacht.  

Excessen en mishandelingen worden niet vaak nader omschreven in de verslagen. In de gevangenis 

Saint-Léonard te Luik kenmerken de bewakers van het Geheim Leger en de Patriottische Milities zich 

in het begin door een gebrek aan tact en manieren. Vanaf 15 september verbetert de discipline met de 

komst van een nieuwe directeur. Een verslag van 20 oktober 1944 over het kamp Casteau vermeldt: 

“Certains détenus ont été dénudés jusqu’à la ceinture et frappés à coups de lanière. D’autres détenus 

avaient reçu des coups de crosses, lorsque épuisés ils ne pouvaient plus continuer à faire les exercices 

violents qu’on leur imposait”. Er zit structuur in deze mishandeling. Het betreft enkel leden van de SS 

en de Gardes Wallonnes. De andere geïnterneerden verklaren niet te zijn mishandeld. Vermoedelijk 

nemen ook rijkswachters van de buitenwacht deel aan nachtelijke misbruiken, zoals mensen wekken, 

hen tot op het punt van uitputting laten lopen en vervolgens slaan bij tekens van verzwakking. Uit een 

verslag over Turnhout (eind oktober) blijkt dat daar vooral de MNR brutaal zijn macht toont door 

gewelddadige verhoren en interneringen. Deze berichten beperken zich vrijwel altijd tot september en 

oktober 1944.
 1387

 Dit sluit latere mishandelingen niet uit, maar duidt tegelijkertijd dat de Staat de 

situatie steeds beter controleert. Kapitein Drapier van het Hoog Commissariaat beschrijft deze periode 

voor Henegouwen als: “le stade de tâtonnement sous la direction de groupements de résistance”.
1388

 

Mishandeling is niet de enige reden waarom de regering in de niet-professionele bewaking ingrijpt. 

Verrassend genoeg zijn berichten inzake vrijlatingen of te lakse bewaking door het verzet couranter. 

Te Visé nuttigen de bewakers hun middagmaal thuis. Het kamp blijft dan onbewaakt achter. Dit is een 

andere vorm van onbetrouwbaarheid die voor de regering evenmin door de beugel kan. In Deinze 

demobiliseren de leden van het Geheim Leger. Ze verlaten zonder waarschuwing de wacht van het 

interneringskamp. De geïnterneerden vluchten, maar de rijkswacht arresteert hen opnieuw. Te Aalst 

voert het OF in het kader van de troebelen over de ontwapening van het verzet zijn dreigement uit en 

opent de poorten van het interneringscentrum. Terstond rekenen rijkswacht en politie zoveel mogelijk 

geïnterneerden weer in. Sommige geïnterneerden zijn blij, want niet meer “exposés à des dangers 

évidents”. Een verslag uit Brugge op 20 januari 1945 stelt dat de bewakers in de centra weinig talrijk 

en niet betrouwbaar zijn. Er zijn afspraken met personen buitenaf. Advocaten smokkelen brieven 

binnen. Er is onvoldoende controle op voedsel- en kledijpakketten. In Kortrijk wordt een ongewenste 

verbroedering tussen de gewapende bewakers en bezoekende familie van geïnterneerden opgemerkt. 

Leden van de Gewapende Partizanen en het OF helpen in november geïnterneerden ontsnappen uit het 

kamp in La Louvière. Te Asse gebeuren in het kamp Château Morette betaalde ontsnappingen.  

De courante omkoping verbaast niet. Niet enkel ontbreekt het de bewakers uit het verzet aan de nodige 

opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren, ook het loon laat op zich wachten. Op 29 december 
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1944 bericht een commissaris van de Staatsveiligheid dat de bewakers nog steeds geen wedde hebben 

ontvangen en zich allicht daarom laks van hun taak kwijten. In juni 1945 wordt een tiental cipiers van 

de gevangenis in Antwerpen opgesloten voor goederensmokkel en inbreuken op de pakjesregeling. In 

het Klein Kasteeltje is er een sociaal element aanwezig. De bewakers van geïnterneerde industriëlen, 

advocaten, journalisten beschikken soms niet eens over een diploma lager onderwijs.
1389

 In die context 

acht socialistisch senator Missiaen het gebrek aan tucht geen verrassing. Geïnterneerden ontvangen 

dure en luxueuze voedselpakketten en geven de bewakers in ruil voor voordelen voor het onderhouden 

van het gezin soms noodzakelijke geschenken.
1390

 De commissie voor ordehandhaving denkt er op 6 

maart 1945 aan om de kampbewakers te voorzien van een militair rantsoen van de geallieerde militaire 

overheid. Dit zou hen tegen deze verleidingen moeten sterken.
1391

 

Een ander voorbeeld van gebrekkig professionalisme bij het personeel van interneringskampen schuilt 

in pogingen tot politieke beïnvloeding. Twee politieke partijen maken zich hieraan schuldig: de KP en 

de katholieken. Rondom Malmedy en Bourg-Reuland zoeken leden van de KP in de zomer van 1945 

families van geïnterneerden op. In ruil voor een lidmaatschap bij de KP beloven de partijmilitanten 

een zachter reglement voor pakjes met voedsel, kledij en brieven. Ook het interneringskamp te Sint-

Kruis bij Brugge krijgt communistische propaganda. In maart 1945 speelt aalmoezenier E.P. Moreels, 

tevens rector bij de Jezuïeten er een dubieuze rol. Hij spreekt in het kamp te Sint-Kruis openlijk over 

de geïnterneerden als martelaren en slachtoffers. Soms betreedt hij het kamp met documenten van de 

centrale overheid. Moreels informeert de betrokkenen over hun invrijheidstelling voordat de directeur 

van deze documenten kennisneemt. In de Leuvense gevangenis gebeurt propaganda van beide kanten 

eveneens. Terwijl de bewakers aanwervingen voor de KP doen, stellen de geestelijken de nieuwe CVP 

voor als de enige partij die de belangen van geïnterneerden verdedigt.
1392

 

De ondermaatse levensomstandigheden in de interneringskampen op het vlak van voeding, hygiëne en 

geneeskunde zijn te wijten aan de chaotische cocktail van de snelle bevrijding met de voortgaande 

oorlog, het zeer hoge aantal geïnterneerden en de strenge winter van 1944-1945. Het is geen verkeerde 

vaststelling dat “arrêter une masse d’individus dans les conditions de vie de septembre 1944, c’est se 

condamner à les mal nourrir, à les mal loger, à les mal vêtir, à les mal soigner, bref, quelles que 

soient ses intentions, à les maltraiter”.
1393

 Elk door het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid 

gecontroleerde kamp bevat beschrijvingen van de voeding, de hygiëne en de medische toestand. Een 

uitzonderlijk document komt van Paul Verhelst. Hij is opvoeder in de gevangenis van Bergen, maar 

werkt onder meer in het interneringscentrum van Nimy. Op 1 maart 1945 geeft hij verslag over de 

centra te Casteau en Nimy. Casteau biedt een goede algemene schets van de omstandigheden in de 

andere instellingen. De gemeente Maisières maakt voor de voeding van de geïnterneerden gebruik van 

achtergelaten Duits meel. Zo voorziet het nieuwe kamp de geïnterneerden van een kleine portie brood. 

De bevoorrading heeft ook een administratieve kant. Er is een dienst om de ravitailleringskaarten van 

de geïnterneerden te beheren. Bij niet-opgegeven adreswijzigingen of een buitenlandse nationaliteit is 

er echter geen kaart beschikbaar. Families staan trouwens niet altijd te springen om deze kaart af te 

staan. Ze betogen dat hun gezinslid onschuldig is of gebruiken de kaart voor voedselpakketten enz. 

Het duurt tot december voordat een ander gerationeerd goed dan brood beschikbaar is. Problemen met 
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transport en de onwil van producenten om aan het traag betalende Bestuur der Strafinrichtingen te 

leveren, maken de situatie niet gemakkelijker.  

De verwarming is een ander dringend probleem: “au cours des mois de décembre et janvier, pendant 

lesquels le froid se fit âprement sentir, aucune quantité de charbon ne fut distribuée dans les blocs ou 

étaient hébergés les internés. L’on ne s’étonnera plus des lors du nombre de malades qui durent être 

transportés à l’infirmière de la prison ou à l’hôpital civil, ni du nombre de décès”. Een korte tijd na de 

oprichting van het kamp komt er dagelijks een dokter. Door het groeiende aantal geïnterneerden krijgt 

hij een paar weken later hulp van geïnterneerde dokters. Eind oktober 1944 volgt de inrichting van een 

ziekenzaal voor ernstige zieken. In november bieden de vrouwelijke religieuzen van Sint-Vincentius a 

Paolo hun diensten aan. Er komt ook een plaats voor de zestigplussers, tuberculoselijders en fysiek 

zwakkeren. Een volwaardige gezondheidsdienst komt pas drie maand na de oprichting van het kamp te 

Casteau tot stand. Deze geboekte vooruitgang wordt echter tenietgedaan door de gedeeltelijke militaire 

opeising van het kamp. De opgesloten vrouwen verhuizen daarom naar de molen te Nimy. De winterse 

levensomstandigheden leiden tot een opvallende groei van gezondheidsklachten. Een verhuis naar de 

kliniek van Pont-Canal verbetert de situatie van de zieken enigszins. Dit betekent niet het einde van de 

molen te Nimy. Het kamp is overbevolkt door het Ardennenoffensief. Vanuit Aarlen, Dinant, Namen 

en Philippeville komen er geëvacueerde geïnterneerden verblijven.
1394

  

Elk interneringskamp lijdt onder barre omstandigheden van de zware winter. Door de overbevolking is 

oplossingen vinden niet gemakkelijk. Het auditoraat te Antwerpen heeft verschillende verslagen die 

van de dreiging van epidemische ziekten in de overvolle gevangenissen en interneringscentra gewag 

maken.
1395

 Hulp komt soms uit onverwachte hoek. Te Charleroi schenkt het verzet in november 1944 

1900 kg aardappelen aan een lokaal kamp.
1396

  

 

13.4.2.2 De verdere organisatie van de administratieve internering 

Deze ongewenste en ongepaste omstandigheden nopen de Belgische beleidsvoerders tot oplossingen 

voor het beheer van het grote aantal geïnterneerden. De hoofdlijn in het door de regering aangewende 

beleid is een rationalisering door een geordende concentratie en meer centralisatie. De centralisatie 

van de geïnterneerde bevolking gebeurt op verschillende manieren. De eerste stap is het samenbrengen 

van zoveel mogelijk geïnterneerden per provincie of arrondissement. Het hechteniskamp te Lokeren is 

een centraal verzamelpunt voor Oost-Vlaanderen. De centra te Hemiksem en Merksplas vervullen 

deze functie voor de arrondissementen van Antwerpen en Turnhout. Minder ruime, maar meer lokale 

centra wendt het Bestuur der Strafinrichtingen ook aan. Geïnterneerden van het Leuvense platteland 

gaan naar meer belangrijke gemeentes. Kapitein Theys van het Hoog Commissariaat adviseert aan de 

arrondissementscommissaris om deze maatregel te veralgemenen om verbetering van de controle van 

de verblijfplaatsen en de kwaliteit van de surveillantie. In het eerste bevrijdingsjaar botst de centrale 

administratie evenwel op verscheidene obstakels bij de uitbouw van een stabiele structuur voor de 

opvang voor de geïnterneerden. Vooral de noden van de geallieerden gooien roet in het eten. Begin 

1945 klaagt Ganshof bij Generaal Erskine over de niet minder dan 42 verhuizingen van centra die de 

geallieerden in het kader van de oorlog veroorzaakt. Bovendien verhuizen ook de krijgsauditoraten te 

                                                      

1394
 ARA. HCRV. J.IX. Interneringen. 1263. Dossier inzake het interneringscentrum te Nimy, februari – maart 

1945.  
1395

 SOMA. IG’s. N/1-10-1. Dossier inzake de interneringscentra te Antwerpen, september 1944 – 1948. 
1396

 SOMA. IG’s. N/1-10-5-A-1. Dossier inzake de kazerne Trésignies te Charleroi, november 1944 – mei 1945. 



 

 296  

Gent en Turnhout op hun vraag.
1397

 Op 1 maart 1945 voert het ministerie van Justitie een beslissende 

hergroepering van de interneringskampen door. Niet minder dan 118 gemeentelijke interneringscentra 

worden gesloten. Er blijven dan nog vijftig instellingen over, waaronder 22 gevangenissen.
1398

 

Tijdens de eerste zes maanden organiseert het lokaal niveau “zijn” interneringswezen op eigen wijze. 

Contact met het ministerie van Justitie is niet steeds mogelijk. De ene provincie kent meer stoornissen 

dan de andere. Te Boechout verhuizen geïnterneerden na een eerste ondervraging door het auditoraat 

naar Antwerpen. De Geniekazerne te Berchem doet dienst voor interneringen. De zware gevallen gaan 

naar de gevangenis.
1399

 Medio september wordt deze kazerne ingericht op vraag van de procureur des 

konings. De interneringskampen van het verzet, zoals de zoo verdwijnen. Eind september 1944 heeft 

dit arrondissement 1970 geïnterneerden.
1400

 Begin november is het doel om alle geïnterneerden uit de 

provincie Antwerpen in het kamp van Hemiksem te groeperen. Burgemeester Huysmans wil echter 

naar dit kamp geen geïnterneerden overbrengen door de slechte hygiënische omstandigheden. Hij stelt 

voor om de geïnterneerden te plaatsen in zeven scholen buiten het officiële net. Deze gebouwen zijn 

echter beschadigd en het beheer van zeven instellingen is moeilijk. Huysmans dreigt de minister van 

Justitie te interpelleren bij een voortijdige aanwending van de instelling te Hemiksem. Verbaet besluit 

het kamp verder voor te bereiden en de beslissing voor de overdracht aan de burgemeester te laten. 

Eind december 1944 start de overdracht, terwijl het kamp nog niet alle elementaire voorzieningen 

heeft. Medio januari blijkt uit een verslag dat de gebouwen behoudens verwarming bewoonbaar zijn. 

Er zijn dan 660 geïnterneerden met een maximum capaciteit van 3000. De situatie te Antwerpen blijft 

bevredigend tot aan de terugkeer van verdachten uit Duitsland na de Duitse overgave. Een oplossing is 

de aanwending van de Geniekazerne in Antwerpen in handen van het departement Justitie. Ook komt 

het interneringskamp te Merksplas voor het arrondissement van Turnhout op de agenda, aangezien de 

Engelsen in november 1944 de tot dan gebruikte kazerne in Turnhout voor hun noden opeisen.  

Eind september 1944 zijn er 10.000 geïnterneerden in West-Vlaanderen. Dit plaatst de overheid voor 

een probleem. Het grootste interneringskamp in de kustprovincie is het militair depot te Sint-Kruis bij 

Brugge.
1401

 De maximumcapaciteit is “slechts” 2000 mensen. Dit centrum groepeert de geïnterneerden 

uit de Rijksmiddelbare School, het Atheneum in de Boomgaardstraat, de Brugse stadshallen en ook het 

hoofdkwartier van het Geheim Leger in de Kuiperstraat.
1402

 De militaire inrichtingen van Jabbeke of 

Zedelgem zijn oplossingen op grotere schaal, maar de geallieerden eisen beide plaatsen op. Uit deze 

mislukking vloeit deels de oprichting van het interneringskamp “Wikings” te Kortrijk door substituut-

krijgsauditeur Verougstraete. Op 27 oktober 1944 geeft de Directeur-generaal der strafinrichtingen 

daarvoor zijn goedkeuring. Er komt nog een oplossing: de kazerne van Westrozebeke. De geallieerden 

nemen door de vrijmaking van het depot te Hemiksem echter tevens deze kazerne in.
1403

 Ook de 

verhuizing in november van de vrouwen uit Sint-Kruis naar de Middelbare Jongensschool kan niet 

doorgaan wegens een militaire opeising. Eind november eisen de Canadezen vrijgemaakte lokalen in 

Roeselare op. De na mishandelingen uit Kortrijk, Roeselare en Ieper naar Brugge overgebrachte 
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geïnterneerden blijven in Sint-Kruis. De overbevolking is een moeilijk logistiek probleem. Wat nog 

kalmerend werkt, is de uiteindelijke verhuizing van alle SS-ers naar Beverlo.
1404

  

Net zoals de overige provincies kent Limburg een acuut overbevolkingsprobleem. Medio mei 1945 is 

de bevolking in bepaalde gevangenissen bijna een tienvoud van de normale capaciteit. De gevangenis 

van Hasselt kan 70 gedetineerden huisvesten, maar bevat meer dan 600 personen. In Tongeren is deze 

verhouding 56 voor 490 opgeslotenen. Er bevinden zich dan al 1100 personen in Merksplas. De 

Limburgers in Merksplas komen van de door het verzet opgerichte interneringskampen in Zwartberg 

en Waterschei. Omwille van incidenten tussen bewakers en geïnterneerden en omdat de winter deze 

centra onleefbaar maakt, vindt eind december de overplaatsing naar Merksplas plaats.
1405

 Het doel van 

het interneringskamp te Waterschei is de ontlasting van het arrondissement Tongeren-Maaseik. Deze 

geïnterneerden bevinden zich eerst in de kazerne van Tongeren. Na de opeising van de kazerne door 

de geallieerden gaan de geïnterneerden naar het voormalige Duitse interneringskamp te Eisden. 

Tijdens de bezetting verblijven daar Russische mijnwerkers. Na twee dagen strijd tegen ongedierte en 

vuiligheid verhuizen de geïnterneerden een tweede maal. Ditmaal is het Duitse kamp te Waterschei het 

doel. Majoor Cattoir van het Hoog Commissariaat stelt in het voorjaar aan het ministerie van Justitie 

voor om de centra van Waterschei en Zwartberg terug te onderhouden en in gebruik te nemen. Door de 

nabijheid vergemakkelijkt de taak van de auditoraten te Hasselt en Tongeren.  

In Oost-Vlaanderen fungeert het hechteniskamp te Lokeren als het centrale verzamelpunt. François-

Louis Ganshof bericht op 13 oktober 1944 dat er 6000 mensen kunnen verblijven. Met inbegrip van de 

geïnterneerden van Dendermonde bevat het kamp reeds 4000 personen. De overdracht uit deze stad is 

nodig, omdat de Engelsen de daar gebruikte kazerne opeisen. Voor het kamp in Vilvoorde wordt in 

oktober gedacht aan de inrichting van een uitbouw om zoals in Lokeren 6000 mensen te bevatten. De 

afschaffing van het interneringskamp te Aalst toont een bijkomende achtergrond over het beleid ter 

centralisatie van de interneringen. Katholiek politicus Moyersoen hoopt dat deze afschaffing het 

politieke nut van de lokale OF-groepering beknot. De auditeur beveelt de overbrenging naar Gent en 

Lokeren in november. De vrouwen gaan zoveel mogelijk naar Gent.
1406

 

In de Waalse provincies is de centralisatie van de interneringskampen minder doorgedreven. Initieel is 

er weinig verschil met Vlaamse provincies. Luik: “dans les premiers jours qui suivirent la libération, 

les groupements de résistance avaient procédé à un nombre extrêmement élevé d’arrestations 

d’inciviques ou de suspects qu’ils maintenaient en détention soit dans les prisons et maisons d’arrêt 

existantes dont ils s’étaient dans la plupart des cas emparés, soit dans des locaux improvisés, 

éparpillés dans toute la province et jusque dans les petites communes”.
1407

 Het minder snelle beleid is 

ten dele te wijten aan het Ardennenoffensief in december 1944 en januari 1945. De voortgang van de 
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Duitse legers brengt een verhuis van alle centra ten oosten van de Maas teweeg. Uit de verslagen over 

deze verhuizingen blijkt de hoge mate van improvisatie.
1408

 De plannen voor Namen, Luik en Verviers 

tonen het ingewikkelde kluwen van bewegingen aan. De gevaarlijkste geïnterneerden uit Namen wil 

het departement Justitie naar de gevangenis en het interneringscentrum te Doornik brengen. De 

anderen gaan naar Casteau en Nimy. Een dag later meldt Ganshof dat de Naamse auditeur honderd 

gevaarlijke geïnterneerden naar Anseremme bij Dinant heeft gebracht. Het kamp te Casteau neemt de 

overige 500 personen op. Rond kerstmis zijn er 360 mensen te Brussel en 450 te Casteau. Ganshof 

vraagt de overbrenging van elke veroordeelde tot minstens 1 jaar gevangenisstraf te Namen naar de 

Leuvense gevangenis. Ook vanuit Dinant vinden verhuizingen plaats.
1409

  

Het plan voor Luik is eveneens ingewikkeld. Uit Saint-Léonard vertrekken de 528 arrestanten en 300 

geïnterneerden naar Breendonk. Op 30 december 1944 verhuizen de 210 veroordeelden en 580 

geïnterneerden uit het nabijgelegen Saint-Servais naar Oudenaarde en tot Oostduinkerke met diezelfde 

trein. Tot slot gaan de geïnterneerden van Saint-Barthélemy naar Lokeren.
1410

 Op 28 december gaan 

287 geïnterneerden uit Verviers in Amerikaanse vrachtwagens naar Sint-Truiden. Daar aangekomen is 

Aalst de volgende halte. De geïnterneerden wachten in een cinemazaal tot hun vertrek. Twee dagen 

later vertrekken 660 andere geïnterneerden uit Verviers naar Aalst. Onder hen bevinden zich 109 

geïnterneerden uit Eupen die een dag eerder in Verviers arriveren.
1411

 De chaos verhoogt het aantal 

ontsnappingen en vermengt de groepen gedetineerden. In bepaalde gevallen zijn identificatiepapieren 

afwezig. De geïnterneerden tonen zich weinig behulpzaam om dat te verhelpen. Eerst wil Ganshof een 

bekendmaking van de ontsnapten in de lokale kranten. De Inspecteur-generaal van de Staatsveiligheid 

helpt de magistraat van dat idee af door te stellen dat de Duitsers zo weten welke handlangers zich in 

vrijheid bevinden. De Staatsveiligheid beperkt zich tot huiszoekingen bij familie en een onderzoek in 

de regio waar de gevluchte tijdens de oorlog actief is.
1412

 Ook in het noorden van het land leidt het 

Ardennenoffensief tot een verhoogde paraatheid. Substituut-Auditeur-generaal Herman Sabbe eist te 

Antwerpen vrachtwagens en kisten op. Hij maakt zijn auditoraat mobiel. De verdachten ondergaan een 

sortering volgens de ernst van hun zaken. Tezelfdertijd stoppen de invrijheidstellingen.
1413

 

Pas begin maart slaagt het ministerie van Justitie erin om de geïnterneerden naar hun oorspronkelijke 

interneringsplaats terug te brengen.
1414

 Tot dan vormt de verhuis, bijvoorbeeld in Luik, een groot 

probleem. De vergaderingen van substituut-Auditeur-generaal Landrien en de betrokken auditeurs met 

de minister van Justitie, zijn kabinetschef en de leidende ambtenaren van het ministerie halen weinig 

uit. Veel zittingen van de krijgsraad en het krijgshof worden te Luik opgeschort. Het transport naar de 

zetel van de bevoegde krijgsraden acht de Luikse auditeur noodzakelijk om betwistingen inzake de 
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wettelijkheid van de vonnissen te vermijden.
1415

 Vanaf januari komen er initiatieven om meer grip op 

de situatie te krijgen. Substituut-krijgsauditeur Gillard van Verviers gaat bijvoorbeeld met zijn griffier 

Koenigs naar Aalst en Geraardsbergen. Ze stellen er lijsten op van “hun” geïnterneerden. In Aalst zijn 

dat 739 personen. De geïnterneerden met een afgewerkt dossier voor de krijgsraad stuurt de substituut 

meteen naar Verviers.
1416

 De Luikse gedetineerden in Oostduinkerke en Lokeren verhuizen naar 

Oudenaarde. Zo komen de geïnterneerden in de transportcyclus van Oudenaarde via Breendonk en 

Sint-Gillis naar Luik. In februari doktert het Auditoraat-generaal met het departement Justitie een 

regeling uit. De auditoraten te Luik en Verviers sturen tien dagen op voorhand lijsten met benodigde 

verdachten. De auditeur te Namen krijgt maandelijks 300 liter benzine voor transport van en naar 

Vilvoorde en Brussel. In Limburg gebeuren elk week ritten met bestelwagens van Hasselt en Tongeren 

naar Merksplas en terug.
1417

 

In sommige interneringskampen ontwerpen de directies zelf plannen voor de opdeling en beheersing 

van de geïnterneerden. Een constant element is de scheiding van mannen en vrouwen en het voorzien 

van vrouwelijke bewakers. De vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat schrijven vaak in hun 

verslagen naar de mate waarin deze scheiding gebeurt of mogelijk is. Bepaalde centra gaan verder. Na 

acties en manifestaties door de geïnterneerden ontstaat te Sint-Kruis het idee om de geïnterneerden op 

te delen in groepen volgens schuldgraad: De SS-ers en leden van de NSKK, vervolgens de leden van de 

Vlaamse Wacht en als derde categorie de VNV-ers, DeVlag-leiders en hun gewone leden, de kleine 

verklikkers en andere meelopers. Elke groep moet een apart paviljoen krijgen met een aangepaste 

behandeling en voeding. De overbevolking en toename van de zware gevallen doen de directeur van 

Sint-Kruis evenwel voor de toekomst vrezen. De volledige opdeling van het kamp is niet mogelijk. Hij 

ziet de zware categorie (SS-ers, bij verstek terdoodveroordeelden en incivieken die zo goed als zeker 

de doodstraf of levenslang zullen krijgen) als desperado’s met een negatieve invloed op de anderen. 

Hij wil een kamp voor SS-ers en hun evenknieën.
1418

 Deze mogelijke “besmetting” door “echte” 

incivieken van de gezonde en te revalideren leden van de bevolking vormt voor minister van Justitie 

Verbaet een reden om snel tot invrijheidstellingen over te gaan.
1419

 

De overheid wijst inderdaad bepaalde instellingen of interneringskampen aan specifieke categorieën 

van geïnterneerden toe. Minderjarigen die wegens gebrek aan burgerzin op bevel van de jeugdrechter 

geïnterneerd worden, gaan vanaf februari 1945 naar een afdeling van het Rijksopvoedingsgesticht te 

Ruiselede.
1420

 Te Leopoldsburg komt in juni 1945 een interneringscentrum voor SS-leden. Erbisœul en 

Vilvoorde krijgen daarnaast centra voor Belgische krijgsgevangenen.
1421

 Eind juni hebben de Engelsen 

te Lübeck 2000 Belgische SS-ers. Er wachten tevens 1100 SS-ers op een overdracht van Erbisœul naar 

Leopoldsburg. Behoudens de bekende SS-ers brengt het militair parket de vanaf mei uit Duitsland 

terugkerende Belgen steevast naar Sint-Gillis voor een kort verhoor door een magistraat uit het 
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Brusselse auditoraat. Vervolgens gaan de verdachten naar het bevoegde auditoraat.
1422

 Voor Directeur-

generaal Cornil van het departement Justitie vormt de groep uniformdragers een probleem door hun 

aantal. Volgens hem vertraagt hun concentratie in bijzondere centra de dossierafhandeling. Hij stelt in 

juli een hervorming van internering voor. Afhankelijk van hun militaire of paramilitaire groep kunnen 

de uniformdragers aankijken tegen een internering van 2, 5, 10 of 20 jaar. Voor SS-ers met schuld aan 

moord of verwondingen is een veroordeling nodig. In geval van verzachtende omstandigheden kan een 

vervroegde vrijlating. Ook voor vrouwen zoekt hij speciale oplossingen. In 1940 zijn er hoogstens 400 

vrouwen gevangen. Er zijn echter 10.000 geïnterneerde vrouwen. De vrouwelijke bevolking bezorgt 

het ministerie van Justitie veel hoofdbrekens. In bepaalde gevallen zijn kinderen of zuigelingen voor 

hun verzorging bij de moeder geïnterneerd. De Commissies voor Openbare Onderstand maken de 

plaatsing van deze kinderen moeilijk door hun weigerachtige houding, zeker indien de kinderen de 

Belgische nationaliteit niet hebben. Een gedeeltelijke oplossing van Cornil is de grondige controle van 

Duitse vrouwen die meedelen met een Belg te zijn getrouwd.
1423

 

Tegen de misbruiken in de interneringscentra stelt Justitie een vervangingsbeleid voor het personeel 

in. Eerst moeten de verzetsgroepen uit de centra weg. In de vervanging van de buitenwacht slaagt de 

regering relatief snel. Gewoonlijk neemt de rijkswacht deze taak op zich. Minder vaak is het de lokale 

politiedienst. Vaak wenden zij recent aangenomen aanvullend personeel voor deze taken aan. Dit zijn 

verzetsleden. Door hun individuele aanstelling als personeel van de Belgische Staat vervalt echter hun 

verwantschap en organisatiestructuur.
1424

 In een klein aantal centra bewaakt het leger. Het verzet voert 

langer de binnenwacht uit. In het Klein Kasteeltje is zoals elders eerst het verzet de baas. Vervolgens 

neemt de politie de binnenwacht waar. Zij worden tijdelijk door leden van de post vervangen. Pas 

daarna komen er door het ministerie van Justitie betaalde bewakers.
1425

 In het centrum te Sint-Kruis 

verandert het ministerie het statuut van de bewakende hulpagenten naar tijdelijk aangestelden door 

Justitie. Deze wijziging krimpt echter het loon van de cipiers in. Ganshof vraagt du Bus om dit loon 

niet te verlagen voor de kamptucht.
1426

 Krijgsauditeur Matthijs (Hasselt) beveelt de rijkswacht eind 

november 1944 om het interneringskamp te Zwartberg militair te bezetten. Alle toezichthouders 

worden ontslagen, ontwapend en uit het kamp gezet met het verbod om zich dichter dan 500 meter van 

de omheining te tonen. De aanleiding is de tegen betaling toegestane invrijheidstelling van niet minder 

dan dertig geïnterneerden door BNB-bewakers.
1427

 Ook voor de leidinggevende functies zoekt Justitie 

oplossingen. Inspecteur-generaal Tassin vraagt de auditeur te Charleroi om de kazerne Trésignies te 

leiden. De magistraat wil zich echter niet tot het niveau van een gevangenisdirecteur verlagen.
1428

 Het 
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vermoede plan van de Brusselse communistische cellen om tijdens juni bij de terugkeer van Leopold 

III de poorten van de interneringskampen te openen, leidt het comité voor de ordehandhaving ertoe om 

de geallieerden een bataljon fuseliers te vragen. Bovendien wil het comité tevens aan het Bestuur der 

Strafinrichtingen machinegeweren ter beschikking stellen. Begin juli 1945 versterkt Justitie alvast de 

bewaking.
1429

 De vrees voor politieke problemen zet aan tot verregaande maatregelen. 

Een oplossing voor de ondermaatse voorzieningen in kledij en voeding schuilt in de mogelijkheid voor 

de familie om zelf pakketten naar hun geïnterneerde familielid te brengen. Al op 14 september krijgt 

de Auditeur-generaal vragen omtrent de toelaatbaarheid van bezoeken en het afleveren van pakjes.
1430

 

Bepaalde gevangenissen en interneringscentra verbieden in de eerste bevrijdingsmaanden de ontvangst 

van warme kledij en dekens. Administrateur-Directeur-generaal de Foy noemt dit, in naam van de 

minister van Justitie, via een rondzendbrief op 23 oktober 1944, onaanvaardbaar. Met het oog op de 

nakende winter mogen geïnterneerden schriftelijk kledij, dekens, toiletartikelen en handdoeken aan 

hun familie vragen. Ook geeft de Foy de directeurs van de gevangenissen en de interneringscentra de 

opdracht om dekenreserves voor het geval dat brandstoftekorten zouden ontstaan.
1431

 Ganshof steunt 

de Foy. Volgens de Auditeur-generaal is het onrechtvaardig om geïnterneerden aan een zwaarder 

regime dan personen in voorlopige hechtenis te onderwerpen. Deze rondzendbrief toont aan dat niet 

iedereen de oorspronkelijke regeling volgt. 

Op 6 oktober bepaalt het ministerie van Justitie dat de geïnterneerden om de twee weken een voedsel- 

en een linnenpakket van 3 kilo mogen ontvangen. Op 30 oktober verdubbelt Verbaet dit tot 6 kilo.
1432

 

Verbaet maant in december de bestuurders van de gevangenissen en de interneringscentra aan om voor 

gearresteerde zwangere vrouwen een bed te voorzien en hun zeker het bijrantsoen te verstrekken.
1433

 

De in bijna alle centra ondermaatse levensomstandigheden doen de minister van Justitie ingrijpen. Het 

veelvuldig voorkomen van hongeroedeem brengt het ministerie ertoe om vanaf 8 februari 1945 elke 

tien dagen pakketten van maximaal 5 kilo toe te staan. De rondzendbrief bevat ook een expliciet 

verbod op geallieerde producten in deze pakketten.
1434

 De Brugse krijgsauditeur vraagt op 15 mei een 

nieuwe inperking van de voedselpakketten. Er is broodverkwisting wegens te ruime bedeling. In dit 

verband doet bovendien het gerucht de ronde van een mogelijke aanslag op het interneringscentrum te 

Sint-Kruis.
1435

 Dit gerucht past bij de eerder aangehaalde volkswoede tijdens de tweede straatrepressie. 

Brussels advocaat Henri Botson beschrijft begin juni 1945 groepen die wachten aan de gevangenis van 

Sint-Gillis om de voor geïnterneerden bedoelde voedsel- en kledijpakketten van familieleden af te 

nemen. Deze groepen vallen tevens advocaten lastig.
1436

 Op 18 mei 1945 vaardigt het ministerie van 

Justitie een inperking van de voedselpakketten uit. Vanaf 1 juni 1946 mogen pas om de vijftien dagen 

pakketten tot 5 kilo afgegeven worden. In deze rondzendbrief beperkt het ministerie ook het aantal 
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bezoeken tot één voor diezelfde periode. Het is de bedoeling dat de bezoekende familieleden dan het 

pakket meebrengen. Op 22 mei bepaalt minister du Bus de Warnaffe dat de aflevering van pakketten 

in geval van troebelen tijdelijk geschorst kan worden.
1437

 De openbare orde krijgt voorrang. Op 12 juni 

komt het bijvoorbeeld effectief tot een schorsing van voedselpakketten. Het enige nog toegestane 

externe voedsel is dieetvoeding voor zieken en verzwakten.
1438

  

Eind november 1944 geeft het ministerie van Justitie directieven voor de medische inspectiedienst bij 

de interneringscentra. Opvallend is dat de hulp van geïnterneerde artsen louter wordt toegelaten in 

geval van nood. De voorkeur gaat uit naar artsen uit het omliggende. Geïnterneerde dokters mogen 

enkel onder de verantwoordelijkheid van de vaste arts van het centrum handelen. Verdere bepalingen 

betreffen de voorzieningen binnen de te voorziene infirmerie en de procedure om medicatie aan te 

vragen.
1439

 Die maand schorst het ministerie de toelating van het centrale gezag voor verzorging in een 

ziekenhuis. Er is gebrekkige telefonische en telegrafische communicatie.
1440

 Ter drukking van de 

kosten van het tot maart 1945 stijgende aantal gedetineerden en geïnterneerden in verplegingsdiensten, 

maant het ministerie van Justitie de directeurs van de gevangenissen en interneringscentra aan om de 

overbrenging naar ziekenhuizen te beperken tot de uiterst noodzakelijke gevallen. In alle centra moet 

een functionele geneeskundige dienst bestaan voor de eerste zorgen.
1441

 

 

13.4.3 Parlementaire kritiek op de interneringen 

Het parlement laat zich niet onbetuigd in het bekritiseren van de gang van zaken bij de interneringen. 

Het diepst gaat de kritiek op de grondwettelijkheid van de interneringen. Minister du Bus de Warnaffe 

ziet geen grondwettelijk probleem inzake artikel 45 gw over de parlementaire onschendbaarheid. De 

administratieve internering hoort niet thuis “en matière de répression”. Er is wel een inbreuk op artikel 

7 gw, de garantie van de individuele vrijheid. De minister wijst erop dat de besluitwet van 12 oktober 

1918 enkel geldt in tijd van oorlog. In deze uitzonderlijke omstandigheden van nood kunnen niet alle 

grondwettelijke beschikkingen hun volle recht spelen. De katholieke minister volgt hier nauwgezet het 

advies uit de vergadering van het bestendig comité van de raad van wetgeving op 6 december 1944. 

Ganshof neemt op vraag van de raad van wetgeving hiervoor aan deze vergadering deel.
1442

  

Andere kritiek komt van liberaal Adolphe Van Glabbeke. Hij leest op 8 november klachtbrieven voor 

in de Kamer en wenst een parlementair onderzoek naar de schandalen in de interneringscentra en 

gevangenissen. Hij wil niet dat bevrijd België ergere omstandigheden kent dan onder de bezetting. Hij 

krijgt meteen tegenwind van communiste Alice Degeer-Adère. Zij kant zich tegen de invrijheidstelling 

van collaborateurs met formele bewijzen te hunner laste. Van Glabbeke verduidelijkt dat hij zich om 
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de onterecht geïnterneerden bekommert.
1443

 Katholiek senator Maria Baers vraagt een spoedprocedure. 

Volgens haar zijn er 15 tot 40 procent onterechte betrokkenen. Medio februari vermeldt ze zelfs 75 

procent.
1444

 Baron de Dorlodot spreekt over tienduizenden onschuldigen die zich niets te verwijten 

hebben of louter moreel grijze figuren beschadigen. Edgard Missiaen slaat de nagel op de kop door te 

stellen dat de meningen uiteenlopen over de minimale daad die een internering rechtvaardigt. Hij is 

eind maart sceptisch over een mogelijk totaal van 20 tot 30 procent onschuldig geïnterneerden.
1445

 

De tweespalt tussen politiek rechts (katholiek) en politiek links (de overige partijen) blijkt duidelijk bij 

de stemming van een dagorde op 28 maart 1945 in de Kamer. Het is een dagorde ondertekend door de 

socialisten Jules Hoen, Adiel Dierkens, de communist Eugène Beaufort, de liberalen Albert Marien, 

Victor Maistriau, de onafhankelijke Jules Lesseliers en twee katholieken: Louis Baillon en Vincent 

Cossée de Maulde-Dumortier. Voor de interneringen beveelt de dagorde dat de schuldigen aan gemis 

van burgertrouw tot het eind van de oorlog geïnterneerd moeten blijven. De regering heeft met deze 

dagorde geen problemen. Er zijn vijftien onthoudingen, 114 ja-stemmen en twee katholieke neen-

stemmen (Joseph du Château en Karel Goetghebeur). 13 katholieken onthouden, omdat de reden voor 

internering moet beperkt blijven tot de motieven in de besluitwet van 12 oktober 1918: het gevaar voor 

het land en de bevolking. De werkelijke schuldigen vallen onder de strafwet.
1446

 Te midden van deze 

kritiek kan du Bus in de Kamer op 27 maart 1945 alvast verklaren dat de eerste taak van het ministerie 

afgerond is: bijna elk interneringscentrum is in de greep van zijn departement.
1447

 

 

13.4.4 De ontwikkeling van een beleid voor de interneringen  

De tweede taak is het beleid inzake interneringen en invrijheidstellingen. Naast de verbetering van de 

levensomstandigheden voor de geïnterneerden in interneringscentra beschikt de regering immers over 

een ander belangrijk beleidsmiddel: de vrijlating. Dit is een noodzakelijk instrument om het hoofd te 

bieden aan de acute overbevolking en om de onterecht geïnterneerden hun vrijheid terug te schenken. 

Het onderzoek van elk individueel geval moet tot een arrestatiebevel, een vrijlating of het behoud van 

een internering leiden. De tabel met de beweging van de geïnterneerden in de centra te Jemappes en 

Nimy toont dat tegen eind maart 1945 reeds veel handelingen gebeuren om het aantal geïnterneerden 

te drukken. Van de totaal 2085 geïnterneerden is dan bijna 28 procent gearresteerd. Ruim 36 procent 

anderen zijn in vrij gesteld op bevel van de bevoegde krijgsauditeur, de consultatieve commissie of de 

consultatieve commissie voor buitenlanders. Slechts 28 procent van het totale aantal geïnterneerden 

bevindt zich nog in een interneringskamp. Hoewel lokale omstandigheden en machtsverhoudingen dit 

getal beïnvloeden, wijkt dit lokale resultaat niet af van de daling van het totaal aantal geïnterneerden 

van 70.000 naar 30.000 in het voorjaar van 1945.
1448
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Geïnterneerden in         

 Nimy & Jemappes
1449

 Man Vrouw Totaal Procent 

Totaal op 25 maart 379 204 583 27,96 

1. met "sans suite" 151 96 247 11,85 

2. zonder verhoor 30 7 37 1,77 

Arrestatiemandaat 503 78 581 27,87 

Bevrijd Krijgsauditeur 246 133 379 18,18 

Bevrijd Cons. Comm. 213 73 286 13,72 

Bevrijd Comm. Etr. 79 28 107 5,13 

Gevlucht 31 0 31 1,49 

Overleden 7 0 7 0,34 

Transfert 82 29 111 5,32 

Totaal geïnterneerden 1540 545 2085 100 

Overzicht van het bevolkingsverloop in Nimy en Jemappes. 

 

13.4.4.1 Controle op de uitvaardiging van interneringsbevelen 

Een eerste stap in de beheersing van het aantal interneringen is de inperking van het aantal bevoegde 

instanties voor de uitvaardiging van een internering. Een regulering van het aantal verantwoordelijken 

voor internering is een geschikte eerste stap om de toevloed te structureren. De burgemeesters vallen 

door de rondzendbrief van de minister van Justitie op 20 oktober 1944 als eersten af. Ruim een maand 

later laat Inspecteur-generaal Louwage van de Veiligheid van de Staat aan alle territoriale brigade- en 

posthoofden weten dat hun agenten niet meer kunnen interneren. Bij onvoldoende elementen voor 

arrestatie moeten ze de krijgsauditeur inlichten, indien de aanwezigheid van de betrokken persoon bij 

de bevolking schandaal zou veroorzaken. Enige tijd later verstrengen het ministerie van Justitie en het 

Auditoraat-generaal de regels verder. Op 4 januari 1945 verbiedt Ganshof de auditeurs een internering 

te bevelen zonder voorafgaandelijk verhoor van de betrokkene.
1450

 In de loop van november deelt 

Verbaet in de Kamer mee dat de Procureurs-generaal de schuldigen van arbitraire arrestaties zullen 

vervolgen. Ook de gevangenisdirecteurs zijn op de hoogte van de mogelijke tucht- of strafmaatregelen 

bij het accepteren van burgers zonder wettelijke documenten voor de staving van de internering.
1451

 

Een tweede manier om de interneringen te stroomlijnen is door bepaalde categorieën van burgers van 

internering uit te sluiten. In een rondzendbrief van 18 oktober 1944 verduidelijkt Verbaet dat niet elk 

gewezen lid van het Verdinaso een antinationale beweging steunt. Hij wijst erop dat niet onbelangrijke 

delen van deze partij zich in het begin van de oorlog zich aan de politiek onttrekken of toetreden tot 

verzetsgroepen en clandestiene organismen. Bovendien vindt de minister dat een onderzoek ook voor 

leden van het VNV en Rex is aangewezen. Dit zijn vóór de oorlog geoorloofde partijen. Bepaalde 

leden trekken zich terug na de oprichting van de eenheidspartij of na ondubbelzinnige verklaringen 

van collaboratie door hun leiders.
1452

 Deze bepaling werkt op twee manieren voor de interneringen. 

Ten eerste kan dit een aantal interneringen vermijden, omdat de internering van leden van bepaalde 

politieke partijen niet automatisch kan. Dit is ten tweede een leidraad voor invrijheidstellingen en voor 

de verderop besproken consultatieve commissies. De rondzendbrief kan hun adviezen aan de minister 

                                                                                                                                                                      

procureur des konings stelt ook een vrouw in vrijheid. SOMA. IG’s. N/1-10-5-A-1. Dossier inzake de kazerne 
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van Justitie beïnvloeden. Ganshof maakt deze bepalingen ook aan de krijgsauditeurs bekend.
1453

 Vanaf 

medio januari 1945 kunnen krijgsauditeurs na onderzoek door de consultatieve commissies vrijgelaten 

geïnterneerden niet zomaar herinterneren. Dit kan enkel met een nieuwe vordering en na advies van de 

minister van Justitie. Verbaet staat wel uitzonderingen toe, bij hoogdringendheid, zoals de wens van 

de geallieerde militaire overheden om een verdachte uit het openbare leven te verwijderen.
1454

 

Ook de militaire parketten tekenen beleidslijnen uit. Krijgsauditeur Plumier (Aarlen) vraagt aan het 

Auditoraat-generaal of de internering of arrestatie van de leden van de Jeunesses Rexistes past. Deze 

jongens en meisjes zijn 16 jaar bij de ingang van hun lidmaatschap en nog steeds geen 21 jaar. Veelal 

betreft het kinderen van notoire Rexisten die enkel deelnemen aan vergaderingen van de jeugdgroepen 

en soms aan openbare manifestaties van Rex. Eind augustus 1945 vindt substituut-Auditeur-generaal 

Theys voor deze gevallen een oplossing in de verplichte verblijfplaats bij families zonder een smet op 

hun eer of burgerlijke gevoelens door de oorlog. Ook de wet op de kinderbescherming van 15 mei 

1912 kan tot goede resultaten leiden. Opsluiting is enkel nodig voor de leiders van jeugdbewegingen 

of voor gevallen die door hun publieke houding het patriottisme van de bevolking kwetsen.
1455

 

Een uitzondering op het inperkende beleid inzake interneringen doet zich voor in juni. Ganshof licht 

de auditeurs in dat alle Duitse vrouwen die gerepatrieerde Belgen vergezellen, geïnterneerd moeten 

worden. Dit volgt de visie op geïnterneerde vreemdelingen. Zo besluit Ganshof in rondzendbrief 

nr.1356 van 11 juli: “Inderdaad dient men te beschouwen dat de algemene gedraging van een 

vreemdeling, zelfs indien hij geen enkel kenmerkende daad gesteld heeft, aanleiding kan geven tot een 

bestuurlijke sanctie, gebeurlijk tot zijn repatriëring naar zijn geboorteland”. Deze brief komt twee 

dagen na het verslag van Directeur-generaal Cornil dat wijst op de vele Duitse vrouwen die wijzen op 

hun huwelijk met een Belg.
1456

 Eind juli 1945 nuanceert de Auditeur-generaal dit eenzijdige beleid. De 

Auditeur-generaal onderscheidt dan drie groepen van vrouwen. Er zijn ten eerste huwelijken vóór 7 

mei 1945 in onbezette gebieden door een Duitse ambtenaar afgesloten. Dit zijn geldige huwelijken die 

aan Duitse vrouwen de Belgische nationaliteit verlenen. Is het een huwelijk jonger dan 1 november 

1944, dan acht Ganshof een onderzoek naar een internering zeker nodig. De tweede groep betreft 

huwelijken gedaan in bezette gebieden. In dat geval zijn de administratieve overheden betwist en kan 

het huwelijk ongeldig zijn. Ganshof meent evenwel dat ook deze vrouwen voorlopig als Belg kunnen 

beschouwd worden. Hun internering is minder noodzakelijk. De derde groep vrouwen heeft geen 

huwelijksbewijs. Deze vrouwen beschouwt Ganshof als Duits. Zij worden geïnterneerd en onder de 

hoede van de vreemdelingenpolitie geplaatst. Voor een zwangere vrouw kan een voorlopige vrijlating, 

indien zij bij de familie van de betrokken Belg een onderkomen vindt.
1457

 

 

13.4.4.2 Een beleid voor de beheersing van de opgesloten bevolking 

1. Gemeenrechtelijke veroordeelden 

Voor de beheersing van de opgesloten bevolking zet het departement ten eerste een systeem op poten 

voor de groep veroordeelden voor gemeenrechtelijke inbreuken. Op 22 september 1944 verspreidt de 
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Foy daarvoor een rondzendbrief aan de directeurs van de gevangenisinstellingen met de boodschap dat 

de overbevolking van de penitentiaire instellingen het ministerie ertoe leidt om de uitvoering van de 

straffen van mannelijke als vrouwelijke gevangenen tijdelijk op te schorten. Deze opschorting kan, als 

de opgelegde straffen volgens de wet Lejeune voor een voorlopige invrijheidstelling in aanmerking 

komen en de betrokkenen niet langer dan 1 jaar opgesloten moeten blijven. De grenzen zijn een derde 

van de straf voor een eerste inbreuk en twee derde bij recidive. De enige andere grond voor het behoud 

van een opsluiting geldt voor gevangenen wier vrijheid een gevaar voor de maatschappij inhoudt.  

Deze invrijheidstelling telt ook voor veroordeelden sinds de bevrijding. Justitie verduidelijkt op 4 

oktober 1944 dat voor deze gevallen wel een bijkomende gegevensstaat nodig is. Op 1 januari 1945 

verdwijnt dit systeem weer. Zoals voorheen kan de voorlopige invrijheidstelling voor veroordeelden 

enkel via een individuele ministeriële beslissing. Indien een snelle ministeriële beslissing voor een 

dringend geval niet mogelijk is, mag het lokaal parket adviseren. Aan het eind komt nog een ratificatie 

door de minister van Justitie. In december 1944 kunnen daarom enkel “zeer verdienstelijke” 

veroordeelden een voorstel tot voorlopige invrijheidstelling indienen. Dit betekent dat hun reclassering 

zeker lijkt en de invrijheidstelling kan plaatsvinden tijdens januari 1945. Voor degenen die pas na 

januari 1945 in aanmerking komen, is de voorwaardelijke invrijheidstelling het aangewezen pad.
1458

 

Op 30 december 1944 vaardigt het ministerie van Justitie nog een andere maatregel uit: De voorlopige 

opschorting van de uitvoering van gevangenisstraffen met een maximale duur van drie maanden. De 

veroordeelden voor misdrijven ten nadele van de geallieerde legers worden uitgesloten van deze 

maatregel om de straffeloosheid van deze misdrijven tegen te gaan.
1459

 

2. Een beleid van invrijheidstelling voor de administratief geïnterneerden 

De besluitwet van 12 oktober 1918 bepaalt dat de geïnterneerden ter beschikking staan van de minister 

van Justitie. De rondzendbrief nr.340 vult voor invrijheidstellingen aan dat de procureurs des konings, 

de krijgsauditeurs en de administrateur van de Staatsveiligheid geïnterneerden, indien nodig, voorlopig 

in vrijheid kunnen stellen. De burgemeester kan dit ook, mits goedkeuring van het militair parket of bij 

hun ontstentenis, van het burgerlijk parket in het rechtsgebied van de aanhouding van de betrokkene. 

Bij onmogelijk contact met het gerecht, licht de burgemeester 48 uur vóór de invrijheidstelling de 

parketten in via een met redenen omkleed verslag. 

Voor de invrijheidstellingen neemt Antoine Delfosse op 23 september 1944 een belangrijk besluit. In 

elk gerechtelijk arrondissement richt hij een of meer consultatieve commissies op. Het doel is dat de 

commissies de minister van Justitie advies verlenen over de te nemen maatregelen ten aanzien van de 

Belgen die op grond van de besluitwet van 12 oktober 1918 te zijner beschikking zijn gesteld. Het gaat 

om commissies met drie leden: een effectief zetelende, vervangende of ere-magistraat als voorzitter en 

twee aan de balie ingeschreven advocaten, met daarnaast een of meer secretarissen, van minstens 25 

jaar. In de praktijk is dit vaak de griffier of plaatsvervangende griffier van de lokale rechtbank.  

De consultatieve commissie mag de nodig geachte onderzoeken uitvoeren en de geïnterneerde horen 

met hulp van de officieren van de gerechtelijke politie. Voor bijkomende mondelinge inlichtingen kan 

de commissie de advocaat van de betrokkene uitnodigen. Dit onderzoek resulteert in een advies voor 

de minister van Justitie. Dit advies gaat van een invrijheidstelling, via verzending van het dossier naar 
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de krijgsauditeur voor gerechtelijk onderzoek en voortzetting van de internering naar verwijdering van 

de oorspronkelijke woonplaats of plaatsing onder toezicht. De consultatieve commissies lijken op de 

militaire onderzoeksraden die over het verlies van militaire graden uitspraak doen. Voor de instelling 

van deze consultatieve commissies bestaat een precedent van na de Eerste Wereldoorlog. De regering 

richt dan een commissie op met de directeur van de Staatsveiligheid en twee magistraten ter afdoening 

van daden gesteld voor de besluitwet van 12 oktober 1918. 

Door het groot aantal dossiers in 1944 besluit Delfosse om in elk gerechtelijk arrondissement minstens 

een commissie te installeren.
1460

 De oprichting van de eerste consultatieve commissies staat een week 

later in het Belgisch Staatsblad. Voor het arrondissement Brussel en Luik richt Antoine Delfosse een 

Nederlandstalige en Franstalige kamer in.
1461

 Vervolgens zorgt Maurice Verbaet stelselmatig voor de 

uitbouw van het netwerk van commissies. Vermeld voor oktober zijn de consultatieve commissie voor 

Antwerpen op 10
 
oktober, Mechelen, Turnhout, Gent, Aarlen en Marche-en-Famenne op 11

 
oktober, 

Hoei, Oudenaarde, Dendermonde en Brugge en twee commissies voor Verviers op 14 oktober 1944, 

twee extra commissies voor Antwerpen en een eerste commissie voor Charleroi, Neufchâteau, Dinant 

en Namen op 17
 
oktober, twee commissies voor Bergen op 18 oktober, een vierde commissie voor de 

stad Antwerpen, een tweede commissie voor Brugge, een commissie voor Hasselt, Tongeren, Leuven 

en twee bijkomende commissies voor Charleroi op 20 oktober, een commissie voor de stad Nijvel op 

23 oktober, een derde commissie voor Brugge, met een tweede voor Oudenaarde en twee bijkomende 

commissies voor Dendermonde op 27 oktober en tot slot op 31 oktober de commissies voor Kortrijk, 

Veurne, Ieper en een tweede in Gent. Tegen eind oktober stellen de ministers van Justitie wellicht voor 

elk gerechtelijk arrondissement minstens een consultatieve commissie in.
1462

 Uit het Staatsblad blijkt 

dat er 58 commissies actief zijn tot april 1946. De laatste nieuwe commissie komt er in januari 1945.  

Een aantal leden neemt voortijdig ontslag door de werkdruk en de soms onverholen bedreigingen van 

de bevolking.
1463

 Een opvallende reden daarvoor doet zich voor in januari 1945. De voorzitter van de 

derde consultatieve commissie te Oudenaarde kan niet om met de onverantwoorde invrijheidstellingen 

van het Gentse auditoraat.
1464

 Deze kritiek gaat gewoonlijk in de omgekeerde richting. 

De comités bestaan bijna telkens uit magistraten en advocaten uit het gerechtelijk arrondissement van 

de consultatieve commissie.
1465

 Er komt kritiek op de bemanning van de commissies. Edgard Missiaen 

meent in de Senaat dat verzetsleden vakkundig uit de commissies geweerd worden. Hij vermeldt ook 

dat ergens een ex-lid van het VNV en een lid van Rex zetelen.
1466

 Een andere kritiek betreft zetelende 
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advocaten. Krijgsauditeur Van Thorenburg (Gent) verbaast zich over de benoeming van een advocaat 

met een praktijk van ruim 300 geïnterneerden. Dit kan tot belangenvermenging leiden. Substituut-

krijgsauditeur Alexandre (Aarlen) klaagt onaangekondigde bevrijdingen in Marche-en-Famenne aan. 

Blijkbaar stelt de voorzitter van de consultatieve commissie zijn eigen cliënten en die van zijn zoon in 

vrijheid. In dezelfde lijn vermeldt Ganshof aan Verbaet het geval van twee broers. Terwijl de ene een 

consultatieve commissie voorzit, behandelt de andere in datzelfde huis de zaken onder de bevoegdheid 

van zijn broer.
1467

 Minister Verbaet kant zich niet tegen advocaten die een cliënt als zetelend lid van de 

commissie verdedigen, indien zij op de zitting van hun cliënt hun plaatsvervanger zitting laten nemen. 

Ganshof wijst du Bus de Warnaffe erop dat deze cumul het morele krediet van de consultatieve 

commissies aantast. Dit is een veelgehoorde kritiek. In een verslag over de consultatieve commissie 

van Tongeren verhaalt krijgsmagistraat Flacon over “(un) véritable trafic d’influence” waarin dossiers 

van eigen cliënten voorrang krijgen of de advocaat in de commissie zetelt zonder zich als de raadsheer 

van de betrokkene kenbaar te maken.
1468

 

 

13.4.4.3 Decentralisatie en lokale verzelfstandiging als beleidssleutel 

Van belang voor een goed begrip van de consultatieve commissies is een nauwgezette analyse van hun 

functionaliteit. Het mb richt controlecommissies met een louter adviserende stem in. Oorspronkelijk 

beschikken de consultatieve commissies niet eens over de bevoegdheid om individuele dossiers bij 

zichzelf aanhangig te maken. Voor de toevoer van dossiers zijn ze afhankelijk van het ministerie van 

Justitie. Onder Maurice Verbaet komt het echter snel tot een meer zelfstandige rol. Een rondzendbrief 

met een datum tussen 26 september en 4 oktober 1944 spreekt van zaken waarvoor de minister van 

Justitie een onderzoek vraagt en zaken die de commissie van ambtswege kan behandelen. De 

consultatieve commissies moeten ook voorrang geven aan ernstig zieken, bejaarden, oorlogsinvaliden, 

geïnterneerden met minder belangrijke feiten of zeer lichte grieven te hunner laste en tot slot aan 

geïnterneerden wier familiale lasten of maatschappelijk werk een spoedig onderzoek vragen. Dit 

document schenkt de consultatieve commissies niet enkel initiatiefrecht. De derde paragraaf stelt: 

“Voor al de dringende aan de beoordeling van de commissies overgelaten gevallen, draagt de minister 

van Justitie de hem bij toepassing van de besluitwet van 18.10.1918 toegekende bevoegdheid om 

geïnterneerden in vrijheid te stellen, over aan de commissies zelf”. Commissies kunnen geïnterneerden 

meteen in vrijheid stellen bij gebrek aan bewijs of wegens gezondheidsredenen. Wel is het nodig om 

de minister van Justitie en de Auditeur-generaal achteraf in te lichten. 

Deze rondzendbrief wordt niet verstuurd.
1469

 De rondzendbrief van 23 oktober 1944 herneemt echter 

zowel het initiatiefrecht als de zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Voor de opstelling van de rollen 

krijgen de aanvragen van de minister van Justitie voorrang. Ook zieken en geïnterneerden met een 

bijzondere familiale toestand ontsnappen aan de ordening volgens aankomst van verzoekschriften. 
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Ziekte en hoge leeftijd staan de commissie ook toe om zelf een passende maatregel te vinden. Tot slot 

beslist de commissie bij hoogdringendheid zelfstandig over het behoud van een internering.
1470

  

Bij de uitvaardiging van zijn eerste bepalingen als minister van Justitie blijkt du Bus de Warnaffe een 

strakkere hand op de werking van de consultatieve commissies te handhaven. Hij vraagt de voorzitters 

om hem elke veertien dagen het aantal behandelde dossiers, de zelfstandig besliste en geadviseerde 

invrijheidstellingen en bekrachtigde interneringen op te sturen. Hij vraagt daarnaast voorstellen om het 

rendement van de instellingen te verhogen. Vanaf maart breidt de minister de mogelijkheden van de 

commissies op verschillende manieren uit. Zo worden voorlopige maatregelen mogelijk, zodat een 

geïnterneerde zonder invrijheidstelling naar de eigen woonst kan terugkeren.
1471

 De minister behoudt 

tevens de verzelfstandigde functie van de consultatieve commissies, maar wil een strikte interpretatie 

van de dringende gevallen. De maand april 1945 is niet december 1944.
1472

  

Door hun strikt lokale werking leiden de verhuizingen van geïnterneerden door het Ardennenoffensief 

tot problemen voor de commissies. Het langdurige verblijf buiten het rechtsgebied van de bevoegde 

consultatieve commissie brengt du Bus de Warnaffe tot de beslissing om consultatieve commissies de 

bundels van alle lokaal geïnterneerden te laten behandelen en niet louter de dossiers van de personen 

gehuisvest in het arrondissement.
1473

 Bovendien geeft du Bus in de Kamer aan dat persoonlijkheden of 

mandatarissen van eender welke partij hem mogen vragen om de versnelling van een onderzoek door 

de commissie, indien het iemand betreft die bijna een half jaar vastzit en niets heeft misdaan.
1474

 Een 

aanvulling op het mb van Delfosse dat Verbaet opstelt met de steun van Ganshof, vaardigt du Bus niet 

uit. De tekst bevat een herziening op de beslissingen van de consultatieve commissies na zes maand en 

staat bijkomend onderzoek toe en de aanwezigheid van een krijgsauditeur op deze zittingen. Ganshof 

herinnert de minister eind maart hieraan, zonder gevolg.
1475

  

De rondzendbrief van 23 oktober 1944 bevat geen exhaustieve lijst van hoogdringende redenen voor 

de invrijheidstelling van geïnterneerden. Dit laat de consultatieve commissies de nodige ruimte bij de 

beoordeling van dringende gevallen. Verbaet vindt het naderen van de winter een gegronde reden voor 

de invrijheidstelling van de personen die het behoud van die internering niet verdienen. Hij vraagt niet 

enkel de commissies om snel te werken, maar staat de krijgsauditeurs en de procureurs des konings toe 

om zelf ook spoedeisende invrijheidstellingen te doen. Verbaet zit op het spoor van Colonel Tom 

Ashly, officer 1/c Civil Affairs te Antwerpen. Deze geallieerde officier bericht de lokale juridische 

overheden te Antwerpen over zijn tevredenheid inzake de vrijlatingen van geïnterneerde buitenlanders. 

Eind oktober 1944 is reeds 30 procent van hen op vrije voeten dankzij de bevoegdheidsdelegatie aan 

de krijgsauditeur. Hij hoopt op een zelfde versnelling voor de binnenlandse geïnterneerden. Wanneer 

hij dit schrijft, functioneren deze commissies net en met louter adviserende bevoegdheid.
1476

  

De Auditeur-generaal licht de auditeurs de dringende zaken toe: gevallen zonder zwaarwichtigheid, 

zwangere vrouwen, bejaarden, zieken en minderjarigen zonder ernstige feiten te hunner laste.
1477

 Deze 
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limiet van Ganshof is strikter dan de limiet van het ministerie van Justitie. Dit blijkt ten eerste uit een 

brief van het ministerie. Verbaet is op de hoogte van scrupules bij de auditeurs om invrijheidstellingen 

uit te vaardigen door de beperking in de ministeriële rondzendbrief tot “cas de nécessité”. Verbaet stelt 

dat de krijgsauditeurs tot de invrijheidstelling van elk niet gewettigd geval van internering gemachtigd 

zijn.
1478

 De remmingen binnen het militair parket vervallen evenwel niet meteen. Verbaet somt daarom 

midden december 1944 expliciet de vier hoogdringende categorieën op: 1) zieken en gebrekkigen, 2) 

personen ouder dan 60 jaar, 3) zwangere vrouwen en 4) personen jonger dan 18 jaar.
1479

 Hij herinnert 

de consultatieve commissies tevens eraan dat het bij deze gevallen volstaat het ministerie in te lichten 

van de zelfstandig genomen beslissing. Een paar dagen later volgt reeds een nieuwe rondzendbrief. De 

kolenschaarste en de algemene ravitailleringsproblemen nopen de katholieke minister ertoe om een 

spoedig onderzoek te vragen voor “de lichte gevallen (…) van verdenking ten opzichte van de 

veiligheid van de Staat”. Ook moeten de commissies zich rekenschap geven van “het sociaal karakter 

van sommige gevallen”. Door de aanhoudende vaagheid in de categorisering hebben de commissies 

ruime armslag voor de zelfstandige behandeling van “hun” interneringsgevallen. Met het gebrekkige 

postverkeer als reden gaat Verbaet in de rondzendbrief van 20 december 1944 trouwens verder: “Het 

spreekt dat voor verafgelegen centra deze delegatie ruim dient te worden geïnterpreteerd”.
1480

 Verbaet 

stelt de versnelde vermindering van het aantal geïnterneerden als hoofddoel. Het Ardennenoffensief en 

de toenemende parlementaire kritiek maken hem in januari 1945 evenwel bereid tot het steunen van 

verlengde interneringen als de daartoe aangehaalde redenen dit rechtvaardigen.
1481

 

De categorieën van hoogdringendheid blijven een belangrijk element in het beleid. Midden januari 

voegt Verbaet nog een categorie toe de nog niet geregulariseerde geïnterneerde. De bestuurders van 

interneringscentra moeten de personen zonder vordering oplijsten. De eerdere voorrangsbepalingen 

inzake minderjarigen, bejaarden, zwangere vrouwen en zieken blijven ook gelden.
1482

 Op 8 februari 

1945 legt het ministerie de nadruk op minderjarigen, omdat bepaalde interneringcentra nog kinderen 

jonger dan 16 jaar bevatten. De commissies moeten deze kinderen onmiddellijk ter beschikking van de 

jeugdrechter stellen. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar moeten de commissies zo snel mogelijk de 

jeugdrechter contacteren voor de toepassing van de wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912. 

Het hoort de kinderrechter toe om de commissie in te lichten over de wenselijkheid van het behoud 

van de internering minderjarige of van andere maatregelen.
1483

 Wel blijft de eindbeslissing bij de 
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consultatieve commissie.
1484

 Een door de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België aan minister 

Verbaet gevraagde spoedmaatregel maakt du Bus begin april 1945 bekend: voorrang voor hoofden van 

grote gezinnen.
1485

 Een paar dagen later trekt hij daarnaast de aandacht op “zij, ten slotte, (die) als was 

hun burgerdeugd onder de bezetting niet gans smetteloos, toch niet mogen worden gerangschikt tussen 

de elementen die in de huidige omstandigheden als gevaarlijk moeten worden geacht”. Voor deze 

lichte gevallen meent du Bus dat de soms reeds zeven maanden lopende internering niet langer mag 

duren. Na de handtekening van een eed van trouw aan het land, de eenheid en onafhankelijkheid van 

het land, de Grondwet, wetten en instellingen van het Belgische volk staat du Bus de invrijheidstelling 

toe. De commissie moet deze eed bij een gunstig advies tot invrijheidstelling laten tekenen en aan de 

minister overmaken. 

Eind februari 1945 wijst de minister van Justitie nogmaals op de toestand van de geïnterneerden die tot 

dan niet verhoord zijn. Begin april herhaalt hij dit.
1486

 Hoewel de Auditoraat-generaal de wildgroei van 

dringende categorieën bekritiseert, voegt het ministerie dus nog een groep toe.
1487

 De minister vraagt 

de directeurs van de interneringscenta naar lijsten van nog niet ondervraagde geïnterneerden. Via deze 

lijsten moeten de krijgsauditeurs laten weten welke geïnterneerden in vrijheid mogen gesteld worden. 

Ganshof stemt in met deze procedure, maar waarschuwt dat de magistraten niet altijd snel kunnen 

antwoorden. De vastlegging van het aantal niet ondervraagde geïnterneerden is niet gemakkelijk. Zo 

acht een aantal geïnterneerden zich pas ondervraagd, wanneer dit door een krijgsmagistraat gebeurt. 

De officieren van de gerechtelijke politie worden vergeten. In het kamp van Damprémy melden veel 

geïnterneerden zich als niet ondervraagd louter ter bespoediging van hun eigen zaak.
1488

 

 

13.4.4.4 Spanningen tussen de krijgsauditoraten en de consultatieve commissies 

Een belangrijk probleem is de verhouding tussen de krijgsauditoraten en de consultatieve commissies. 

De voornoemde ongedateerde rondzendbrief bepaalt dat de consultatieve commissies bij het openen 

van een nieuw onderzoek de krijgsauditeur inlichten. Binnen acht dagen laat de krijgsauditeur dan de 

consultatieve commissie weten of de betrokkene het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek is, een 

arrestatiebevel op zijn naam heeft of dat het gevoerde onderzoek geen misdrijven aan het licht bracht. 

Indien het onderzoek van de consultatieve commissie misdrijven aantoont, moet de commissie meteen 

het dossier aan het auditoraat overmaken en de minister van Justitie inlichten, zodat de betrokkene 

geen invrijheidstelling krijgt. Indien de magistraat alsnog geen onderzoek opent, maakt hij het dossier 

in acht dagen over aan de commissie ter beëindiging van het eigen onderzoek. 

De rondzendbrief van 23 oktober 1944 ordent de verhouding tussen de commissies en de auditoraten 

op een zelfde wijze. De commissies maken hun lijsten van te behandelen zaken bekend aan het lokale 

krijgsauditoraat en de Staatsveiligheid. Binnen vijf dagen moet de commissie de nodige inlichtingen 
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krijgen over de activiteit van de geïnterneerden. Bij een bevel tot medebrenging of aanhouding van de 

auditeur, verliest de commissie haar zeggenschap en maakt zij het betrokken dossier over. Na een 

buitenvervolgingstelling ontvangt de commissie dit dossier terug. De ontdekking van strafrechtelijke 

misdrijven door de commissie leidt tot dezelfde procedure als voorheen. De krijgsauditeur moet de 

consultatieve commissie wel inlichten over de al dan niet ingestelde vervolging. Blijft deze vervolging 

uit, dan ontvangt de commissie het eigen dossier immers opnieuw.
1489

 

Deze basisregeling geldt voor de hele periode van de interneringen, maar is niet zonder problemen. In 

oktober twijfelen sommige krijgsauditeurs over de toelaatbaarheid van overleg met de voorzitters van 

de consultatieve commissies. Ganshof wijst dit van de hand. Zonder strafbare feiten, betreft het louter 

een administratieve procedure.
1490

 Een ander probleem ontstaat, wanneer een auditeur een geval naar 

zich toetrekt, maar geen arrestatiebevel uitvaardigt. De geïnterneerde kan dan geen behandeling van de 

consultatieve commissie krijgen. Ter verdediging roept Ganshof de grote toevloed van rechtszaken 

voor de krijgsraden in. Dit maakt een arrestatiebevel in elke zaak onmogelijk. De gevangenissen zitten 

bovendien vol, waardoor niet alle overdrachten mogelijk zijn. Hij meldt de minister van Justitie dat de 

krijgsauditeurs bij de uitvaardiging van arrestatiebevelen alvast voorrang geven aan geïnterneerden.
1491

  

Ganshof maant de krijgsauditeurs in november op vraag van Verbaet aan tot omzichtigheid met het 

aanwenden van voorhechtenis. Een arrestatie kan de betrokkene onherstelbare schade berokkenen, ook 

als deze aanhouding kort is.
1492

 Op 12 december 1944 besluit de minister dat de commissies na vijftien 

dagen zonder arrestatiebevel het recht hebben om een advies te formuleren zonder tussenkomst van 

het auditoraat.
1493

 In reactie hierop vergadert Ganshof met de auditeurs. Hij wijst de minister daarna op 

de noodzaak om bepaalde interneringen tot het eind van de oorlog te behouden voor de openbare orde 

en de veiligheid van de geallieerde legers. Het bestaan van strafbare feiten heeft feitelijk geen uitstaans 

met de noodzaak van een internering.
1494

 Verbaet wijst Ganshof in januari op het groeiend ongenoegen 

in de parlementaire commissies van Justitie. Hij vindt nog steeds dat de krijgsauditeurs teveel lopende 

zaken hebben. Ganshof acht het echter niet mogelijk om zomaar voor elke geschikte geïnterneerde een 

arrestatiebevel uit te schrijven.
1495

 De overvolle gevangenissen blijven daarnaast nog een bijkomende 

structurele rem op de arrestatiecapaciteit.
1496

 

Eind april vraagt de Auditeur-generaal de magistraten om een krachtinspanning ter verhelping van dit 

probleem. De moeilijkheden om aanhoudingsbevelen te verlenen, verminderen.
1497

 De sectie Nijvel 
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van het auditoraat van Brussel laat weten dat er een groep geïnterneerden is zonder arrestatiebevel, 

omdat de weerhouden feiten te licht zijn of niet onder de strafwet vallen, hoewel het incivieke feiten 

betreft. De meeste leden van Rex bevinden zich in dit geval. De consultatieve commissie neemt wel 

soeverein beslissingen, los van het lopend onderzoek. De zaken van Rexisten zonder gevolg klasseren, 

is echter onwenselijk. De rechtspraak inzake hun politieke collaboratie ligt nog niet vast.
1498

 In Leuven 

bestaat deze spanning ook. Drie vierde van de geïnterneerden komt vrij, omdat hun niets ten laste kan 

worden gelegd of omdat het leden van het VNV zonder bedrijvigheid betreft.
1499

 Niet enkel juridische 

overwegingen houden dit juridische vagevuur van internering open. Het Antwerps auditoraat kan 

tegen eind april bijna alle geïnterneerden behandelen, omdat de meesten in een lokale penitentiaire 

instelling zitten. De auditoraten van Aarlen, Luik, Verviers, Turnhout en Hasselt verliezen daarentegen 

tijd door de veelvuldige transfers. In februari 1945 lopen veel rechtszittingen vertraging op. Defect 

transportmateriaal is voor het auditoraat van Brussel nog een belangrijke boosdoener.
1500

 

Het probleem waarmee de krijgsauditoraten worstelen, betreft de ondergrens voor de administratieve 

interneringen. De vinger wordt op de wonde gelegd door het Nijvelse krijgsauditoraat. Er zijn burgers 

met incivieke gedragingen die de strafwet niet bestraft. Dit verschaft niet enkel voer voor discussies 

inzake de bestraffing van politieke samenwerking met de vijand, maar ook inzake de administratieve 

interneringen. Tijdens de oorlog is het niet wenselijk om incivieken op vrije voeten te hebben. De 

leden van het VNV en Rex zijn een blijvend probleem, zowel voor interneringen als vervolgingen. 

Op 28 december 1944 voeren de voorzitters van de consultatieve commissies en de krijgsauditeurs een 

gezamenlijke vergadering. De spanningen tussen de consultatieve commissies en de auditoraten zijn 

daar niet vreemd aan. Het regent klachten aan beide zijden. De consultatieve commissies zijn niet te 

spreken over de krijgsauditeurs die overgaan tot interneringen zonder arrestatiebevel voor gevallen 

met duidelijke strafrechtelijke inbreuken. In een deze vergadering voorafgaande brief bericht Ganshof 

de minister van Justitie nogmaals dat de administratieve internering een noodzakelijk element is in het 

beleid voor de behandeling van diegenen die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid of de 

geallieerde legers. Daarom doen de auditeurs nieuwe interneringen. In diezelfde lijn der gedachten 

haalt Ganshof aan dat bepaalde interneringen tot het eind van de oorlog behouden moeten blijven, los 

van inbreuken tegen de strafwet.
1501

 De openbare orde en veiligheid in het land blijven van primordiaal 

belang. Ten tweede constateren de commissies dat geïnterneerden sinds hun arrestatie in september 

vaak niet meer ondervraagd zijn. Op hun vragen of een auditoraat zich kant tegen een bepaalde 

invrijheidstelling, komt vaak als antwoord dat daarover nog geen duidelijkheid bestaat.
1502

 Hier speelt 

de overbelasting van het auditoraten een rol. Soms is de zelfstandigheid van krijgsmagistraten het 

probleem. Zij moeten steeds de gevangenis of het interneringscentrum inzake overplaatsingen of 

invrijheidstellingen inlichten. Dit gebeurt niet altijd.
1503
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In Leuven klaagt de stafhouder van de balie Huybrechts dat het militair parket zodanig weinig dossiers 

overdraagt dat de commissies de voortzetting van hun werk betwijfelen. Substituut Detournay reageert 

in februari dat hij sinds zijn aankomst het contact met de consultatieve commissies beter wil maken. 

De magistraten zijn evenwel overbelast met bijna 1.500 dossiers per kabinet. Er worden enkel dossiers 

overgedragen aan de consultatieve commissies als het onderzoek voldoende gevorderd is. Een aantal 

keer gebeuren overdrachten van onvolledig onderzochte zaken met een opsomming van de door de 

commissie te stellen onderzoeksdaden. Dit leidt echter tot een juridisch gevaar. Advocaten kunnen bij 

de commissies deze deels onklare dossiers inzien. Dit kan het latere juridische onderzoek ongewenst 

beïnvloeden. In april zijn de onderlinge problemen echter van de baan. De voorzitter van de derde 

commissie in Leuven meldt dat de krijgsauditeur ook onvolledige dossiers overdraagt en dat dit de 

werking van de commissie versnelt. Een nieuw dossier opstellen is niet meer nodig. De commissie 

spant zich als wederdienst in om de overgemaakte dossiers snel terug te sturen.
1504

  

Bij het militair parket situeert het probleem zich vooral bij het doel van de consultatieve commissies. 

De Auditeur-generaal verwoordt deze visie als volgt: “Procéder à l’interrogatoire de ces suspects et 

libérer tous ceux contre lesquels ne subsistent pas de charges suffisantes, c’est bien la mission des 

Commissions Consultatives et non le rôle des magistrats militaires”. Dat de auditoraten op vraag van 

de minister de moeilijk startende consultatieve commissies een tijd steunen, mag voor Ganshof niet 

verhullen dat de hoofdtaak van het militair parket de bestraffing van de samenwerking met de vijand 

is. Dit legt de bron van frictie tussen beide organismen bloot. Volgens het militair parket stellen de 

commissies mensen te snel in vrijheid.
1505

 Volgens de krijgsauditeurs onderschatten de commissies de 

gevaren van ondoordachte vrijlatingen. Ganshof acht herinterneringen noodzakelijk voor vrijgelatenen 

die zich volgens de ordediensten tot een nieuw openbaar gevaar ontpoppen.
1506

 Voorts zijn er vaak 

klachten over invrijheidstellingen zonder raadpleging van de auditoraten.
1507

 P. Bondue, voorzitter van 

een Franstalige kamer van de consultatieve commissie te Brussel verklaart dit door de te uitgebreide 

tijd die het auditoraat nodig heeft om de commissies te informeren. Hij meent dat de internering zo een 

oneigenlijke vorm van voorhechtenis wordt en weigert om in die zin een hulpstuk van de repressie te 

zijn.
1508

 Substituut-Auditeur-generaal Landrien stelt Ganshof voor dat de auditeurs de commissies 

binnen een bepaalde termijn een aanvullend antwoord versturen.
1509

 

De werking van de consultatieve commissies te Brugge toont de spanningen concreet. Begin mei 1945 

klaagt auditeur Rubbrecht in verschillende brieven dat de derde commissie zich weinig rekenschap 

van de openbare orde geeft en zoveel mogelijk invrijheidstellingen beveelt. De magistraat besluit: “de 

werking en de beslissingen getroffen door de consultatieve commissies van mijn rechtsgebied (zijn) 

van dien aard (…), dat zij grotelijks schuld dragen aan de wanordelijkheden die zich onophouden 
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(sic) sedert 8 dagen alhier hebben voorgedaan”.
1510

 Rubbrecht bericht Ganshof dat hij de commissies 

geen inzage in gerechtelijke dossiers meer verleent. Advocaten maken misbruik van hun inzagerecht 

om de partijen en getuigen te beïnvloeden. De consultatieve commissies doen gewoon hun zin. De 

Auditeur-generaal steunt Rubbrecht bij het departement Justitie.
1511

 De voorzitter van de krijgsraad te 

Charleroi geeft tevens beenharde kritiek: “(leur) zèle (…) est délibérément stimulé par l’allocation 

d’indemnité qui, au rythme de 3 séances par semaine, représentent une augmentation de traitement de 

30.000 francs l’an dont bénéficient à titre de consolation, des magistrats qui n’ont pas eu l’honneur 

d’être choisis pour constituer les deux chambres du Conseil de Guerre”. Hij pleit voor de afschaffing 

van de commissies en acht het auditoraat voldoende bekwaam voor de interneringen.
1512

  

Maurice Verbaet licht de voorzitters van de consultatieve commissies op 15 januari 1945 in over de 

besluiten van de vergadering van 28 december 1944. Eerst herinnert de minister de voorzitters van de 

commissies aan de noodzaak om bij de opening van onderzoek aan het militair gerecht inlichtingen te 

vragen. Indien de krijgsauditeur niet tijdig antwoordt, moeten de commissies ervan uitgaan dat geen 

bezwaren zijn tegen het formuleren van een advies door de commissie. Ten tweede remt Verbaet de 

verzelfstandiging niet af. Hij verduidelijkt dat de magistraten de opheffing van een administratieve 

internering kunnen bevelen bij een klassering zonder gevolg of een buitenvervolgingstelling. Telkens 

moet de auditeur de voorzitter van de consultatieve commissie en de minister van Justitie inlichten. Bij 

een verlenging van de internering stelt hij hen eveneens op de hoogte. De krijgsmagistraat maakt de 

betrokken dossiers dan aan de consultatieve commissie over voor hun eigen advies.
1513

 Na deze 

vergadering meent Verbaet dat de banden tussen de consultatieve commissies en het militair parket 

sterker zijn aangehaald en aan de betere hand zijn.
1514

  

Uit het gevoerde onderzoek door de consultatieve commissies en de dringende categorieën blijkt dat 

het doel van de commissies ligt bij de invrijheidstelling, al dan niet met verblijfsvoorwaarden. Midden 

januari 1945 noopt het Ardennenoffensief Verbaet tot de volgende aanmaning: “Dat de krijgsauditeurs 

evenals de commissies zich door het na te streven doel, namelijk de handhaving van de openbare orde, 

laten leiden, staat buiten twijfel. Meer dan ooit is thans, op het stuk van de veiligheid van de Staat en 

de veiligheid van de geallieerde legers, bijzondere waakzaamheid geboden”.
1515

 Hiermee hoopt hij de 

geest van samenwerking tussen beide instellingen te oliën. Na overleg met Ganshof gaat Verbaet nog 

verder door een substituut-krijgsauditeur te detacheren bij elke commissie. Het doel is de commissies 
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elke zitting over de geplande zaken voor te lichten.
1516

 Logistiek voorziet het Auditoraat-generaal 

problemen te Verviers, Luik, Namen, Hasselt en Tongeren vanwege de transfers en in Brussel door het 

ruime aantal commissies met soms gelijktijdige zittingen.
1517

 Deze samenwerking gaat niet overal 

goed. In Brugge weigert de voorzitter van een commissie krijgsmagistraten op zijn zittingen.
1518

 

De bijkomende verzelfstandiging van de krijgsauditeurs maakt duidelijk dat de internering niet door 

de start van een gerechtelijk onderzoek of een aanhoudingsbevel wordt beïnvloed. De redenen voor de 

internering verdwijnen niet automatisch door deze feitelijkheden. Dit verklaart onder meer waarom 

Ganshof begin februari 1945 de auditeurs op het hart drukt om aan de bestuurders van gevangenissen 

en interneringscentra duidelijk te zeggen welke hechtenistitel opgeheven wordt.
1519

 Het is niet omdat 

een arrestatie stopt dat de noodzaak tot internering vervalt. Opengehouden interneringen lijken in 

bepaalde gevallen wel op een oneigenlijke voorhechtenis. De magistraten houden in deze periode 

vooral rekening met het mogelijke gevaar van een invrijheidstelling voor de openbare orde. De oorlog 

en de veiligheid van de geallieerde legers nemen een hogere plaats in. Liberaal Albert Marien haalt op 

7 maart 1945 correct aan dat de basis van de internering schuilt in de verdenking van relaties met 

vijand.
1520

 Het gaat niet over gepleegde misdrijven onder de bezetting. Deze fijne lijn zorgt in deze 

eerste bevrijdingsmaanden voor een blijvende spanning. 

 

13.4.4.5 Samenwerkingsverbanden 

Het Auditoraat-generaal werkt samen met de auditoraten en het departement Justitie ter beheersing 

van de interneringen. Op 14 september 1944 vraagt Ganshof zijn krijgsauditeurs reeds informatie. Hij 

wil de geïnterneerde magistraten, ambtenaren, officieren, notarissen, advocaten, pleitbezorgers en 

deurwaarders kennen die een gerechtelijk onderzoek ondergaan. De beroepsgebonden tuchtkamers 

moeten ook ingelicht worden. Behalve voor advocaten, pleitbezorgers en deurwaarders bij het Hof van 

Cassatie en de hoven van beroep mogen de auditeurs de kennisgevingen zelf doen.
1521

 Geïnterneerde 

of in voorlopige hechtenis genomen parlementairen zijn het voorwerp van een latere vraag.
1522

 De 

Auditeur-generaal vraagt daarnaast in september om elke week een verslag te ontvangen met een lijst 

van de geïnterneerden, met inbegrip van de invrijheidstellingen. Een tweede lijst is voor de ingestelde 

onderzoeken volgens artikel 1 en 2 van de besluitwet van 26 mei 1944, aangevuld door de besluitwet 

van 18 september 1944.
1523

 Omdat het ministerie ook lijsten met informatie vraagt, schaft Ganshof de 

wekelijkse lijst met geïnterneerden een maand later weer af. Het auditoraat schikt zich naar de lijsten 
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van de minister van Justitie.
1524

 De auditeurs moeten daarnaast in samenwerking met de rijkswacht het 

departement Justitie informeren over de in hun rechtsgebied aanwezige interneringscentra in handen 

van de burgemeester en het verzet, met vermelding van de correcte verblijfscapaciteit en de werkelijke 

aanwezigen. De bestuurders moeten informeren over illegaal geïnterneerden.
1525

 In november 1944 

vraagt Ganshof tot slot inlichtingen over elke arrestatie met ernstige weerklank bij de bevolking.
1526

 

Het ministerie van Justitie moet verschillende inlichtingen krijgen. Begin oktober vraagt Ganshof aan 

de auditeurs om de minister van Justitie in te lichten bij het uitvaardigen van een arrestatiebevel voor 

een geïnterneerde. Eind november breidt Ganshof de inlichtingen uit. Het gerecht moet het ministerie 

en de bevoegde consultatieve commissie over de definitieve vonnissen en arresten inlichten om hen de 

over de wenselijkheid van het behoud van de internering te laten beslissen.
1527

 Ganshof herhaalt in 

januari de noodzaak om de minister van Justitie over elke invrijheidstelling te berichten.
1528

 Dat niet 

alles gestroomlijnd verloopt, blijkt onder meer uit Ganshofs klacht eind maart dat geen bevoegde 

autoriteit zeker weet of iemand met een gedwongen verblijfplaats zich daar effectief bevindt.
1529

 

 

13.4.4.6 Kritiek op de invrijheidstellingen 

In december leiden de slechte voorzieningen en levensomstandigheden van de interneringscentra te 

Charleroi tot de invrijheidstelling van 700 tot 1000 geïnterneerden. De Staatsveiligheid bericht: “Il est 

hors de doute qu’une telle façon de procéder(,) c’est à dire des libérations massives, malgré le plus 

grand soin que l’on puisse apporter à cette opération, sera la cause de nombreux incidents au cours 

desquels des vengeances seront exercées(,) accompagnées des pires violences”.
1530

 De ontevredenheid 

bij de bevolking is gegrond in het onbegrip over de betekenis van de administratieve internering en de 

daaraan gelieerde invrijheidstelling. De internering is voor hen een schuldigverklaring en een belofte 

van een straf. Een invrijheidstelling is daarentegen een verklaring van onschuld. In het rechtssysteem 

is een arrestatie de voorbode van een rechtszaak. De administratieve internering houdt hiermee geen 

direct verband. De internering en een gerechtelijke bestraffing voor daden van samenwerking met de 

vijand zijn op die manier verbonden. Het is voor de bevolking bovendien moeilijk om een onderscheid 

te maken tussen niet strafbare opinies en strafbare daden.  

Verbaet toont daarom in de Kamer via voorbeelden het verschil tussen de administratieve internering 

en de gewone arrestatie aan.
1531

 Een gevolg van dit onbegrip is dat de schuld voor problemen met de 

interneringen niet altijd correct geadresseerd wordt. In Bergen verwijt de bevolking het auditoraat dat 

er gemakkelijke ontsnappingen gebeuren en bepaalde geïnterneerden de nacht thuis doorbrengen.
1532

 

In januari 1945 meldt een gedelegeerd officier van het Hoog Commissariaat dat hij te Bergen en 

Brussel doodsbedreigingen ontvangt, wegens verantwoordelijkheid voor de invrijheidstellingen. In 
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samenspraak met het lokale krijgsauditoraat, beslist hij het verzet de ware toedracht mee te delen. Hij 

ziet hen als de meest waarschijnlijke bron van de geruchten: “pour leur faire connaître la réalité (…) 

que si au mois de décembre de nombreuses libérations de suspects ont eu lieu, c’est à l’intervention 

des organismes tout à fait étrangers au Parquet Militaire, à l’insu de ce Parquet, et, dans la plupart 

des cas, contre le désir de ce Parquet”.
1533

 Dit toont nogmaals de – minstens aldus gepercipieerde – 

positie van het verzet in de naoorlogse maatschappij aan. Ze zijn een tussenstop ter beïnvloeding van 

de publieke opinie. Het onbegrip onder de bevolking leidt op verschillende plaatsen tot de weigering 

om hulp te bieden aan het gerechtelijk onderzoek van de krijgsauditoraten. In de regio’s van Rixensart, 

Terhulpen en Genval weigert de bevolking getuigenissen af te leggen. Dit ongenoegen wordt versterkt 

doordat sommige vrije geïnterneerden hun overheidsfunctie opnieuw opnemen. Dit leidt er in het 

onderwijs toe dat een als verrader bekende persoon zijn “oorlogsfunctie” opnieuw kan bekleden.
1534

 

De geallieerden laten zich evenmin onbetuigd. De krijgsauditeurs van Charleroi en Bergen melden dat 

de Engelse en Amerikaanse autoriteiten omwille van ondoordachte invrijheidstellingen dreigen met de 

arrestatie van de directeurs van de interneringscentra. Substituut-Auditeur-generaal Landrien laat op 

26 december1944 de minister van Justitie weten dat de krijgsauditeur van Charleroi de opdracht heeft 

om de recent door de consultatieve commissie bevrijde personen waarover de Engelsen problemen 

maken, opnieuw te interneren. Een maand later meldt krijgsauditeur Bribosia dat een afgevaardigde 

van de Intelligence Service een lijst van invrijheidstellingen vraagt. De Intelligence Service wil ook 

geen invrijheidstellingen meer zonder geallieerde toestemming.
1535

 In antwoord op een brief van 

Erskine wijst Ganshof erop dat vele door geallieerde opeisingen gedwongen verhuizingen het beleid 

inzake interneringen danig bemoeilijken.
1536

 

Vanuit politieke hoek blijft de nodige kritiek op de interneringen en invrijheidstellingen ook niet uit. 

Albert Marien wijst op de vele invrijheidstellingen tegen de zin van de bevolking. Voor hem gaan de 

consultatieve commissies hun taak ver te buiten door niet enkel onschuldigen of geïnterneerden voor 

pekelzonden te bevrijden.
1537

 Op 7 maart 1945 interpelleert hij de minister van Justitie. Aan het eind 

van maart geeft zijn partijgenoot Devèze een striemende kritiek op de “comités de libération” die hij 

zonder coördinatie acht.
1538

 Het komt tot de stemming van de dagorde waarin onder meer staat dat “de 

verdachten, schuldig bevonden aan een gemis van burgertrouw moeten worden vastgehouden in de 

interneringskampen, tot aan het eind van de oorlog”. De regering Van Acker kant zich zoals gezegd 

niet tegen deze dagorde. Verschillende katholieke politici, hierbij ook August De Schryver, tonen door 

zich te onthouden kritisch voor de volgens hen te brede invulling van administratieve interneringen. 

De katholieke politici willen de redenen voor internering beperken tot de gronden uit de besluitwet 

van 12 oktober 1918: gevaar voor de veiligheid van het land en de bevolking.
1539

 

Op 17 januari 1945 schrijft Verbaet voor het eerst de voorzitters van de consultatieve commissies aan 

met bedenkingen over de redenen voor invrijheidstellingen. Hoewel voor de katholieke minister veel 
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klachten ongegrond zijn, wenst hij een meer uniforme jurisprudentie te bekomen. Dat de geïnterneerde 

geen strafbare feiten heeft gepleegd, is voor sommige commissies een reden om de internering te 

beëindigen. Verbaet wijst erop dat de internering niet van strafbare feiten afhankelijk is, maar van het 

gevaar van een individu voor de openbare orde of de geallieerde legers. Evenmin is het lidmaatschap 

bij een partij doorslaggevend. Verbaet herhaalt zijn rondzendbrief van 18 oktober 1944, maar deze 

keer met het oog op een invrijheidstelling. Van belang is het individuele gedrag “pour déterminer si, 

sur le plan national, l’intéressé a, sous une forme quelconque, manifesté des sentiments pro allemands 

de nature à faire douter de son patriotisme et de son dévouement à la cause du pays et à celle de ses 

alliés”. De start van de officiële pro-Duitse houding van deze partijen is een nuttige indicatie.
1540

  

Twee maand later ondervindt minister van Justitie du Bus de Warnaffe evenzeer dat de resultaten van 

consultatieve commissies voor onrust en reactie onder de plaatselijke bevolking leiden. Hij vermeldt 

dat hij reeds herinterneringen heeft uitgevaardigd voor personen met verdacht gedrag na hun vrijlating. 

Minister du Bus draagt de commissies op om hem in te lichten over de voorlopig in vrijheid gestelde 

geïnterneerden die subversieve of laakbare houdingen aannemen. Hij herinnert er de commissies aan 

dat een invrijheidstelling met verblijfsvoorwaarden kan, indien een gewone invrijheidstelling leidt tot 

schandaal. Net zoals Verbaet herinnert du Bus de commissies eraan dat de internering geen straf is 

voor feiten buiten de strafwet. Het hangt af van de mate waarin die inbreuken maatregelen voor de 

veiligheid van de Staat vragen.
1541

 Op 4 en 16 mei 1945 dwingt de roerige toestand van de bevolking 

du Bus ertoe de commissies eerst tot “omzichtigheid”” en daarna tot “verdubbelde omzichtigheid” aan 

te manen.
1542

 Directeur-generaal Cornil licht begin juli 1945 de minister in dat de herinterneringen en 

de terugkeer uit Duitsland een nieuw onhoudbare situatie doen ontstaan: “il est nécessaire de diminuer 

fortement le nombre des détenus”. Cornil haalt daarvoor alle reeds opgesomde redenen aan, zoals de 

ontoereikende levensomstandigheden en de overbevolking.
1543

 Het aantal geïnterneerden daalt sterk in 

juli en augustus 1945. De verminderde psychologische effecten van de schokkende berichtgeving in 

mei en juni over de Duitse concentratiekampen en de daar overleden Belgische oorlogsslachtoffers en 

het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog in augustus vormen een verklaring. 

 

13.4.4.7 Een evaluatie van de werking 

Een evaluatie van het werk van de consultatieve commissies is niet gemakkelijk. Er zijn weinig cijfers. 

Een schatting van het aantal dossiers per commissie brengt het totaal op 40.875.
1544

 Er komt tijdens de 

eerste bevrijdingsmaanden veel kritiek op de trage werking van de consultatieve commissies. Een 

verklaring daarvoor is de periode tussen de oprichting en de eerste zitting van sommige commissies. 

Een aanlooptijd van een maand is niet uitzonderlijk. De eerste zitting van de commissie te Ieper is pas 

op 2 december, terwijl de oprichting al van 31 oktober dateert.
1545

 Verbaet deelt enigszins verhullend 

op 8 november in de Kamer mee: “Certaines commissions travaillent déjà activement”. Diezelfde dag 

vermeldt Eugène Van Walleghem (socialist) dat de commissies te Charleroi niet functioneren wegens 
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gebrek aan richtlijnen.
1546

 In Dinant start de commissie pas een maand later door problemen met de 

benoemde voorzitter en de aanstelling van zijn plaatsvervanger.
1547

 De voorzitter van de tweede 

consultatieve commissie in Antwerpen geeft vooral materiële redenen aan voor de trage start. Er is een 

tekort aan geschikte en verwarmde kamers voor onderzoek in de interneringsinstellingen. Problemen 

met transport verzwaren deze situatie.
1548

 In een antwoord op de interpellatie van Marien laat du Bus 

de Warnaffe eind maart 1945 weten dat 83 consultatieve commissies actief zijn. Hun trage start wijt de 

minister aan de instelling van bijhorende griffies die advocatenbezoeken en dossierconsultaties in een 

materieel moeilijke periode moeten regelen. Hij geeft ook toe dat er goed en slecht functionerende 

commissies zijn. Dit is afhankelijk van het personeel en de interne organisatie. Een aantal commissies 

rondt hun taak bijna af. Anderen staan ver van dit doel.
1549

 Te Antwerpen leidt medio januari 1945 de 

goede samenwerking tussen het krijgsauditoraat, de consultatieve commissies en de Geniekazerne 

(interneringscentrum) tot een opgemerkte daling van het aantal geïnterneerden van 6500 naar 2070.
1550

 

Een andere kritiek komt eveneens van een socialist, Alfons Vranckx. Te Leuven krijgen professoren 

en hoogleraren een invrijheidstelling door hun functie.
1551

 Senator Missiaen vindt het fout dat gegoede 

en invloedrijke families een zachtere behandeling krijgen door hun batterij advocaten. Minister du Bus 

zegt dat geld geen rol mag spelen voor de bespoediging van zaken. Misbruiken zijn echter niet uit te 

sluiten.
1552

 In maart herhaalt het kamerlid Marien dat mensen na betaling vrijkomen. Bovendien delen 

bepaalde bijzitters de ideeën van de geïnterneerden. Hij vraagt daarom de commissies niet meer toe te 

laten om zichzelf met zaken te belasten. In zijn repliek vraagt du Bus om specifieke beschuldigingen 

en niet louter vage omschrijvingen in het parlement. Hij wijst erop dat sommige advocaten pro deo 

werken of hun honorarium aan de balie afstaan.
1553

 

De ene commissie levert inderdaad meer kwaliteitsvol werk af dan de andere. Ganshof wijst minister 

du Bus de Warnaffe op de twee door hem onderscheiden problemen. Ten eerste vindt de Auditeur-

generaal dat het morele krediet van veel consultatieve commissies is aangetast, omdat in de commissie 

zetelende advocaten met hun cliënten voor diezelfde commissie verschijnen. Als tweede bemerking 

geeft hij, zoals du Bus in de Kamer, het niet overal even kwaliteitsvolle personeel op. Dit brengt de 

Auditeur-generaal tot een voorstel om de samenstelling van de consultatieve commissies te wijzigen. 

Louter een op drie leden hoeft voor Ganshof een jurist te zijn. De andere leden zijn burgers: “offrant 

toutes les garanties de formation générale, d’honnêteté et de scrupule, ainsi que de patriotisme”. Dit 

is ongewoon voor Ganshof. Hij staat voor de repressie steeds in de bres tegen de toevoeging van het 

volkse element. Een verklaring voor de mogelijke opname van verzetsleden is de hoop dat betrokken 

groepen een afleider worden van de schuld waarmee het militair parket te vaak wordt beladen. Op dit 

voorstel komt er geen antwoord.
1554

 Ook de vraag van Mariën voor een vertegenwoordiging van het 

leger of het verzet in de commissies blijft zonder gevolg.
1555
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13.4.5 Deelbesluit: De preventieve epuratie tot augustus 1945 

De administratieve internering is het meest acute probleem waarmee de regering kampt. Er komt op 

elk aspect kritiek, te beginnen bij de wankele grondwettelijkheid van de maatregel tot te traag of te 

snel uitgevoerde invrijheidstellingen, afhankelijk van de politieke achtergrond van de criticaster. Het 

ministerie van Justitie roeit met de voorhanden zijnde, maar meestal ontoereikende riemen. Er is niet 

zelden particuliere hulp nodig voor de huizing, voeding, kleding en de medische voorzieningen. De 

chaotische oorlogsomstandigheden gooien tot halverwege 1945 constant roet in het al ondermaatse 

eten. De geallieerden remmen daarbij de bewegingsvrijheid van Justitie in belangrijke mate. 

De administratieve internering mag dan bediscussieerbaar zijn, dit beleidsinstrument vervult voor de 

openbare ordehandhaving gedurende de bevrijdingsperiode een centrale functie. In zekere zin vindt de 

bevolking, begeleid door het verzet, een uitlaatklep voor het leed, de spanningen en de schade van de 

Duitse bezetting. Wat de bevolking onder de mom van rondzendbrief nr.340 feitelijk uitvoert, is een 

eigen epuratie. Er vindt een ostracisering op korte termijn plaats. De regering houdt deze verstotenen 

in interneringskampen en start met de nodige regulariseringen en onderzoekingen. Op deze manier kan 

de rechtsstaat haar vooroorlogse plaats stap voor stap opnieuw innemen. De beheersing van de massa 

geïnterneerden en de processen voor hun inpassing in het rechtssysteem (door vrijlating of arrestatie) 

vormen naast de repressie een hoofdtaak voor het ministerie van Justitie. 

Dit is duidelijk van in het begin. Nog voor het eind van september richt Antoine Delfosse een tijdens 

de voorbereiding te Londen onvoorziene instelling op: de consultatieve commissie. In oorsprong een 

louter adviserend orgaan wordt dit algauw een zelfstandig functionerende entiteit met een moeilijke 

verhouding ten aanzien van het militair parket. De opdracht van de consultatieve commissies is het 

bieden van een oplossing voor de uit zijn voegende barstende bevolking geïnterneerden. De finaliteit 

van de auditoraten ligt op een ander niveau. Het standpunt van de magistraten wordt ingekleurd door 

de noodzaak van de handhaving van de openbare orde enerzijds en hun werk ter voorbereiding van de 

bestraffing van de samenwerking met de vijand. De consultatieve commissies ontwikkelen zich tot 

zelfstandig functionerende rechtbanken voor de administratieve interneringen. Daardoor vormen deze 

commissies een struikelblok voor het militair gerecht. 

Dit geldt des te meer voor de ondergrens van de repressie: de personen die zich schuldig maken aan 

inciviek gedrag, zonder daarom strafwetartikelen te breken. Het primaat van de openbare orde en het 

vermijden van schandaal en oproer bij de bevolking zijn na de oorlog voldoende reden om personen 

een tijdlang administratief vast te houden. Deze internering van incivieken zonder een misdrijf op hun 

kerfstok valt strikt genomen buiten de bevoegdheid van het militair gerecht. De krijgsmagistraten 

hebben immers geen grond om hen te arresteren. Voor de leden van collaborerende politieke partijen 

stoot het bestraffingsapparaat op een moeilijk probleem. Er wordt in de politieke wereld – zeker vanaf 

april 1945 –gediscussieerd over het uitvoeren van een zuivering. Deze zuivering dient vooral voor de 

lichte gevallen van politieke samenwerking met de vijand. De ontwikkeling van dit beleidsinstrument 

gaat traag, terwijl het veld (het militair gerecht en de consultatieve commissies) deze geïnterneerden 

dag op dag behandelt en voor een heikel probleem staat: kunnen deze incivieken terug naar hun 

gewone omgeving? De meningen van de commissies en de auditoraten lopen vaak uiteen. 

Meningen over de precieze functionaliteit van de consultatieve commissies lopen sterk uiteen. Voor 

Luc Huyse en Steven Dhondt mislukken deze commissies, omwille van startproblemen, onduidelijke 

afspraken, improvisatie en te zware belasting. Björn Rzoska ziet dat de commissies snel tot resultaten 
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komen.
1556

 Beide kanten van het verhaal houden waarheid. De oprichting van deze nieuwe instellingen 

loopt inderdaad niet van een leien dakje. Er is soms meer dan een maand vertraging. Tegelijkertijd 

boeken de commissies opvallende resultaten. De onrust onder de bevolking over het hoge aantal 

invrijheidstellingen liegt daar niet om. Los van de herinterneringen in mei en juni 1945 verblijven in 

augustus nog slechts ruim 21.000 mensen in administratieve internering. Dit is het niveau van maart 

1945. De levensomstandigheden in de interneringscentra zijn een dwingende reden om over te gaan tot 

invrijheidstellingen. De bevolking leeft evenwel op het ritme en in de geest van de oorlog en heeft niet 

steeds oren naar al dan niet terechte redenen ter ontlasting van deze instellingen. De invrijheidstelling 

wordt vaak verkeerd gezien als een witwassing van eender welke schuld. 

 

13.5 Een epuratie voor de toekomst: De ontzetting uit de burgerlijke 

en politieke rechten 

13.5.1 De toepassing van de besluitwet van 6 mei 1944 

Eind oktober schrijft Ganshof een rondzendbrief naar de krijgsauditeurs. Eerst verduidelijkt hij dat de 

ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten en het verval van nationaliteit ten gevolge van een 

veroordeling wegens een misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat tegelijkertijd gelden als 

burgerlijke strafmaatregel en beschermingsmaatregel tegen de personen die het vaderland in gevaar 

brengen. Deze maatregelen spreken de rechters niet uit, omdat ze uit de veroordeling voortvloeien. 

Om problemen te vermijden raadt Ganshof de krijgsauditeurs toch aan deze sancties van rechtswege in 

de vonnissen en arresten op te nemen. Vooral voor het verval van nationaliteit is het belangrijk om de 

bekendmakingsregels uit het kb van 14 december 1932 voor de coördinatie van de wetten inzake de 

nationaliteit op te volgen. Het finale vonnis of arrest moet in de registers van de burgerlijke stand 

terechtkomen. Daarna volgt een melding van de overschrijving in het Belgisch Staatsblad. Zonder de 

constatering van het nationaliteitsverval is er van deze sanctie anders geen spoor. Ten tweede betoogt 

Ganshof dat de ontzetting uit de rechten van artikel 31 swb voor de misdrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat stilzwijgend door artikel 123sexies swb is vervangen. De ontzetting uit artikel 

31 swb is immers een apart op te leggen straf.
1557

 Ganshof interpreteert de strafwet volgens de geest 

van de Londense besluitwetten.  

In december 1944 herhaalt hij dat bijzondere aandacht is vereist bij de bekendmaking van het verval 

van nationaliteit en de rechtenontzetting. De verdediging van de gemeenschap staat hier voorop. Hij 

herhaalt de te stellen handelingen. De minister van Binnenlandse Zaken licht de ambtenaren van de 

burgerlijke stand de inschrijvingen in de registers toe.
1558

 In april stuurt Ganshof zijn visie bij. Het heet 

in rondzendbrief nr.1249 dat de “ontzetting voorzien bij artikelen 31, 32 en 33 van het Strafwetboek 

(…) geen overbodige herhaling van de ontzetting en opschorting van zekere rechten voorzien bij 

artikelen 123, 6° en 123, 7° van het Strafwetboek” is en dat “de ontzetting of de opschorting voorzien 

bij de besluitwet van 6 Mei 1944 slechts een burgerlijke strafmaatregel” is. In die zin vraagt Ganshof 
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aan de auditeurs om de krijgsraden te wijzen op de noodzakelijke toepassing van de artikelen 31, 32 en 

33 swb en dat de rechters deze ontzettingen, indien nodig, uitspreken.
1559

 Dit doet vragen rijzen over 

de aard van de rechtenontzetting. Het aanwenden van artikel 31 swb betekent dat gratie of eerherstel 

tot het herstel van deze rechten kan leiden. Dit probleem is dan echter niet aan de orde. De burgerlijke 

epuratie brengt dit later alsnog naar boven in de discussie over de aard van deze sanctie.
1560

 

Het grootste probleem van de rechtenontzettingen ligt bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De 

uittreksels uit de vonnissen en arresten nemen veel plaats in. Directeur Boulard vraagt de minister van 

Justitie begin maart om kortere uittreksels, maar Ganshof verdedigt de bewoording via de wettelijke 

voorschriften. De uittreksels moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn. De verdere inkorting van de 

omschrijvingen blijkt moeilijk na onderzoek door het Auditoraat-generaal.
1561

 Tegen de zomer loopt 

de publicatie van vonnissen een merkbare vertraging op. Dit is aan papierschaarste te wijten. Sommige 

vonnissen verschijnen pas anderhalve maand na hun uitspraak.
1562

 Voor het overige brengen het 

nationaliteitsverval en de rechtenontzetting weinig problemen. Het is een element van de rechtsgang 

waarop het militair parket in het eerste bevrijdingsjaar weinig invloed heeft. 

Er is een amendement van Jules Lesseliers om de veroordeelden hun nationale orden en eervolle 

onderscheidingen af te nemen en tevens de betaling van pensioenen en renten te stoppen. Hij wil dit 

van ambtswege. Lesseliers ziet dit als een vervollediging van artikel 123sexies swb van de besluitwet 

van 6 mei 1944. Delfosse en Verbaet achten dit overbodig. De Schryver zegt dat de uitvoerende macht 

reeds bevoegd is voor het intrekken van nationale orden. Daarop trekt Lesseliers zijn amendement 

terug in.
1563

 

 

13.5.2 Het bewijs van burgertrouw  

De maatschappelijke uitsluiting van verraders gebeurt niet enkel als gevolg van een veroordeling door 

het militair gerecht. Er bestaat tevens een nood om de verraders op langere termijn uit te sluiten. Het is 

in deze optiek dat ik in het hoofdstuk over de epuratie voor de toekomst het bewijs van burgertrouw 

toelicht. Dit getuigschrift vormt in mijn onderzoek een buitenbeentje, want het heeft weinig uitstaans 

met het militair gerecht. De rol van de krijgsauditeurs is beperkt. Zoals bij de interneringen betreft het 

een door het lokaal gezag gestuurde procedure. De invloed van de auditoraten beperkt zich tot advies. 

In haar verhandeling inzake de juridische aspecten van het bewijs van burgertrouw schrijft Inge De 

Blick dat het “werd ingevoegd om collaborateurs uit de samenleving te mijden”. Enigszins correcter is 

haar andere bewoording: “uit bepaalde sectoren van het maatschappelijke leven”.
1564

 De functie van 

het bewijs van burgertrouw is bij de invoering door de overheid niet de maatschappelijke uitsluiting 

van incivieken. Het doel is specifieker en beperkter: het vermijden van de inmenging van incivieken in 

de werking van de Staat. Hoewel dit bewijs nauw met het bewijs van goed gedrag en zeden verwant is, 

is het toch anders door de bijzondere ontstaansgeschiedenis. Een bewijs van burgertrouw bestatigt dat 

de houder onder de bezetting ten aanzien van de Staat geen ontrouw gedrag vertoont. Het bewijs van 
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burgertrouw beschermt de houders van dergelijke verdenkingen en geeft hem de vrijheid om ten volle 

te functioneren in de naoorlogse maatschappij. Dit bewijs maakt daarom deel uit van de zuiverende 

maatregelen. 

 

13.5.2.1 De oorsprong van het bewijs van burgertrouw 

De oorsprong van dit document is tot op heden niet vastgelegd. Luc Huyse noemt het een initiatief van 

enkele ministers.
1565

 Een ontwerp van een rondzendbrief van 30 september 1944 uit het kabinet van de 

Eerste minister legt de mogelijke oorsprong van het idee van een bewijs van burgertrouw alvast in dat 

kabinet. Hubert Pierlot richt zich in die rondzendbrief tot de provinciegouverneurs. Volgens de Vaste 

Wervingssecretaris bestaat het gevaar en de onrechtvaardigheid van de – zelfs tijdelijke – aanwerving 

van personen die tijdens de oorlog met de vijand meewerken of antipatriottische gevoelens tonen. Om 

hun aanwezigheid in de staatsinstellingen te vermijden, schrijft Pierlot in september dat het bewijs van 

goed gedrag en zeden dit onderdeel van de persoonlijke moraliteit expliciet moet vermelden. Er is dan 

nog geen sprake van een afzonderlijk bewijs. De Eerste minister haalt vier elementen aan voor de 

toepassing van deze nieuwe vermelding, waaronder verdachten van incivisme kunnen vallen: 1. deel 

uitmaken van het Duits leger, een verbonden of ermee geassimileerde dienst of van een paramilitaire 

formatie, 2. aan de vijand verklikken van landgenoten, 3. notoire samenwerking met de vijand en 4. 

activiteit in een met de vijand samenwerkende organisatie, zoals het VNV, Rex, UGHA of in de pers 

van de Nieuwe Orde.
1566

  

Dit rondschrijven wordt op 16 oktober 1944 verstuurd, met een licht gewijzigde categorisering. Er zijn 

in de eindversie vijf categorieën voorzien. De eerste categorie is zo goed als onveranderd: het dragen 

van een uniform van het Duits leger, een aan het Duits leger verbonden of daarmee gelijk gestelde 

dienst of van een politieke formatie (legioen Vlaanderen, Waalsch legioen, Waffen SS, NSKK, Garde 

Wallonne, Vlaamsche Wacht, Fabriekswacht, AGRA, Dietsche Militie – Wachtbrigade, Algemeene SS 

Vlaanderen, Dietsche Militie – Zwarte Brigade, Strijdformaties, Volksverwering enz…). De tweede 

categorie is nieuw: verbonden zijn aan een Duitse administratieve dienst. De overige categorieën 

blijven gelijk.
1567

 Dit document is bijzonder belangrijk. De eerste algemeen bekende criteria voor de 

uitvaardiging van het bewijs van burgertrouw komen immers pas in september 1945 tot stand. Pierlot 

geeft dus reeds een jaar eerder inzake de aanwerving van nieuwe ambtenaren een antwoord op welke 

burgers geen tewerkstelling bij de Staat mogen krijgen. Samengevat somt de Eerste minister feitelijk 

drie van de vier strafwetartikelen verbonden met collaboratie op: verklikking, militaire en politieke / 

administratieve samenwerking met de vijand. De laatste groep “notoire samenwerking” is met opzet 

vaag. De verscheidenheid aan vormen van samenwerking met de vijand valt immers moeilijk sluitend 

te vatten. De vage categorie bevordert zoals in de rondzendbrief nr.340 betreffende de administratieve 

interneringen de toepasbaarheid van de maatregel in kwestie. 

Op 29 september 1944 is er ook een rondzendbrief in het ministerie van Openbare Werken geleid door 

Herman Vos. Hij meldt de toevoeging van een clausule op de documenten voor aanbestedingen: “Les 

soumissionnaires sont tenus de joindre à leur soumission une déclaration du bourgmestre de leur 

résidence, attestant, qu’ils n’ont pas eu une conduite antipatriotique pendant l’occupation”. Hij 

belooft hen een lijst met definitief uitgesloten ondernemers. De uitsluiting geldt al voor personen met 

een vijandige nationaliteit en de handelsmaatschappijen die door hun affiliatie en oorsprong daarmee 
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kunnen gelijkgesteld worden.
1568

 Het is mogelijk dat in andere ministeries soortgelijke documenten 

bestaan. Het valt alvast op dat de burgemeester weerom de centrale figuur is.  

Een derde vroeg spoor van het bewijs van burgertrouw ligt bij het comité der prioriteitsrechten. Dit 

comité moet orde en samenhang brengen in de naoorlogse economische politiek. Dit comité zorgt op 

de binnenlandse markt voor de billijke verdeling van de inlandse grondstoffen en voortbrengselen. 

Tevens houdt het comité zich bezig met buitenlandse handel en de economische formaliteiten voor in- 

en uitvoer.
1569

 Kort na de oorlog ontvangt dit comité allerlei aanvragen voor de vergunning van in- en 

uitvoerrechten en paspoorten. De leden van dit comité willen zekerheid over het goede gedrag van de 

aanvragers. Minister van Justitie Verbaet ontvangt deze brief uit het ministerie van Economische 

Zaken en stuurt de vraag naar Ganshof. De Auditeur-generaal verklaart zich akkoord om het comité te 

informeren. Hij verduidelijkt meteen dat de correctheid van de informatie niet volledig gegarandeerd 

kan worden. De schuldvraag kan nog onbeantwoord zijn. Ook kan een rechtszaak aanhangig zijn bij 

een krijgsauditoraat buiten de woonplaats van de betrokkene. Dit kan leiden tot een foutief bericht dat 

iemand geen voorwerp van een gerechtelijk onderzoek uitmaakt. Ganshof stuurt de krijgsauditeurs 

vervolgens twee rondzendbrieven met inlichtingen over de aard van de informatievragen.
1570

 Dit is het 

begin van een constante samenwerking tussen het militair gerecht en het comité der prioriteitsrechten 

tot dit comité in 1947 wordt opgeheven.  

Dit is een aantal vroege officiële sporen van de op dat moment gevoelde noodzaak om de patriottische 

moraal te bewijzen. Het blijkt alvast dat Huyse het bij het rechte eind heeft wanneer hij de oorsprong 

van het bewijs van burgertrouw in de schoenen van de ministeries schuift.
1571

 Wat onder meer uit deze 

documenten blijkt, is een opvallend gebrek van een tussen de ministeries samenhangende visie over de 

manier waarop de externe uitsluiting van het incivisme uit de ministeries moet plaatsvinden. Zoals elk 

ministerie de interne zuivering afzonderlijk regelt, gebeurt dit ook voor de externe vorm van zuivering. 

Het eindresultaat van de vereisten van de Eerste minister en de minister van Openbare Werken ligt niet 

bijzonder ver van elkaar. Het bewijs van goed gedrag en zeden met melding van de burgertrouw komt 

van de lokale ordediensten, terwijl de burgemeester voor het afzonderlijk bewijs van het ministerie 

van Openbare Werken logischerwijs dezelfde diensten moet bevragen. 

 

13.5.2.2 De eerste toepassing van het bewijs van burgertrouw 

Behalve de vermelding van deze speciale vereisten ontbreekt het aan verdere regulering. De lokale 

realiteit kan niet wachten op een nauwgezettere begeleiding. Inge De Blick vindt voor Antwerpen in 

haar onderzoek naar het bewijs van burgertrouw reeds aanvragen voor dit getuigschrift in oktober 

1944.
1572

 De burgemeesters bevinden zich, net als bij de administratieve interneringen, op het snijpunt 

van hun dubbele functie van lokaal aanspreekpunt voor de bevolking en lokale vertegenwoordiger van 

het centrale staatsgezag. Het verbaast niet dat het terug snel klachten over de burgemeesters regent. 

Niet zelden schuiven de burgemeesters deze taak trouwens op de politiecommissaris af. Ze kunnen of 

willen het gedrag van een individu niet inschatten. De klachten gaan van vermeend favoritisme bij de 
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uitlevering van het bewijs van burgertrouw tot dit bewijs onterecht weerhouden. Nogmaals wordt de 

lokale gezagsdrager met zijn kiespubliek geconfronteerd. De burgemeesters durven dit getuigschrift 

niet steeds weigeren “parce qu’ils ont à faire à leurs électeurs”. Het is ook zo goed als onmogelijk om 

tegen een beslissing in beroep te gaan. De burgemeester moet daarvoor persoonlijk voor de rechtbank 

worden gedaagd. Dat is niet realiseerbaar. Binnen het Hoog Commissariaat leeft daarom snel het idee 

om dit bewijs van burgertrouw af te schaffen en te vervangen door een bericht van het krijgsauditoraat 

over een lopend onderzoek of klassering zonder gevolg. Dit kan verstrekt worden op vraag.
1573

 

Eerste substituut-krijgsauditeur Legros (Namen) licht de Auditeur-generaal in diezelfde periode ook in 

over de onevenwichten van het bewijs van burgertrouw, doordat het in de handen is van “magistrats 

communaux”. Een bepaalde burgemeester staat geen bewijs toe aan vrijwillige arbeiders, terwijl een 

andere na inlichtingen van het krijgsauditoraat, dit bewijs wel verstrekt, omdat het een zonder gevolg 

geklasseerde zaak betreft. Voor een aantal burgemeesters is een dossier bij het militair gerecht reeds 

voldoende om aan die persoon geen bewijs van burgertrouw te verstrekken: “injustice flagrante si l’on 

songe d’une part qu’à la suite de plaintes anonymes ou même de simples erreurs de nombreuses 

personnes, n’ayant rien à se reprocher, ont un dossier à l’auditorat militaire”. Bovendien acht Legros 

dat dit industriëlen en boeren harder treft, doordat hun mogelijkheden voor leveringen aan de staat en 

de geallieerden wegvallen. Hij wil regulering van bovenaf. In juli 1945 is de Auditeur-generaal alvast 

gewonnen voor het idee om burgemeesters preciezer in te lichten over voorwaarden bij de aflevering 

van een bewijs van burgertrouw.
1574

 Minister du Bus de Warnaffe stelt vast dat het voorkomt dat 

bepaalde personen anderen voor een internering aanmelden om een bewijs van burgertrouw te krijgen. 

Niet zelden lopen deze personen later zelf een gerechtelijke veroordeling voor incivisme op.
1575

 

 

13.5.2.3 Een eerste begrenzing voor het weigeren van een bewijs van burgertrouw 

Een eerste rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken komt er op 23 februari 1945. Het 

bevat twee richtlijnen gerelateerd aan vrijgelaten geïnterneerden. Een weigering van een bewijs van 

burgertrouw mag zich ten eerste nooit rechtvaardigen op een onvoorwaardelijke invrijheidstelling in 

het stelsel van de administratieve internering. Ten tweede acht de minister Van Glabbeke het beter om 

op het getuigschrift geen melding van de interneringsperiode maken. Toch staat verder dit te lezen: 

“Op de attesten (…) kunnen de burgemeesters of politiecommissarissen ten andere in de kolom 

“opmerkingen” datgene vermelden wat bij hun weten op het gedrag van de verzoeker onder de 

vijandelijke bezetting aan te merken valt”. Opmerkelijk is dat deze rondzendbrief geen eenduidige 

vermelding van het bewijs van burgertrouw maakt. Er wordt verwezen naar: “getuigschriften van goed 

gedrag of van burgertrouw”.
1576

 Dit kan – zeker voor de eerste maanden na de bevrijding – wijzen op 

uiteenlopende lokale gebruiken. Doordat deze maatregel geen wetgevende documenten als basis heeft, 

hebben de gemeenten weinig houvast. 

Het bewijs van burgertrouw is ook op andere manieren problematisch voor personen die tijdelijk in 

aanraking komen met de administratieve internering of het militair gerecht. Het staat niet op iemands 

hoofd geschreven wat een invrijheidstelling inhoudt. Betekent dit het eind van de verdenking door het 

gerecht of is het louter een voorlopige invrijheidstelling? Advocaten vragen het militair parket na de 
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invrijheidstelling van hun cliënt om een getuigschrift ter bevestiging van het einde van gerechtelijke 

bezwaren. Via een rondzendbrief op 30 januari 1945 bericht Ganshof de auditeurs dat dit getuigschrift 

niet kan. Wat mogelijk is, is een gedrukt formulier met melding van de gerechtelijke beslissing ten 

voordele van de beklaagde en het voorlopige karakter van die beslissing.
1577

  

C.A.C. Majoor Cattoir schrijft een verslag op 26 maart 1945 in naam van de Hoog Commissaris voor 

’s Rijks Veiligheid aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en aan substituut-Auditeur-

generaal Landrien. Elke bevrijde geïnterneerde zou een getuigschrift moeten bezitten dat de volledige 

afhandeling van zijn zaak of de voorlopige invrijheidstelling onomstotelijk bewijst met het oog op het 

ontvangen van een bewijs van burgertrouw. Enkel voor volledig afgehandelde zaken heeft dit echter 

nut.
1578

 Voor het krijgsauditoraat te Nijvel is dit een reële kwestie. Krijgsauditeur Huens beantwoordt 

twee vragen van het gemeentebestuur te Rixensart: “la mise en liberté d’une interne signifie-t-elle que 

rien n’est à lui reprocher et suffit-elle à justifier l’octroi d’un certificat de civisme?” Zijn antwoord is 

negatief. Het Auditoraat-generaal vraagt hem echter om dit antwoord te nuanceren. Een internering, 

noch een invrijheidstelling zijn absoluut. Elk geval verdient een individuele beoordeling.
1579

 

Aan Herman Sabbe van het krijgsauditoraat te Antwerpen bericht Ganshof in juli 1945 dat de minister 

van Justitie reeds verschillende brieven over de problemen van het bewijs van burgertrouw ontvangen 

heeft. De Auditeur-generaal houdt vast aan de voormelde rondzendbrief, maar staat de auditeurs om 

op vraag van een openbaar bestuur een getuigschrift te verstrekken dat bepaalt dat tegen de betrokkene 

geen onderzoek loopt.
1580

 Ook het bericht kan dat een bedrijf wel het voorwerp uitmaakt van een 

gerechtelijk onderzoek tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, maar dat de huidige beheerders 

met de besluitwet van 12 oktober 1918 of dat gerechtelijk onderzoek geen uitstaans hebben.
1581

  

 

13.5.2.4 De verdere regeling voor het bekomen van een economisch zuivere Staat 

Het geraakt begin 1945 bekend dat een aantal contracten van openbare besturen toegewezen zijn aan 

personen die in hun vaderlandse plichten tekortschieten. Na de vergadering van de ministerraad op 22 

maart schrijft de Eerste minister op 27 maart een rondzendbrief om te benadrukken dat een bewijs van 

burgertrouw nodig is voor de deelname aan toewijzingen of de afsluiting van andere contracten of 

verkopingen. De rondzendbrief stelt dat dit bewijs van een gerechtelijke overheid komt. Het bestatigt 

dat de betrokkene geen misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat ten laste wordt gelegd of 

niet verdacht wordt volgens de besluitwet van 17 januari 1945 die de situatie regelt van in sekwester 

genomen goederen, rechten en belangen van “personen aan wie een misdaad of een misdrijf tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat wordt ten laste gelegd of die er voor veroordeeld zijn” en sekwester 

instelt voor “natuurlijke of rechtspersonen, verenigingen of organismen, van welke nationaliteit ook, 

welke op Belgisch of op vreemd grondgebied verblijven of er hun activiteit uitoefenen, en die wegens 

hun betrekkingen met de vijand of hun gedrag tijdens de bezetting, verdacht zijn”.
1582

 

Eind mei 1945 neemt Ganshof door deze rondzendbrief met de minister van Justitie contact op. De 

krijgsauditeurs krijgen een toevloed van vragen van openbare besturen en vooral het Centraal Bureau 
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voor Benodigdheden van het ministerie van Verkeer voor bewijzen van burgertrouw. Ganshof stelt dat 

de auditeurs voor de aflevering van deze bewijzen niet bevoegd en te weinig geïnformeerd zijn. Een 

laakbare houding tijdens de bezetting kan zonder misdrijf tegen de strafwet toch voldoende zijn voor 

een internering of het weigeren van een bewijs van burgertrouw. Een attest dat een persoon niet het 

voorwerp van een vervolging door het militair gerecht uitmaakt, moet rechtstreeks en schriftelijk aan 

de krijgsauditeur van het domiciliegebied van de belanghebbende gevraagd worden. Deze attesten zijn 

echter voorlopig en geen garantie voor het uitblijven van vervolgingen. Op 17 juli 1945 herhaalt de 

Auditeur-generaal zijn vraag, omdat de toevloed niet stopt. 

Op 1 augustus 1945 komt van het ministerie van Justitie een antwoord. Procureur-generaal Gesche –

tevens de voorzitter van het Hoog Comité van Toezicht – meldt dat de rondzendbrief van maart 1945 

praktische moeilijkheden veroorzaakt. De rol van de gerechtelijke overheid is zijns inziens nadelig 

door het vele werk. Hij houdt zich aan het vermelde systeem van minister Vos op 29 september 1944. 

Gesche is voorstander van een systeem met twee lijsten. Een eerste lijst bevat de uitgeslotenen wegens 

vervolging of veroordeling voor een misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, sekwestratie 

voor andere redenen of omdat een commissie van het ministerie van Openbare Werken de betrokkene 

onwaardig acht. De tweede lijst heeft de anderen. Zij moeten nog onderzocht worden.
1583

 

 

13.5.2.5 De samenwerking tussen het militair parket en het comité der prioriteitsrechten 

Deze procedure verloopt gewoonlijk zonder veel problemen. Er ontstaat wel onduidelijkheid over de 

vraag op 13 juli 1945 van dienstdoend directeur-generaal L. Michel, ondervoorzitter van het comité 

der prioriteitsrechten aan de krijgsauditeur te Antwerpen. Michel verleent advies voor de in- en uitvoer 

van voedings- en landbouwproducten. Hij vraagt de krijgsauditeur in die hoedanigheid een lijst van de 

firma’s en personen die in het rechtsgebied van het Antwerpse auditoraat deze producten aankopen, 

verkopen of verwerken en waartegen een onderzoek loopt op grond van samenwerking met de vijand. 

Herman Sabbe stuurt Ganshof deze vraag op 30 juli 1945. Hij wil advies over de geschiktheid van het 

voldoen aan deze vraag. De magistraat vindt het voorbarig om een lijst te verstrekken. Verschillende 

zaken zijn in (voor)onderzoek. Er komen nog dagelijks nieuwe feiten bij. Hij wil, wanneer gevraagd, 

wel geval per geval toelichten. Dienstdoend directeur-generaal Michel krijgt op 11 augustus 1945 een 

antwoord van het Auditoraat-generaal. Het militair parket is niet bevoegd voor het opstellen van deze 

lijsten. De in voege zijnde procedure moet worden gevolgd. 

Deze vraag leidt tot het versturen van een rondzendbrief op 20 augustus 1945. De auditoraten moeten 

immers uniform antwoorden op vragen om lijsten op te stellen. Voor krijgsauditeur Mineur (Charleroi) 

is de oplossing een lijst met betrokken bedrijven van de directeur-generaal. De magistraat kan dan via 

deze lijst geval per geval antwoorden. Van de eerste substituut-krijgsauditeurs te Bergen en Gent komt 

een soortgelijk antwoord. Krijgsauditeur Delanghe (Luik) verontschuldigt zich voor het beantwoorden 

van deze vraag en het niet volgen van de vastgelegde procedure. Ook te Namen en Nijvel verschaffen 

de auditoraten namen.
1584

 

Na een parlementaire vraag van 30 april 1946 van liberaal senator Dierickx over de opschorting van 

in- en uitvoeroctrooien voor firma’s met een lopend onderzoek door het militair gerecht komt er een 

toelichting van het Auditoraat-generaal voor minister van Economische Zaken Albert Devèze. Het 
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betreft een tijdelijke schorsing van bedrijven wier het beheer “a pu relever, dans sa documentation, 

des faits de nature à corroborer la prévention de collaboration économique encourue par les firmes 

en question”. Deze maatregel kan stoppen als het algemeen economisch belang in gedrang komt.
1585

 

 

13.5.2.6 Besluit 

Is de houding van de Vaste Wervingssecretaris en het comité der prioriteitsrechten uitzonderlijk? Is dit 

een buitengewone maatregel? Het spreekt eigenlijk voor zich dat de Belgische Staat net na de oorlog 

geen uitstaans wil met de personen die tijdens de bezetting met de bezetter samenwerken. Het bewijs 

van burgertrouw is een praktische voorloper van de zuivering van de maatschappij. Dit document 

behoort tot een groep van maatregelen waaronder tevens de administratieve internering valt. Er bestaat 

spanning tussen de heropbouw van de maatschappij en de behandeling van verraad. Vanaf september 

1944 begint de heropbouw, maar de gerechtelijke bestraffing kost tijd. Deze spanning vraagt niet enkel 

om de administratieve internering van verdachten. Het bewijs van burgertrouw dient als bescherming 

op een langere termijn tegen incivieken. 

Wat het bewijs van burgertrouw evenwel mist, is centrale leiding. Van een eenvoudige maatregel voor 

aanwervingen binnen de centrale overheid en het verwerven van in- of uitvoerrechten verwordt dit 

bewijs van burgertrouw tot een document dat voor steeds meer en steeds uiteenlopende doelen aan 

individuen wordt gevraagd. Doorheen dit eerste jaar, maar ook vanaf augustus 1945 voegen regents- 

en koninklijke besluiten immers een hele resem categorieën in waarvoor het bewijs van burgertrouw 

noodzakelijk wordt. Het systeem is niet louter onvoldoende gereguleerd. Het begint tevens meer en 

meer uit zijn voegen te barsten.
1586

 

 

13.5.3 De naoorlogse wens voor een verdere zuivering  

13.5.3.1 Een fragiele parlementaire consensus 

De in Londen opgestelde maatregelen voor de zuivering zijn beperkt en worden zonder veel misbaar 

uitgevoerd. Een maatregel om de Belgische Staat te ontdoen van contact met incivieken verwordt tot 

een honderdkoppig beest dat meer en meer aanwending vindt met een steeds breder effect op het leven 

van diegenen zonder bewijs van burgertrouw. Deze wildgroei toont dat in de naoorlogse maatschappij 

steun bestaat voor de uitsluiting van incivieken. Deze wens blijft niet beperkt tot de administratieve 

interneringen en de bewijzen van burgertrouw.  

Vlak na de bevrijding liggen de meningen betreffende epuratie tussen links en rechts niet noodzakelijk 

ver van elkaar. De conservatieve katholiek Senator Baron Moyersoen geeft op 4 oktober 1944 zijn 

visie op de sancties voor samenwerking met de vijand. Hij wenst een snelle procedure met optimale 

garanties voor de rechten van de verdediging. Hij vraagt waarom de regering in Londen het verval van 

de nationaliteit met toewijzing van een vaste verblijfplaats niet uitvaardigt. Dit houdt bepaalde mensen 

uit de Belgische gemeenschap met een uitwijzing als dreigement. Pierlot antwoordt naar waarheid dat 

het verval van nationaliteit te Londen lang bestudeerd is. Hij besluit dat van een dergelijk ontwerp is 

afgezien “sur les conseils qui nous ont été données par des autorités scientifiques auxquelles nous 
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avons eu recours et dont certaines étaient venues du pays occupé”. Dit verval kan werken, indien de 

betrokkenen achteraf de grens over kunnen. Voor deze “ongewensten” blijft elke grens echter dicht. 

Daarom is er een meer gematigde oplossing: de bevoegde rechtbank spreekt voor misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat, onafhankelijk van de strafmaat, een rechtenontzetting uit met het 

verbod tot het uitoefenen van beroepen met bijzondere invloed of belang. Dit betreft beroepen zoals 

verenigingen beheren, schrijver en onderwijzer. Deze lange lijst is geen burgerlijke dood, maar “une 

diminution considérable de la vie civile et une sanction terrible”.
1587

  

Het is verrassend dat de wenselijkheid van deze zware sanctie na de oorlog naar voren komt uit de 

katholieke hoek. Er is niet enkel bij deze politieke strekking steun voor het nationaliteitsverval. Het 

Comité Régional de Bruxelles van het OF stelt onder de bezetting een ontwerp voor het verval van 

nationaliteit op. In tegenstelling tot de wet van 30 juli 1934 voert dit ontwerp een nationaliteitsverval 

voor alle Belgen in. De bestaande nationaliteitswetgeving volgend biedt dit ontwerp een verval voor 

diegenen “considérés comme ayant manqué gravement à leurs devoirs patriotiques”. Dit zijn ten 

eerste de leden van (para)militaire formaties van de vijand. Het betreft ten tweede diegenen die lid 

worden of blijven van antinationale partijen of hun hulpformaties. De derde categorie omvat de 

opstellers van publicaties en organisatoren van door de Duitse censuur goedgekeurde spektakels met 

een politiek karakter. Daarna noemt het ontwerp de medewerkers van de politieke diensten van de 

door de vijand georganiseerde of gesteunde radiodiensten. Het comité viseert ten vijfde de verklikkers 

van landgenoten aan de vijand of diens helpers. De zesde categorie bestaat uit de begunstigden en de 

medewerkers van de Duitse ordonnantie van 6 september 1940. Dit wijst op de Bormscommissie.
1588

 

De zevende groep bevat personen die wetens door de vijand geconfisqueerde goederen beheren, 

vereffenen of verwerven. Het aanvaarden van benoemingen of promoties in openbare diensten met 

steun van de Duitse overheden of de antinationale partijen is de achtste handeling. Tot slot noemt het 

ontwerp de verwerving van abnormale winst ten nadele van de Belgische Staat of bevolking. Deze 

categorieën zijn breed en omvatten de verschillende vormen van samenwerking met de vijand. 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp voor uitgebreide machten voor de regering 

Pierlot, vraagt liberaal Victor Maistriau een wetsontwerp met verval van nationaliteit of op zijn minst 

een 20 jaar durende ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten voor de verraders van het vaderland. 

Daarop volgt een applaus op talrijke banken. Ondanks deze wijde steun drukt katholiek minister van 

Binnenlandse Zaken Edmond Ronse dit idee de kop in. Hij stelt dat de bepalingen uit de besluitwet 

van 6 mei 1944 voldoen.
1589

 De naoorlogse regering Pierlot volgt niet verrassend het gematigde pad 

van de “Londense” beleidsvoerders. In de vergadering van het beperkt ministerieel comité op 18 

oktober 1944 vallen niettemin andere geruchten te horen. Net zoals zijn partijgenoot Pholien, haalt 

Maurice Verbaet aan dat uit een studie van de oorlogswetgeving van Nazi-Duitsland blijkt dat veel 

personen de Duitse nationaliteit verkrijgen. De vrees van Pierlot voor veel staatlozen is onterecht. De 

minister deelt het comité vervolgens mee dat zijn departement een voorontwerp opstelt voor het verval 

van nationaliteit.
1590

 Er zijn van dit voorontwerp evenwel geen verdere directe sporen. 
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De vraag naar meer rechtenontzettingen is constanter in het parlement. De consensus over een sanctie 

“d’indignité civique” houdt stand.
1591

 In december 1944 vraagt liberaal Robert Godding waarom de 

regering Pierlot in ballingschap van een meer uitgebreide rechtenontzetting is afgestapt. Tijdens een 

bezoek aan de kolonie in 1942 suggereert hij de Eerste minister immers een maatregel in die richting 

en Pierlot lijkt dit idee toen niet ongenegen. Godding vindt het niet te laat om deze sanctie in te voeren 

als bijkomende of hoofdstraf voor de ontelbare personen wier oorlogsgedrag vanuit patriottisch en 

burgerlijk oogpunt veroordeling verdient. Hij omschrijft deze sanctie inhoudelijk: “la privation de tous 

les droits politiques, l’interdiction d’occuper des fonctions publiques, d’exercer des professions 

libérales, d’être administrateur des sociétés, de tenir des débits de boissons, etc”. Hij wil dus de weg 

van Noorwegen en Frankrijk volgen. Katholiek senator J.J. De Clercq reageert: “Nous étions du même 

avis”.
1592

 Ook hier lijkt dus eensgezindheid over de partijgrenzen heen te bestaan. 

Hoewel er onder Eerste minister Hubert Pierlot geen initiatieven komen voor een meer uitgebreide 

toepassing van de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten, lijkt dit idee alvast aanvaarding te 

vinden in de politieke wereld. Dit blijkt eveneens uit de regeringsverklaring voorgelezen door de 

nieuwe Eerste minister Achille Van Acker op 14 februari 1945. De volgende veelzeggende passage is 

de omschrijving van het akkoord van de nieuw aantredende regering van nationale unie: “De regering 

is de mening toegedaan dat ten aanzien van de zuiveringsactie, maatregelen van algemeen belang zich 

opdringen op administratief en maatschappelijk gebied, om uit het openbaar leven uit te schakelen 

degenen wie aanwezigheid in onze instellingen een gevaar voor dezer stabiliteit oplevert. Dat het mij 

volsta te zeggen, bij wijze van voorbeeld, dat degenen die zelfs niet gerechtelijk vervolgd zijn geweest 

en die gedurende een zekere termijn enige bedrijvigheid in de schoot van de Unie van hand- en 

geestesarbeiders hebben uitgeoefend, zonder toelating, geen functie met maatschappelijke inslag meer 

mogen waarnemen”.
1593

 Komende van een regering van nationale unie, veronderstelt dit een zekere 

consensus over het aanwenden van sancties, zoals rechtenontzettingen voor mensen wier gedrag niet 

noodzakelijk onder de toepassing van de strafwet valt. De regering van nationale unie lijkt klaar voor 

een zuivering met een bredere reikwijdte dan deze strafwet. Deze politieke lijn strookt met de visie 

van Achille Van Acker in de vergadering van het partijbureau van de BWP op 22 juni 1944. Hij somt 

twee voor de naoorlogse periode noodzakelijke ordemaatregelen op: 1. Sancties in verband met 

beroepen, zoals een verbod en 2. Een verbod op eender welke politieke of openbare activiteit. Mits 

respect voor de Grondwet (de scheiding der machten) verklaart het partijbureau zich akkoord.
1594

 

In de Kamer vraagt Maistriau in februari meteen om verduidelijking over het lot van de leden van Rex 

en het VNV. Hij schat hun schuld hoger in dan van de leden van UGHA. De volksvertegenwoordiger 

verlangt minstens een ontzetting uit de politieke rechten. De leden van collaborerende partijen hebben 

geen plaats in het parlement. De instemming van de Kamer is deze keer opvallend links. Dit verschil 

ontgaat Maistriau evenmin: “Lorsque j’ai fait cette suggestion, il y a quelques mois, j’ai été applaudi 

presqu’autant à droite qu’à gauche et au centre”. Piérard reageert dat de katholieken deze suggestie 

nog steeds steunen. Van Acker zegt Maistriau diens vraag te hebben beantwoord, maar daar is geen 

spoor van in de parlementaire handelingen.
1595

 Het is niet duidelijk wat de Eerste minister insinueert. 

Wil hij niet discussiëren over de leden van het VNV en Rex? Of is hij dezelfde mening als Maistriau 

toegedaan en acht hij zijn verklaring voldoende in die zin? In de Senaat prijst liberaal Paul Henricot 
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alvast zonder tegenkanting de regeringsverklaring door de aankondiging van “(la) peine d’indignité 

civique (…) avec, comme sanction l’exclusion définitive de tout emploi public ainsi que la privation 

des droits politiques”.
1596

  

Deze politieke discussie bevat bijzonder veel echo’s van voorgaande ontwikkelingen en beslissingen. 

In de parlementaire kringen te Londen ontstaan een hele resem plannen voor de invoering van de 

sancties voor burgers wier inciviek gedrag buiten de strafwet valt. Ik herinner, bijvoorbeeld, aan de 

steun van Joassart om minstens tijdelijk de leden van antipatriottische groeperingen de toegang tot de 

Staat te ontzeggen. Het oorspronkelijke voorstel met rechtenontzettingen van magistraat de Baer dient 

vooral voor leden van collaborerende politieke partijen. Het comité Rolin verkiest in 1942, behoudens 

Piet Vermeylen, dat alle leden een rechtenontzetting moeten krijgen en niet enkel de oprichters en de 

leiders. Vermeylen acht een bestraffing op grond van de wet van 22 maart 1940 voldoende. Hij wil de 

gewone leden echter binnen de strafwet loodsen. Te Londen bestaat het idee om ruimer te straffen dan 

de strafwet en die wil is specifiek op de leden van collaborerende politieke organisaties gericht. De 

matigende invloed van de ministers uit de regering Pierlot vermijdt dat het nieuwe strafrechtelijke 

systeem de grenzen van de strafwet overschrijdt. Hoewel Van Acker in zijn regeringsverklaring enkel 

een werknemer van de UHGA als voorbeeld aanhaalt, bestaat er geen twijfel dat deze zuiveringsactie 

ook gericht is tegen de leden van de collaborerende partijen en organisaties. Het is voornamelijk rond 

deze categorie dat verder “politiek” getouwtrek zal ontstaan. 

 

13.5.3.2 Het probleem van de gewone leden van collaborerende politieke organisaties 

De leden van de antinationale politieke organisaties uit de bezetting zijn, zoals eerder beschreven, een 

van de problemen in de naoorlogse uitvoering van de bestraffing van de samenwerking met de vijand. 

Ik lichtte daartoe de juridische ontwikkelingen rondom de toepassing van de wet van 22 maart 1940 en 

artikel 118bis swb toe. Zoals voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog komt het lot van het “gewone 

lid” van collaborerende politieke organisaties in het vizier. De Auditeur-generaal beslist uiteindelijk 

tot het uitstel van de gerechtelijke behandeling van de dossiers van de gewone leden van de politieke 

organisaties. Dit gebeurt in afwachting van de uitvaardiging van de burgerlijke epuratie. Anders komt 

het spook van een onhoudbaar aantal gevangenisstraffen van 1 jaar opdoemen.
1597

 

 

13.5.3.3 De regering Pierlot en de opheffing van de antinationale partijen 

De regering Pierlot speelt behalve het verval van nationaliteit met nog een ander idee: de opheffing 

van de antinationale partijen. De Eerste minister neemt begin oktober 1944 akte van de wens van het 

college van burgemeester en schepenen van Anderlecht om het VNV en Rex te laten ontbinden. Er 

komt daarenboven een parlementaire vraag in die trant van socialist Joseph Van Roosbroeck.
1598

 Ook 

liberaal François Olyff en socialist Fernand Brunfaut brengen dit te berde in het parlement. Olyff 

vraagt – expliciet in de context van de verkiezingen – om de afschaffing van Rex en het VNV met een 

confiscatie of sekwestratie van de goederen en het bezit van de gevluchten. Het stoot hem tegen de 

borst dat deze partijen in de eerste bevrijdingsmaanden nog activiteit vertonen.
1599

 Joseph Pholien stelt 
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in een brief aan minister Charles de Visscher op 13 oktober 1944 deze maatregel eveneens voor.
1600

 

Naast de lange discussies over de begrenzing van de gerechtelijke bestraffing van de economische 

samenwerking met de vijand, buigt de politieke wereld zich met interesse over het uiteindelijke lot van 

de politieke organisaties, zoals het VNV, Rex, DeVlag en AGRA. 

Aan het eind van december bespreekt Hubert Pierlot de nood aan een verbod in de ministerraad.
1601

 De 

Eerste minister vindt dit een overbodige maatregel. Partijen kunnen zich immers hervormen onder een 

andere naam. Voor nader onderzoek komt er een ministerieel comité. De leden zijn de katholieke 

ministers van Justitie Verbaet en zonder portefeuille August De Schryver, de socialistische minister 

van Openbare Werken Herman Vos en de partijloze minister zonder portefeuille Charles De Visscher. 

Op 6 januari 1945 zetelt deze ministeriële commissie een eerste maal. De katholieke minister van 

Binnenlandse Zaken Edmond Ronse er ook. De afremmende houding van Pierlot in de ministerraad 

weerhoudt het comité niet van een actieve zoektocht naar een manier om het VNV en Rex effectief te 

verbieden. Volgens Charles de Visscher leeft de eis bij de publieke opinie. Hij ziet in deze maatregel 

een morele genoegdoening voor het volk en het buitenland dat niet begrijpt dat deze collaborerende 

partijen nog bestaan. Zoals bij de vooroorlogse pogingen om de KP te verbieden, is artikel 20 gw een 

struikelblok. De oplossing vindt de Visscher in het principe uit het arrest van het Hof van Cassatie in 

de zaak Sauveur in 1940: de onafhankelijkheid van het land gaat voor alles, zelfs voor de bepalingen 

van de Grondwet. Volgens de Visscher maakt dit een wettelijke opheffing van de betrokken politieke 

partijen in de context van de verdediging van de uitwendige veiligheid van de Staat mogelijk. 

Flamingant socialist Herman Vos gaat akkoord. Hij wil zelfs artikel 20 gw aanpassen, zodat de 

vrijheid van vereniging en pers de Belgische instellingen niet meer zou kunnen schaden.
1602

 

Vanaf 10 januari zetelt de commissie verder, maar met een andere samenstelling. Ministers Verbaet, 

de Visscher en Vos blijven aanwezig, nu aangevuld met Brussels magistraat Hayoit de Termicourt, 

kabinetssecretaris van de minister van Justitie Decleire en attaché van het kabinet van de Eerste 

minister L. Moyersoen.
1603

 De aanwezige leden zijn het eens dat ook DeVlag onder deze bepalingen 

valt. Hayoit stelt daarom een meer algemene afschaffing van politieke en culturele organisaties met 

antinationale activiteit gedurende de voorbije oorlog voor. Hij geeft aan zich voor de motivering te 

laten inspireren door zijn eerder aangehaald advies in de zaak Sauveur. Hayoit wil tevens een straf 

voor diegenen die soortgelijke organisaties willen oprichten. Dit is logischerwijs een politiek delict en 

valt onder het hof van assisen. Het parlement kan daarover wel nog anders beslissen. Voor de andere 

leden in de commissie vervalt het gevaar van een herinrichting na een confiscatie van goederen van de 

ondergeschikte organisaties ten voordele van de Staat. 

Op 15 januari bespreekt het comité een voorontwerp van de motivering en een eerste wettekst. Hayoit 

verdedigt de opheffing van antinationale verenigingen eerst grondwettelijk, stellende dat de Grondwet 

geen verenigingen incompatibel met de Staat beschermt. Verder verdedigt de magistraat de opheffing 

bijkomend op grond dat deze groeperingen de onafhankelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang 

brengen en dat deze onafhankelijkheid buiten het principe van de grondwettelijke vrijheden staat. De 

commissie wijzigt de omschrijving “qui pendant l’occupation ennemie ont poursuivi directement ou 

indirectement la destruction de l’Indépendance de la Belgique, des libertés constitutionnelles ou des 

institutions du peuple belges” naar “qui de concert avec l’ennemi ou en favorisant ses desseins ont 
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attenté directement ou indirectement à l’indépendance de la Belgique, à ces libertés constitutionnelles 

et aux institutions du peuple belge”. Hayoit wil in niet al te nauwe navolging van de wet van 22 maart 

1940 over “destruction” spreken. Dit woord perkt de draagwijdte van deze wet in. De keuze voor 

“desseins” verwijst naar artikel 118bis swb. Een tweede reden voor de nieuwe omschrijving komt van 

Charles de Visscher. Het VNV pleegt een aanslag op de Belgische instellingen en dat is een geldige 

reden voor de opheffing van deze partij.  

Uit beide omschrijvingen blijkt alvast dat het doel om antinationale verenigingen in tijd van oorlog te 

treffen. De tijd van oorlog ontbreekt in de tweede omschrijving, maar de term “ennemie” veronderstelt 

het bestaan van een tijd van oorlog. De verdere discussie in het comité gaat over de aan deze partijen 

gelieerde verenigingen, zoals mutualiteiten, bibliotheken, spaarkassen en uitgevershuizen. Met het oog 

op de zo volledig mogelijke confiscatie van het bezit van deze groeperingen besluit het comité tot 

verder onderzoek. De enige uitzondering geldt voor verenigingen met een doel dat louter tot de sociale 

voorzorg behoort. Hayoit besluit daarnaast dat deze wet geen particuliere belangen mag schaden of 

partijen zonder antinationale karakteristieken mag treffen. Tijdens de daaropvolgende vergaderingen 

werkt het comité aan de procedure voor de confiscatie van het bezit van de te treffen verenigingen. 

Opmerkelijk daarin is de wens voor een beroepsprocedure. 

De vergadering op 7 februari vindt allicht niet plaats door het voorvallen van de politieke crisis die het 

einde van de naoorlogse regering Pierlot inluidt. Dit betekent evenwel niet het einde van de denkpiste 

ter opheffing van de partijen die de nationale eenheid bedreigen onder de bezetting. In antwoord op 

een brief van minister van Binnenlandse Zaken Van Glabbeke stemt Eerste minister Van Acker in met 

de voortzetting van dit werk. Van Glabbeke wenst een nieuw comité met een politiek pluralistische 

invulling. Het stoot hem als liberaal tegen de borst dat dit voorbereidend werk hoofdzakelijk in handen 

van katholieken is.
1604

 In maart herhaalt liberaal François Olyff in de Senaat zijn voorstel om de beide 

partijen af te schaffen. Het volgende spoor van het ontwerp komt op 19 april.
1605

 Minister van Justitie 

du Bus stuurt het voorontwerp naar Van Acker. Acht dagen later keurt de ministerraad dit goed, mits 

enkele niet gespecificeerde opmerkingen van regeringsleden. In de tussenperiode wijzigt het ontwerp 

weinig. Van een nieuw comité is geen spoor. Mogelijks komt dit ontwerp voor de raad van wetgeving. 

De memorie van toelichting is Hayoits tweeledige motivering op basis van de Belgische Grondwet en 

het primerende belang van de Belgische onafhankelijkheid. De wet bevat de op de laatste vergadering 

in januari toegevoegde stukken over de procedure van vereffening. Op 27 april 1945 krijgt du Bus de 

opdracht het ontwerp in het parlement neer te leggen.
1606

 De minister van Justitie verzuimt dit echter.  

Dit wetsontwerp “houdende ontbinding van de groeperingen, verenigingen of organisaties die aan de 

instellingen van het Belgische volk afbreuk hebben gedaan” is een poging uit katholieke, rechtse hoek 

tot een lichte zuivering. Het strookt feitelijk met de beslissingen van de regering Pierlot in Londen om 

enerzijds de door de Brusselse magistraten gevraagde maatregel van nationaliteitsverval en anderzijds 

de door de vooral linkse parlementairen gesteunde verruiming van de ontzetting uit de burgerlijke en 

politieke rechten niet uit te voeren. Door de opheffing van VNV en Rex en de bijbehorende confiscatie 

van de goederen van de verwante organisaties worden de grote concurrenten van de katholieken uit het 

interbellum uitgeschakeld. Doordat deze maatregel het kiespubliek niet van verkiezingen uitsluit, biedt 

deze onrechtstreekse zuivering een voordeel voor de katholieke politici.
1607
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13.5.4 De eerste stappen voor de invoering van een burgerlijke epuratie 

13.5.4.1 De regering Van Acker vraagt buitengewone machten aan het parlement 

De regering Van Acker toont haar wil om breder te zuiveren in de vraag voor buitengewone machten 

aan het parlement. De gecoördineerde wetten van 7 september 1939 en 14 december 1944 met reeds 

geschonken volmachten moeten daarom vollediger. Van Acker plant dit wetsontwerp in het parlement 

neer te leggen na de regeringsverklaring op 14 februari 1945. Eerst bespreken de ministers het reeds 

door du Bus geziene ontwerp op de ministerraad. Artikel 2 van het ontwerp stelt: “Le 9°- de l’article 

premier des dites lois coordonnées est complété par la disposition suivante: Attribuer au Ministre 

compétent ou à des commissions nommées par lui, le pouvoir de déchoir à vie ou pour une durée 

déterminée, du droit de remplir des fonctions ou emplois publics et des droits visés à l’article 2, 1°- 1, 

e), f), g), i) de l’arrêté-loi du 6 mai 1944 (…) les personnes dont l’action publique à nui gravement 

aux intérêts nationaux en matière politique, judiciaire, sociale, culturelle, administrative”.
1608

 Van 

Acker herhaalt een dag later bij de indiening van dit ontwerp in de Kamer dat dit artikel zich in het 

bijzonder richt op de functionarissen van de UGHA. Toch mikt de regering met de vage omschrijving 

“action publique” of “openbare bedrijvigheid” op meer dan de functionarissen van collaborerende 

groepen. De memorie van toelichting bevat deze passage: “om tijdelijk en definitief te ontzetten van 

elke bedrijvigheid in het publieke leven en van elke invloed in de openbare mening, de Belgen, die 

schuldig bevonden zijn aan een onwaardige houding tijdens de bezetting”.
1609

 Dit eerste ontwerp voor 

buitengewone machten sluit gewone leden van de collaborerende politieke organisaties niet expliciet 

uit van een zuivering met gebrek aan burgertrouw als achtergrond.
1610

 

De stemming van de wet op de buitengewone machten loopt vertraging op doordat de plannen tegen 

de zwarte markt op zwaar katholiek verzet stuiten. Er volgen een hele resem amendementen om dit 

deel van het wetsontwerp te wijzigen. Een groot probleem zijn de administratieve sancties voor de 

sluiting van betrokken bedrijven. Geen enkel amendement op dit wetsontwerp wijzigt de voorziene 

omschrijving voor de uitbreiding en de versnelling van de epuratie. Op 7 maart trekt de regering het 

wetsontwerp in nadat de gestemde amendementen het ontwerp in de ogen van Van Acker onwerkbaar 

maken.
1611

 De regering dient reeds een week later een nieuw wetsontwerp in “waarbij aan de Koning, 

voor een beperkte duur, buitengewone machten worden toegekend”. De grote vernieuwing in deze 

aanvraag is de tot zes maand beperkte duur van de buitengewone machten na de goedkeuring van deze 

wet. Bovendien stemt de regering in met de vraag om de parlementaire commissies te raadplegen over 

de besluitwetten genomen met deze buitengewone machten. De epuratie blijft in het ontwerp, maar is 

anders verwoord: “De personen wier bedrijvigheid tijdens de vijandelijke bezetting ’s Lands belangen 
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ernstig geschaad heeft uit het openbaar leven te verwijderen”.
1612

 Dit is op maat van Eerste minister 

Van Acker. Hij deelt op de vergadering van de ministerraad van 8 maart 1945 mee dat de regering de 

epuratie definitief moet regelen zonder de incivieken via een lange gevangenisstraf de aureool van 

martelaarschap te verlenen. Hen verdrijven van het openbare leven is voldoende.
1613

 Dat de maatregel 

met de ontzetting uit politieke rechten niet letterlijk voorkomt in de vraag voor de buitengewone 

machten, gebeurt op wens van de rechterzijde. De belangrijkste politieke afspraak is dat ontwerpen op 

basis van dit artikel vóór de uitvaardiging ter bespreking aan de bevoegde parlementaire commissies 

worden voorgelegd.
1614

 

Deze omschrijving wordt nader toegelicht tijdens een vergadering van de bijzondere commissie van de 

Kamer. Geleid door Kamervoorzitter Frans Van Cauwelaert beoordeelt de commissie dit ontwerp.
1615

 

Er volgt een uitgebreide gedachtewisseling over de omschrijving die inhoudt dat de regering alle 

personen uit openbare of sociale ambten of ambten kan verwijderen die door hun houding tijdens de 

vijandelijke bezetting ’s lands belangen ernstig schaden. De commissie wenst dat enkel juridische 

colleges definitieve maatregelen nemen. Het bestaande wantrouwen ten aanzien van administratieve 

maatregelen door de uitvoerende macht komt opnieuw naar boven. De katholieke politici zouden deze 

procedure kunnen aanwenden om de versteviging van de epuratie te verwerpen, zoals gebeurt voor de 

ravitailleringspolitiek uit het eerste wetsontwerp van de regering Van Acker. De commissie buigt zich 

ook over een amendement van liberalen Albert Marien, Victor Maistriau, socialisten François Fischer 

en Léon Meysmans en communist Eugène Beaufort. Zij willen “ernstig” schrappen. Zij vrezen anders 

halve maatregelen en een onwenselijke toegeeflijkheid. De regering gaat niet akkoord. Dit woord dient 

“alle werkelijk onbeduidende gevallen en de ongegronde beschuldigingen” onbestraft laten. Daarnaast 

wil de regering immers “ook personen (…) treffen wier misslagen niet onder toepassing van het 

Strafwetboek (…) vallen”. Door deze verduidelijking sluit de regering van nationale unie zich aan bij 

de parlementaire consensus. De beperking van de machten tot zes maand, de beperkte toepassing tot 

dringende gevallen, de belofte om de sluiting van de parlementaire zitting in deze periode niet aan te 

vragen en de verbintenis om alle belangrijke teksten voor te leggen aan de parlementaire commissies 

schenken de commissie van Justitie voldoende waarborgen tegen misbruik door de regering. 

De bespreking van dit ontwerp maakt een toenemende divergentie en een voornamelijk katholieke 

voorzichtigheid duidelijk in het parlement. De Schryver herinnert aan de waarborg van eerbied voor 

de Grondwet en dat enkel rechtvaardigheid het doel mag zijn bij de uitbreiding van de zuivering. Hij 

wijst op het hoofddoel van de epuratie: de uitsluiting van personen uit hun huidige of een toekomstige 

openbare functie. De Schryver vraagt dat het principe van de epuratie gebonden blijft aan artikelen 92 

en 93 gw. Deze artikelen geven de rechter de bevoegdheid over geschillen inzake de burgerlijke en 

staatsrechtelijke rechten.
1616

 Carton de Wiart herhaalt in die lijn van gedachten dat de scheiding tussen 
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 PDK. 1944-1945. Nr.62. Wetsontwerp houdende aanvulling van de samengeschakelde wetten van 7 

september 1939 en 14 december 1944, waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend. 
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de uitvoerende en de gerechtelijke macht gerespecteerd moet blijven. De liberalen zijn standvastiger. 

Albert Devèze wil het probleem van het incivisme zo snel en zo radicaal mogelijk afdoen. Hij wenst 

geen incivieken op openbare functies en geen wraak via de verkiezingen. Van Olyff komt een oproep 

tot een algemene zuivering van de staatsinstellingen. 

De socialist Henri Rolin is verslaggever voor dit nieuwe ontwerp in de Senaat. Hij wijdt het tweede 

deel van zijn verslag aan de epuratiemaatregelen. Hij wijst eerst en vooral op de politieke consensus: 

“Sur la nécessité d’une action vigoureuse en matière d’épuration, nous sommes assurément d’accord. 

Elle n’a pas atteint jusqu’ici la cadence souhaitée, même dans les matières où le gouvernement est 

armé, notamment dans les départements ministériels”. Vervolgens verduidelijkt hij dat de regering de 

spanningen tussen de tezelfdertijd lopende gerechtelijke processen en tuchtprocedures wil oplossen: 

“trop souvent l’autorité administrative ou les dirigeants de groupements privés à caractère public 

attendent la décision des pouvoirs répressifs et s’abritent derrière les lenteurs du pouvoir judiciaire 

pour surseoir à leur propre décision”. De senator verdedigt uitdrukkelijk de administratieve sanctie. 

Hij weerspreekt dat dit een schending van de scheiding der machten inhoudt en wijst in de Senaat op 

de administratieve sanctie met een ontzetting uit het kiesrecht voor prostituees. Rolin eindigt met een 

vraag aan de regering: “(à) savoir s’il est indispensable que tous ceux qui, pour une simple faiblesse, 

pour une défaillance, auront été légitimement écartés de la profession de journaliste, d’avocat, 

d’agent de change, d’administrateur de société ou d’autres professions considérées comme connexes 

à la vie publique soient frappés de l’ensemble des incapacités énumérées dans le Code pénal ou de 

certaines d’entre elles ou simplement écartés de la profession dans laquelle ils ont eu une défaillance, 

et pour quelle durée ils doivent l’être”.  

Het parlement schaart zich achter dit ontwerp. In de Kamer stemt enkel de katholiek Marcel Philippart 

tegen. De onthouders zijn: de liberalen Fernand Blum, Charles Janssens en Gaston Van De Wiele en 

de katholieken Emmanuel De Winde, Jean Duvieusart, Albert Kluyskens, Henri Lambotte en Léon 

Porta. In de Senaat zijn de katholieken Adrien Claus en Joseph Fobe niet akkoord. Hun partijgenoot 

Léon Guinotte en Vlaams-nationalist Edmond Van Dieren onthouden zich. Geen enkele parlementair 

geeft expliciet de gevraagde machten voor de epuratie op als reden voor de onthouding. Er is vooral 

onrust over de daling van de parlementaire macht ten voordele van de regering.
1617

 De weerspannige 

houding van de katholieken tegenover administratieve maatregelen door de uitvoerende macht hebben 

een politieke achtergrond.
1618

 Er zetelen communistische ministers in deze regering: Albert Marteaux 

is de minister van Volksgezondheid en Edgard Lalmand heeft Ravitaillering onder zijn hoede. De 

katholieken vrezen de macht van deze ministers bij de toepassing van administratieve procedures. De 

uitvoerende macht wordt gevaarlijk. De vraag om parlementaire controle en rechtscolleges dient onder 

meer een nefaste invloed uit communistische hoek tegen te gaan. Dit verklaart waarom de katholieken, 

in tegenstelling tot de jaren dertig, opeens de prerogatieven van het parlement waarderen. De stuggere 

katholieke houding behelst in deze specifieke context niet noodzakelijk kritiek op het principe van een 

uitgebreide epuratie. Wel willen ze de ongewenste communistische macht tegengaan, een macht die 

mogelijkerwijs vooral “hun” ambtenaren kan treffen bij administratieve zuiveringen. De wet van 20 

maart 1945 geeft de regering uiteindelijk zes maand om onder andere breder te zuiveren. 

 

                                                      

1617
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13.5.4.2 De parlementaire wetsvoorstellen  

Op 21 maart 1945 verklaart minister du Bus aan de Kamer dat het regeringsbeleid voor de zuivering 

binnenkort uit de doeken wordt gedaan. Daarop valt communistisch volksvertegenwoordiger Beaufort 

tegen de minister uit. Hij vreest dat de conservatieve katholieke fractie incivieken niet uit de nationale 

gemeenschap wil verwijderen om hen tot hun electoraat te maken. Hij wil de incivieken voor het 

herstel van het land en de voortzetting van de oorlog snel onschadelijk maken. Beaufort schetst daarna 

de programmapunten van zijn partij. Ten eerste wil de KP de administratieve epuratie uitbreiden met 

speciale aandacht voor de secretarissen-generaal en de ambtenaren. De commissies moeten sneller 

werken. Ook wenst de partij dat niet enkel incivieke, maar ook “voorzichtige” magistraten verdwijnen 

van hun post. Incivieken en onwaardigen moeten via strafrechtelijke sancties uitgesloten worden van 

belangrijke beroepen, leidinggevende functies en functies met invloed op de publieke opinie. Het 

laatste punt is dat verraders, samenwerkers met de vijand en alle leden bij een organisatie of beweging 

van de Nieuwe Orde na 10 mei 1940 hun kiesrechten definitief moeten verliezen.
1619

 

Ook de liberalen staan een uitgebreide zuivering voor. Op 27 maart 1945 spoort Devèze de regering 

tot strengere stappen aan. Hij verwijst naar de juridische brochure van Procureur-generaal Hermann 

Bekaert. Daarin onderscheidt de magistraat vier gedragingen die niet onder de strafwet vallen. Een van 

deze gedragingen omschrijft hij als: “l’adhésion de principe à l’organisation ou à l’activité politique 

d’un groupement autorisé ou encouragé par l’ennemi”. Hij suggereert niet enkel de vervollediging 

van de strafwet. Devèze wil tevens alle leden van Rex en het VNV de vrijheid afnemen. Er waait ook 

een strenge wind bij de socialisten. Brunfaut ziet dit als een nieuwe etappe in de strijd tegen fascisme 

en nazisme. Hij haalt aan dat Rex en VNV nog bestaan.
1620

 In de Senaat discussieert Missiaen met zijn 

katholieke collega’s. Hij stemt in met een afwijkende visie van de katholieken voor de epuratie, indien 

hun motieven zich louter op christelijke gevoelens van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid 

baseren. Zijn minimumsanctie is onwaardige burgers een aantal jaar uit de burgerlijke en politieke 

rechten ontzetten. Baron Moyersoen verklaart zich daarmee akkoord.
1621

 

Eind maart volgt de regeringsverklaring over de vernieuwingen voor de epuratie. Eerst kondigt Van 

Acker de reorganisatie van de administratieve epuratie aan. Daarna somt hij drie nieuwe sancties voor 

de verwijdering uit het openbare leven op. Het betreft het verbod op de uitoefening van een openbare 

functie, het verbod om een beroep uit te oefenen dat de publieke opinie kan beïnvloeden en de 

gecombineerde opschorting van de politieke rechten en het verbod op deelname aan het politieke 

leven. Bij monde van Beaufort herhalen de communisten hun ontevredenheid. Hij eist deze keer voor 

alle incivieken nationaliteitsverval en de verplichting om te ontmijnen of in de mijnen te werken. Los 

hiervan ondertekent Beaufort een dagorde, met Marien, Maistriau, Hoen, Cossée de Maulde, Dierkens, 

Baillon en Lesseliers. Hierin staat dat de regering met de wet op buitengewone machten voldoende 

macht bezit voor de rechtenontzetting van de Belgen met een onwaardige houding onder de bezetting. 

De indieners willen dat de regering deze bevoegdheid snel aanwendt. Slechts twee van de vijftien 

onthoudingen (katholieken Kluyskens en De Winde) zijn expliciet niet akkoord.
1622

  

Vanaf 6 april 1945 maakt de regering effectief werk van de epuratie. Een beperkt ministerieel comité 

stelt een wetsontwerp op ter verwijdering van Belgen uit het openbaar leven of functies met politieke 

en sociale draagwijdte. De leden komen uit elke partij: katholieken Edgard De Bruyne en Charles du 

Bus de Warnaffe, liberalen Auguste Buisseret en Adolphe Van Glabbeke, socialist Herman Vos en 
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communist Edgar Lalmand.
1623

 Voor de Kamer gaat de regering evenwel niet snel genoeg. Diezelfde 

maand dienen volksvertegenwoordigers twee voorstellen in om de zuivering te versterken. Eind maart 

komt van liberaal Gaston Vande Wiele nog een voorstel ter zuivering van de “Gestelde Lichamen van 

de Staat, de Hoofdbesturen, de Provinciale en Gemeentebesturen, het Onderwijs, de Wereldlijke 

Geestelijkheid, de Mijnraad en het Rekenhof”. Het is medeondertekend door zijn partijgenoot Albert 

Marien, socialisten François Fischer en Georges Bohy, Jules Lesseliers (onafhankelijk) en katholieken 

Louis Baillon en Vincent Cossée de Maulde-Dumortier. Het wetsvoorstel richt zich op: 1. de betuigers 

van sympathie voor de vijanden van de Belgische Staat of voor hun medewerkers en 2. de personen 

die een door de vijand in het leven geroepen inrichting helpen. De bevoegde minister moet een 

zuiveringscommissie van drie personen invoeren voor elk gesteld lichaam. Twee leden komen van de 

werkplek van de verdachte. Een doctor in de rechten vordert als derde lid de voorziene sancties. Dit 

voorstel voorziet voor de rechthebbenden op pensioen een trapsgewijze sanctie voor de zware, minder 

erge en lichte gevallen. Pas op 13 juni 1945 formuleert de commissie van Binnenlandse Zaken van de 

Kamer zijn advies. De linkse liberaal Charles Janssens is verslaggever. Er zijn twee amendementen 

met daarnaast het advies dat de dringendheid van deze materie hen noopt om een besluitwet te vragen. 

Een wijziging beperkt deze maatregelen tot de leden van niet gekozen gestelde lichamen.
1624

 Als rem 

op arbitrariteit breidt de commissie nog de vage omschrijving “sympathie” naar “daadwerkelijke en 

wezenlijke sympathie” uit.
1625

 Hierna gebeurt niets meer met dit voorstel. 

1. Het wetsvoorstel Janssens – Degeer-Adère – Brunfaut  

De twee andere wetsvoorstellen worden in de Kamer neergelegd op 24 april 1945. Een trio van linkse, 

aan het OF gebonden politici dient het voorstel “op het verval van zekere rechten wegens daden van 

gebrek aan burgertrouw gepleegd gedurende de vijandelijke bezetting” in. Liberaal Charles Janssens, 

communiste Alice Degeer-Adère en socialist Fernand Brunfaut willen de “naargelang de gevallen, 

onvoldoende of overdreven” Belgische strafwet verhelpen. Het doel is om vrijspraken vermijden van 

de individuen wier onburgerlijke houding niet tot de doodstraf of een lange gevangenisstraf leidt, maar 

toch beteugeling behoeft. Dit voorstel vraagt daarom voor vijf handelingen een levenslange ontzetting 

uit de rechten van artikel 123sexies swb. 

Er zijn twee omschrijvingen voor lidmaatschap bij collaborerende organisaties: het op eender welke 

wijze toetreden tot een organisme dat duidelijk tot doel heeft de politieke, economische of militaire 

oogmerken van de vijand te dienen en ten tweede het op eender welke wijze aan een beweging, partij 

of politieke actie deelnemen die, zelfs tijdelijk, is ingericht, toegelaten of geduld door de vijand. Dit 

wetsvoorstel sluit alle, inclusief de louter abonnementsgeld betalende leden van het VNV en Rex 

levenslang van de beoefening van politieke en burgerlijke rechten uit. Deze oplossing is strenger dan 

de door de Vlaamse krijgsauditeurs gewenste vervolgingspolitiek, maar biedt een uitweg die Auditeur-

generaal Ganshof niet ongenegen kan zijn. Hij sluit op de vergadering van 26 april gewone leden van 

collaborerende politieke organisaties nog niet definitief van vervolging uit. Hij wacht de parlementaire 

evolutie van onder meer dit voorstel af. Beide omschrijvingen passen ook voor leden van bijvoorbeeld 
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 ARA. VMR, 6 april 1945. 
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DeVlag, de AGRA, de UGHA en de NLVC. Zoals de rechtspraak van het militair gerecht voor artikel 

118bis swb straft dit voorstel de openbare houding die de propaganda van de vijand hulp verleent.  

De derde handeling in het voorstel is het zelfs ten persoonlijke titel of via tussenpersonen aannemen 

van giften, gunsten, voorrechten, eretekens of voordelen in geld of natura, die al dan niet rechtstreeks 

van de vijand voortkomen. De militaire rechtbanken veroordelen de ontvangst van vergoedingen door 

de Bormscommissie op grond van artikel 118bis swb. Dit ligt in dezelfde lijn. Een vierledige bepaling 

voor economische samenwerking met de vijand is de laatste omschrijving: het oprichten of omvormen 

van een nijverheids- of handelsonderneming waarvan de bedrijvigheid de oogmerken van de vijand 

steunt, het zich beroepen op de tussenkomst van de bezettende overheid voor de oplossing van sociale 

geschillen in de schoot van het bedrijf, het inrichten van diensten tegen sabotage, het zonder dwang 

leveren aan de vijand. Deze omschrijving volgt de derde categorie uit de besluitwet van 25 mei 1945. 

Voor deze niet uitdrukkelijk in de strafwet vermelde handelingen ten gunste van de vijand en tegen het 

vaderland achten de auteurs een levenslange rechtenontzetting billijk. Deze sanctie kan tot 15 jaar 

ingeperkt worden via een met redenen omklede beslissing van de rechtsmacht, indien het ten laste 

gelegde feit geen misdrijf is of bij een uitgesproken correctionele straf. Minderjarigen horen volgens 

dit voorstel onder de wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912. Dit laat de kinderrechter toe om 

betrokkenen tot hun meerderjarigheid toe te wijzen aan een vereniging of een openbare of bijzondere 

instelling van weldadigheid of onderwijs of aan de regering.
1626

 

Het wetsvoorstel staat verzachtende omstandigheden toe. De ontzetting kan een correctionele straf 

vervangen. De rechter kan tevens een rechtenontzetting uitspreken na een vrijspraak, als de betrokkene 

schuldig is aan een strafomschrijving uit dit voorstel. Voor de auteurs is hun wetsvoorstel een poging 

tot clementie. Het grote aantal gevangenisstraffen na de Eerste Wereldoorlog verziekt dan het politieke 

klimaat: “Deze bepaling zal ongetwijfeld er toe bijdragen om de ideologische en maatschappelijke 

geschillen te verzachten, en meteen toch de hoofdbeginselen van de openbare zedelijkheid en van de 

nationale waardigheid te vrijwaren”. De procedure maken de auteurs minder strak. Indien het militair 

gerecht een betrokkene niet vervolgt, kan de rechtbank van eerste aanleg de vordering tot ontzetting 

behandelen. Ook vraagt het voorstel een onderzoek voor elke sinds 1 september 1944 geïnterneerde 

persoon en elke ontslagen of afgezette ambtenaar of beambte van openbare diensten. Daarnaast is het 

elke natuurlijke of rechtspersoon toegestaan om de dagvaarding van een beklaagde op zich te nemen. 

De verjaring van de vorderingen bepalen de auteurs op dertig jaar na het sluiten van het vredesverdrag 

van de lopende oorlog. Belangrijk is ook dat de sanctie onafhankelijk is van een al dan niet voltrokken 

strafrechtelijke veroordeling. Dit voorstel laat dus de ad hoc toevoeging van een rechtenontzetting toe. 

Nog interessant is het jaarlijks parlementair verslag over de toepassing van deze wet met het aantal 

vervolgingen, de uitkomst en gevolgen van vervolgingen van ambtenaren en geïnterneerden.
1627

 

Dit wetsvoorstel is op verschillende vlakken opmerkelijk. Een zelfde bezorgdheid over het grote aantal 

korte gevangenisstraffen voor de lichtere gevallen van samenwerking met de vijand leidt de auteurs 

zoals Antoine Delfosse tot de mogelijke vervanging van correctionele straffen door een ontzetting uit 

de rechten. Evenwel mikt dit politiek linkse trio in tegenstelling tot de voormalige minister van Justitie 

duidelijk op een bredere sanctionering dan de regering in Londen. Deze losmaking toont zich in het 

losweken van deze epuratie uit de handen van het militair gerecht. De rechtbanken van eerste aanleg 

kunnen door dit voorstel over de ontzetting oordelen en een burger kan het openbaar ministerie zijn. 
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Voorts valt in de omschrijvingen van de inbreuken op dat het doel hier de gewone leden van de met de 

vijand samenwerkende organisaties zijn. 

2. Het wetsvoorstel Brunfaut – Uytroever – Vranckx 

Een ander politiek trio legt diezelfde dag in de Kamer het wetsvoorstel neer “tot regeling van het recht 

te onderwijzen en tot ontzegging van het recht te stemmen, te kiezen en verkozen te worden aan zekere 

categorieën van personen wegens hun onwaardig gedrag in oorlogstijd”. Ook dit wetsvoorstel krijgt 

de handtekening van Fernand Brunfaut. Hij wordt ditmaal door partijgenoten Alfons Vranckx en Louis 

Uytroever geflankeerd. Dit voorstel stelt een levenslange uitsluiting van het recht te stemmen, kiezen 

en verkozen te worden voor en een levenslange uitsluiting van het recht op eender welke deelname aan 

het onderwijs in een inrichting van de Staat of bezoldigd, beschermd of gesteund door de openbare 

overheid. Deze bepaling breidt de te summiere geachte ontzetting uit “openbare ambten, bedieningen 

of diensten” van artikel 31 swb uit. Dit strookt niet met de beperkte opstelling van de Londense 

besluitwetten: louter vernieuwen voor de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat.  

De auteurs willen geen onwaardigen in het vrij onderwijs. De toelating van een ontzette burger in een 

instelling leidt voor die instelling tot een verlies van eender welke toelage van de openbare overheid 

voor 20 jaar. Het interessante van dit voorstel is de beperkende opsomming van de groeperingen wier 

leden onder deze dubbele ontzetting vallen. Er wordt geopteerd voor een precieze opsomming en niet 

voor een omschrijving. De eerste categorie betreft de veroordeelden voor een misdrijf in artikelen 103 

tot 123quinquies swb.
1628

 Hieronder vallen dus de klassieke collaboratiemisdrijven. Op de tweede 

plaats komen de leden van het Duitse leger of eraan onderworpen organisaties.
1629

 De personen in de 

aanvullende kaders van de Feldgendarmerie en de diensten van de Duitse veiligheid, zoals SIPO-SD, 

zijn de derde groep. De laatste getroffenen zijn de minstens 18-jarigen die na 1 januari 1941 lid zijn 

van een van de opgesomde politieke groeperingen of organisaties.
1630

 Dit wetsvoorstel belast voor drie 

jaar een magistraat in elke rechtbank van eerste aanleg een magistraat met het openbaar ministerie 

voor de berechting van diegenen die tekortschieten in hun burgertrouw. Deze magistraat spreekt de 

ontzetting uit.
1631

 Dit socialistische wetsvoorstel leunt aan bij het eerdere voorstel. De rechtbank van 

eerste aanleg krijgt de uitvoering van een breder dan de strafwet opgevatte zuivering. De sancties zijn 

langer in dit voorstel, maar beperkter in aantal. Het betreft louter een ontzetting uit de kiesrechten en 

een algemeen verbod tot deelname aan eender welke vorm van onderwijs. 

 

                                                      

1628
 Deze afbakening is opmerkelijk. De eerste artikelen uit het hoofdstuk van de misdaden en de wanbedrijven 

tegen de veiligheid van de Staat laten de volksvertegenwoordigers vallen. Deze omvatten de aanslag op het leven 

of de persoon van de Koning en van de vermoedelijke troonopvolger (respectievelijk artikel 101 en 102 swb). 

Artikel 103 swb betreft de aanslag op het leven van de koningin en de naaste familie van de koning, de regent 

ende ministers die in bepaalde gevallen de grondwettelijke macht van de koning uitoefenen. 
1629

 Dit is de opsomming: Waffen SS, Kriegsmarine, Legioen Vlaanderen, SS Stormbrigade Langemarck, Légion 

Wallonie, Vlaamse Wacht, Gardes wallonnes, Wachtbrigade, Fabriekswacht, OT, NSKK, DRK helpsters, 

Germaanse Landdienst.  
1630

 Dit is een uitgebreide lijst: Militie van het VNV (DM-ZB en hulpkorps), Algemeene SS Vlaanderen, VNV 

en Vlaams Nationaal Vrouwenverbond, Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, DeVlag, Hitlerjeugd 

Vlaanderen, Jeugdformaties van de SS, Milice de Rex (Formations de Combat), Corps Franc Wallonie, Rex, Les 

serments des jeunes de Rex, Les Jeunesses Rexistes Féminines, Kakibroeken, Amis du Grand Reich Allemand, 

Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, met meisjes- of vrouwenafdelingen, Service du Travail volontaire de 

la Wallonie, Volksverwering (Défense du peuple). 
1631

 PDK. 1944-1945. Nr.99. Wetsvoorstel tot regeling van het recht te onderwijzen en tot ontzegging van het 

recht te stemmen, te kiezen en verkozen te worden aan zekere categorieën van personen wegens hun onwaardig 

gedrag in oorlogstijd. 
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13.5.4.3 De regering van Van Acker zet zich aan het werk 

De Kamer neemt op 23 mei de voorstellen van Delfosse en Janssens in overweging en op 20 juli het 

voorstel van Vranckx. De voorstellen leiden echter niet tot een verslag van de commissie van Justitie. 

Deze initiatieven kennen geen parlementair gevolg, maar zijn toch van belang. Elk voorstel toont de 

wens voor een invoering van een zuivering. De regering Van Acker vat de parlementaire wenk. Op 19 

mei 1945 dringt de liberale minister van Openbaar Onderwijs Auguste Buisseret met aandrang aan om 

de burgerlijke epuratie op de agenda te plaatsen. 

Het kabinet van de Eerste minister beschikt in april over “(un) projet d’arrêté-loi sur la déchéance de 

certains droits pour actes d’incivisme commis pendant l’occupation ennemie”. Dit is het wetsvoorstel 

van Charles Janssens, Alice Degeer-Adère en Fernand Brunfaut. Bij de overname van dit wetsvoorstel 

tot ontwerp door de regering wijzigen bepaalde beschikkingen meteen. De bron van de aanpassingen 

is niet bekend. De mogelijkheid vervalt voor de rechtsmacht om de levenslange ontzetting tot 15 jaar 

te beperken, indien het ten laste gelegde feit geen misdrijf is of tot een correctionele straf leidt. In de 

plaats voorziet het ontwerp dat de betrokkene 15 jaar nadat deze sanctie in kracht van gewijsde gaat, 

een aanvraag voor een al dan niet volledig rechtsherstel kan indienen. De procureur des konings moet 

voor de rechtbank daarom attesten aan de politiecommissarissen, burgemeesters en vrederechters van 

de woonplaatsen van de betrokkene vragen. Deze procedure is afkomstig uit artikel 7 van de wet op de 

kinderbescherming. De tweede wijziging betreft de verjaring. Dit ontwerp heeft een termijn van 30 

jaar voor personen met een mogelijke criminele straf en diegenen zonder gekende domicilie in het 

land. Deze termijn loopt vanaf dat het leger op vredesvoet staat. In de andere gevallen geldt een 

verjaring na 3 jaar. Tot slot beperkt de besluitwet de rechtenontzetting voor geïnterneerden tot zij die 

onder een omschrijving uit dit ontwerp vallen. Dit vermijdt tienduizenden overbodige dossiers. Het 

jaarlijks parlementair verslag verantwoordt in ruil de gevallen van met rust gelaten geïnterneerden.
1632

 

Het bevoegde beperkt ministerieel comité bespreekt dit ontwerp.
1633

 Op 24 mei stemt de regering in 

met het ontwerp onder voorbehoud van de verder onbekende tekstwijzigingen door het ministerieel 

comité. Vervolgens wil de regering het nieuwe ontwerp voorleggen aan de parlementaire commissies. 

Het is onduidelijk of dit gebeurt. Wel ontvangt de raad van wetgeving een ontwerp op 29 mei 1945. 

Het verslag van haar bestendig comité is het volgende beschikbare document. Het comité respecteert 

de overgedragen tekst zoveel mogelijk door de reeds verleende goedkeuring door de ministerraad. 

Een eerste nieuwigheid in de nieuwe tekst is een opdeling in categorieën met verplichte levenslange 

ontzetting en facultatieve ontzettingen van 20 jaar of levenslange duur. Bovendien voert het bestendig 

comité een minimumleeftijd in de omschrijvingen toe. Dit dient als vervanging voor de opname van 

collaborerende jeugdbewegingen. Dit laatste accepteert de regering niet. Wat de regering wel volgt, is 

de toevoeging aan de levenslange rechtenontzetting van “ceux qui ont fait partie d’administrations ou 

de services policiers, militaires ou paramilitaires ennemis”. Dit is de enige aanvulling uit de raad van 

wetgeving voor de levenslange rechtenontzetting. Dit maakt het mogelijk om via een ongedateerde 

tekst – allicht midden juni 1945 – te bepalen hoe de regering de categorieën uit het ontwerp van mei 

1945 wijzigt.  

1. De regering maakt van de nieuwe categorie: “soit fait partie d’un service, d’une administration ou 

d’une formation de caractère policier, militaire ou paramilitaire, ennemie ou auxiliaires des armées 

ennemies, soit prêté aide à l’une de ces services, administrations ou formations”.  

                                                      

1632
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de burgerlijke epuratie. 

1633
 Van de vergadering van dit comité heb ik geen verslagen. 
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Nog drie categorieën volgen: 

2. “soit adhéré ou maintenu son adhésion à un parti, mouvement ou organisme politique ou culturel 

après qu’il fut devenu notoire qu’il servait la politique, la propagande ou les desseins de l’ennemi”. 

Het verslag bij dit ontwerp bevat een niet-exhaustieve lijst van de bedoelde organisaties. Behoudens 

de toevoeging van de “Croix rouge allemande, etc…” aan het eind, blijft de opsomming gelijk aan de 

oplijsting in het voorheen vermelde wetsvoorstel van Vranckx. 

3. “soit exercé une activité de conception, de direction ou de propagande dans un organisme 

économique, syndical ou social, après qu’il fut devenu notoire qu’il servait la politique, la 

propagande ou les desseins de l’ennemi”. Ook hier is het voorstel Vranckx de oorsprong van de niet-

exhaustieve lijst met voorbeeldorganisaties.
1634

 

4. “soit fait appel à l’intervention de l’ennemi pour régler des conflits sociaux; organisé des services 

de contre-sabotage”. 

Dit drieluik is een opsomming met een omvatting van de verschillende vormen van politieke, culturele 

en economische samenwerking met de vijand. De eerste twee omschrijvingen nemen de meer ernstige 

vormen van lidmaatschap bij groeperingen of organisaties van dien aard op. Wat in vergelijking met 

het ontwerp uit mei 1945 wegvalt, is het aannemen van een helpende houding in het openbaar voor de 

vijandige propaganda. Ook voordelen van de vijand ontvangen levert geen levenslange ontzetting 

meer op. De economische categorie bevat twee bepalingen uit het ontwerp van mei 1945. Dit zijn twee 

indirecte vormen van samenwerking met de vijand. Dit nieuwe artikel 1 is duidelijker en een steviger 

houvast. Voor de verplichte en levenslange rechtenontzetting betreft het bewuste daden: lidmaatschap 

bij organisaties met een bekend collaborerend karakter of ageren tegen verzet in het eigen bedrijf. 

De tweede lijst – de facultatieve ontzetting met een levenslange duur of een duur van 20 jaar – krijgt 

een nieuwe startomschrijving. Het is aan de andere nieuwe categorie verwant: “(les personnes qui ont) 

fait partie d’un service, d’une administration ou d’une formation ennemis ou auxiliaires de l’ennemi”, 

zonder het “caractère policier, militaire ou paramilitaire”. Het is onduidelijk of de vijfde categorie uit 

de raad van wetgeving komt of in het comité herschreven wordt: “exercé individuellement, d’une 

manière quelconque, une activité de propagande tendant à l’une des fins décrites au N°3 du présent 

article”.  

Er zijn ook drie onveranderde categorieën. 

1. “soit adhéré ou maintenu son adhésion à l’un des groupements, mouvements ou organismes visés 

au N°3 de l’article précédent ou au N°4 du présent article”. Dit nummer 3 van het vorige artikel is het 

lidmaatschap bij economische, syndicale en sociale organisaties. Het nummer 4 van het huidige artikel 

betreft de omschrijving inzake jeugdbewegingen. 

2. “soit exercé une activité de conception, de direction ou de propagande dans tout autre groupement, 

mouvement ou organisme dont l’action tendait soit à porter atteinte à l’intégrité à la souveraineté ou 

à l’indépendance du Royaume ou à ses institutions, soit à servir les desseins de l’ennemi sur le terrain 

politique, social ou culturel notamment en cherchant à affaiblir la volonté de résistance des citoyens à 

l’occupant ou en les incitant à collaborer à l’établissement de l’ordre qu’il prétendait instaurer”. 

                                                      

1634
 Dat de Dietse Militie – Zwarte Brigade en Algemeene SS Vlaanderen uit de lijst Vranckx ontbreken, is een 

menselijke fout. De Rexistische milities zijn vermeld. Dat de Vrijwillige Arbeidsdienst Vlaanderen en de Service 

du Travail volontaire de la Wallonie wegvallen, is logisch door de derde categorie in artikel 1 van het ontwerp. 
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3. “soit toléré que ses enfants, âgés de moins de 18 ans, fassent partie de la jeunesse hitlérienne ou 

Hitlerjugend, des serments de jeunesses Rex, jeunesses rexistes féminines, Dietsche jeugd, Dietsche 

meisjesscharen, Blauwvoetvendels, formation de jeunesses S.S., Croix rogue allemande ou autres 

formations de mêmes tendances, ou prêté aide à ces groupements, mouvement sou organismes”. 

In deze opsommingen blijft lidmaatschap bij bewegingen de grondslag voor onderscheid tussen goede 

en slechte burgers. Voor economische groeperingen is er een meer geringe gestrengheid: gewoon 

lidmaatschap bij deze groeperingen wordt niet gesanctioneerd met een levenslange ontzetting uit de 

rechten, in tegenstelling tot militaire en politieke verenigingen. 

Het tweede belangrijke punt van dit ontwerp is de procedure. De raad van wetgeving heeft een groot 

probleem met “l’action populaire”. Dit is de mogelijkheid voor burgers om als openbaar ministerie op 

te treden, mits het aantonen van legitiem belang. Bij monde van de juristen van het bestendig comité: 

“Les groupements tendant à assurer le règne de la moralité ont plus d’une fois tenté de faire admettre 

l’action populaire dans le domaine des infractions aux moeurs”. Dit is een duidelijke afwijzing van de 

wil van het verzet. Deze betrachting is nooit eerder verwezenlijkt en het comité wil geen uitzondering 

maken, zeker niet voor facultatieve ontzettingen. Een rol voor burgers bij ernstig foute handelingen die 

tot een verplichte levenslange rechtenontzetting rechten leiden, stoort hen minder. De inspiratie voor 

deze bepaling mag dan uit de kieswetgeving komen, toch is dit comité niet geneigd om in te stemmen 

met deze procedure: “les recours en matière électorale ne mettent généralement en question que des 

problèmes touchant soit à la nationalité, soit au domicile du défendeur, problèmes qui sont sans 

rapport avec son honeur”.  

De leden van de raad van wetgeving herzien in vergelijking met de bezetting hun mening niet radicaal. 

Deze mannen blijven nog steeds Brusselse en behoudsgezinde patriotten. Van de raad komt een ander 

voorstel dat de epuratie moet versnellen en de noodzaak van “l’action populaire” uitsluit. Deze zaken 

kunnen de krijgsauditeur en zijn substituten, zoals de procureurs des konings en zijn substituten, voor 

de rechtbanken van eerste aanleg behandelen. De auditoraten hebben alle noodzakelijke informatie 

voor de behandeling van deze rechtszaken. De procureurs des konings en hun substituten zouden 

vooral tijd verliezen met het opstellen van dossiers.  

Het volgende ontwerp van de regering zet het voorstel van de raad van wetgeving en de bepaling met 

“l’action populaire” naast elkaar. De regering twijfelt nog. De door de raad van wetgeving opgestelde 

procedure staat toe dat de rechtszaak voor het uitspreken van een rechtenontzetting tot behandeld kan 

worden door de procureurs des konings, de krijgsauditeurs of hun substituten. Wel wil de regering niet 

dat er later dan 31 december 1946 nog rechtszaken voor rechtenontzettingen starten. Dit is de ultieme 

datum, behoudens een uitzondering. Een jaar tijd loopt bij de terugkeer van een beklaagde in het land, 

indien hij bij de uitvaardiging van deze bepalingen in België geen bekende domicilie heeft. Een laatste 

element van de procedure is de mogelijkheid voor strafrechtbanken om de beklaagde bij vrijspraak 

voor andere motieven dan de verjaring van de vordering alsnog deze rechtenontzetting op te leggen. 

Lichte gevallen behandeld door het militair gerecht, krijgen zo meteen de gepaste zuivering. 

Verder herschrijft het bestendig comité de straf voor de veroordeelden die hun rechten toch gebruiken. 

De omschrijving van de regering mist zijn doel. Die juridische omschrijving staat de bestraffing van 

het gebruik van de opgeheven rechten niet toe. Ook het vervroegd geheel of gedeeltelijk herstel van 

rechten hervormt men. Het ontwerp van 8 mei 1945 bevat geen dergelijke bepaling. Dit artikel 7 staat 

aan de rechtbank van eerste aanleg toe om correctioneel gestraften in hun rechten te herstellen. Deze 

aanvraag kan 15 jaar nadat de rechtenontzetting in kracht van gewijsde gaat. De procureur des konings 
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moet dan onder meer de vrederechters, burgemeesters, politiecommissarissen inlichtingen vragen over 

het morele en burgerlijke gedrag van de betrokkene.  

Artikel 8 van dit regeringsontwerp bepaalt dat het openbaar ministerie vóór 31 december 1946 moet 

starten met een ontzettingsprocedure voor alle wegens hun gedrag in de bezetting ontzette openbare 

mandatarissen en ambtenaren en agenten van openbare diensten. De juristen van het bestendig comité 

voegen hieraan toe: “pourvu qu’ils se trouvent dans l’un des cas énumérés aux art.1 et 2”. De regering 

volgt dit advies niet. Ook acht de raad de toepassing van “des procédures déshonorantes qui seraient 

manifestement mal fondées” verkeerd voor mensen die niet thuishoren binnen de categorieën van het 

ontwerp. Dat het verslag van de raad van wetgeving niet refereert naar de vervolgingen ten laste van 

geïnterneerden, wijst erop dat deze bepaling reeds verdwenen is. 

Op voorstel van de raad van wetgeving verduidelijkt de regering de procedure van de ontzetting en het 

mogelijk herstel. Ten eerste is verzet niet mogelijk. Beroep kan tot acht dagen na bekendmaking bij de 

veroordeelde. Cassatie kan eveneens. Wel is periode voor de indiening van verzoeken verkort. De 

veroordeelden moeten zelf hun rechtenontzetting aan de gemeentelijke overheid van hun verblijfplaats 

bekendmaken.
1635

 De schrapping van artikel 123septies swb en de uitbreiding van de toepasbaarheid 

van artikel 123sexies swb naar correctionele veroordelingen vallen op. Het bestendig comité stelt in 

deze context: “L’interdiction édictée au dit article tel qu’il est ainsi modifié, résulte de plein droit de 

toute condamnation prononcée depuis le 27 août 1939”.  

De juristen keren zich tegen de “auto-dénonciation” voor de Belgen in de categorie met een verplichte 

levenslange rechtenontzetting. Het is volgens het comité ondoordacht om van verraders en incivieken 

een spontane melding te eisen voor een rechtszaak met de doodstraf als mogelijk gevolg. De straf voor 

laattijdige melding is correctioneel. De regering wil dat de personen zich binnen een maand na de 

uitvaardiging van deze bepalingen bij de gemeentelijke overheid aangeven. Deze betwiste bepaling 

wordt behouden in de volgende versie van dit ontwerp. De raad van wetgeving stelt tot slot nog vragen 

over het door hen niet gelezen wetsvoorstel van Antoine Delfosse ter inkorting van de strafrechtelijke 

procedure. Minister van Justitie du Bus biedt de ministerraad een oplossing. Hij wil dat het beperkt 

ministerieel comité zich bij de verdere voorbereiding van amendementen door het voorstel Delfosse 

laat inspireren.
1636

 Het ministerieel comité neemt deze suggestie evenwel niet ter harte. 

De besluitwet verandert ondertussen definitief van naam en betreft de “burgerlijke epuratie”. Uit de 

wijzigingen in het verslag aan de regent blijkt een sterkere morele inkleuring van de sanctionering. 

Voor het eerst wordt deze besluitwet omschreven als een burgerlijke veiligheidsmaatregel met als doel 

“d’étendre l’application de cette mesure à tous les cas certains d’incivisme”. Verder benoemt het 

verslag de maatregel als “une mesure d’épuration nationale”. De besluitwet is “une loi politique ou 

d’orde publique” die vanwege zijn burgerlijke karakter met terugwerkende kracht kan functioneren. 

Het beperkt ministerieel comité werkt dus volgens de krachtlijn van het oorspronkelijke wetsvoorstel, 

maar breidt expliciet de reikwijdte en de kracht van het eigen ontwerp uit.
1637

 

Voor het verloop van de verdere behandeling van deze besluitwet gooit de Koningskwestie roet in het 

eten. Het beperkt ministerieel comité zetelt op 15 juni en de aangebrachte amendementen bespreekt de 

ministerraad op 16 juni 1945. Dit is evenwel een zitting zonder proces-verbaal, hoogstwaarschijnlijk 

                                                      

1635
 In de vorige versies van dit ontwerp is enkel artikel 123octies swb van toepassing. 

1636
 ARA. AMJ. ABS. Dienst Genade, 2001. Nr.816. Map 15. Dossier inzake de besluitwet voor de burgerlijke 

epuratie, 1945 – 1947. ARA. VMR, 24 mei 1945 en 14 juni 1945. 
1637

 De verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog valt weg, mogelijk om een te directe link met dit vooral Vlaamse 

verraad uit de Eerste Wereldoorlog te vermijden. 



 

 346  

door de bespreking van de problematiek rond Leopold III. Na 16 juni zetelt de regering Van Acker 

enkel nog op 5, 16 (2x), 20 en 31 juli 1945. Deze zittingen zijn geheim of betreffen de besluitwet op 

de burgerlijke epuratie niet. Op dit punt staat de voorbereiding van de burgerlijke epuratie eind juli.
1638

 

 

13.5.5 Het voorspel van de verkiezingen 

Hoewel de officiële aankondiging van de eerste naoorlogse verkiezingen pas in augustus 1945 gebeurt, 

waart de geest van dit democratische peilmoment reeds rond in het eerste bevrijdingsjaar. Het idee van 

de verkiezingen is daarnaast een terugkerend element in de voorbereiding van zuiveringsmaatregelen 

te Londen en België. Niemand ontkent het politieke karakter van deze maatregelen voor het herstel 

van de Belgische Staat. Het doel van de zuiveringsmaatregelen is de verraders van de Belgische Staat 

verwijderen van posities en plaatsen van invloed op die Staat. 

In maart herneemt Henri Rolin zijn voorstel uit Londen voor de invoering van een voorafgaandelijke 

controle van de verkiesbaarheid van de kandidaten voor de wetgevende, provinciale en gemeentelijke 

verkiezingen.
 1639

 Hij dient het in met Piet Vermeylen. Het doel van dit voorstel is voorkomen dat een 

burger zoals August Borms in 1928 te Antwerpen op een kiezerslijst komt en verkozen geraakt, maar 

wegens een gerechtelijke veroordeling voor samenwerking met de vijand niet kan zetelen en bijgevolg 

geweigerd moet worden. Zo een verkiezing is een zichtbaar burgerprotest. Na de oorlog valt dit in elk 

geval te vermijden. Een controle van de verkiesbaarheid van de kandidaten op voorhand, staat toe om 

onterechte kandidaten uit kiezerslijsten te filteren. Het verbod op een voorafgaandelijke controle “is 

een oorzaak van een ernstige storing wanneer zij aan een meerderheid toelaat een onverkiesbare te 

verkiezen in weerwil van de wet en soms ondanks het gerecht, wiens beslissingen hebben aanleiding 

gegeven tot het verlies der burgerlijke en politieke rechten”. De indieners gaan in tegen de rechtsleer 

die betoogt dat artikel 120 kw enkel artikel 34 gw toepast. Dit artikel stelt: “Elke Kamer onderzoekt de 

geloofsbrieven van haar leden en beslist de geschillen welke hieromtrent oprijzen”. Het af te schaffen 

artikel 120 kw stelt: “Het bureel is niet bevoegd om over de verkiesbaarheid der kandidaten uitspraak 

te doen”.
1640

 De Grondwet werpt geen barrière voor de controle op. Daarom wordt het hoofdbureel 

verantwoordelijk. Er is tevens een procedure via het hof van beroep om betwistingen te beslechten 

vóór de verkiezingen. Het parlement blijft daarnaast bevoegd voor de controle van de verkozenen. 

Pas op 3 juli 1945 vergadert de commissie van Justitie over dit voorstel.
1641

 Deze commissie buigt zich 

in het bijzonder over de grondwettelijkheid van deze controlemethode. De commissie stemt in met de 

visie van beide senatoren. Artikel 34 gw kan “niet voor gevolg hebben te voorkomen dat andere 

maatregelen door de wetgever worden getroffen om de eerbied voor de wettelijkheid te verzekeren op 

het gebied der wetgevende verkiezingen”. In zoverre dat het voorstel op gemeentelijke en provinciale 

verkiezingen slaat, voorziet de commissie geen grondwettelijke problemen. Het wordt ontvankelijk 

verklaard.
1642

 De Senaat stuurt dit op 31 juli naar de commissie van Binnenlandse Zaken. Daar blijft 

het voorstel steken tot na de eerste nationale verkiezingen in februari 1946.
1643

 

                                                      

1638
 Zie voor het verder verloop: p.400. 

1639
 HVS. 13 maart 1945, p.177. 

1640
 Alfred DELCROIX, Verzameling de Belgische Kieswetten…, 1946, p.48. 

1641
 De leden zijn voorzitter J. Declercq en André, Disière, Flagey, Guinotte, Hanquet, Legrand, Pholien, 

Rombaut, Van Remoortel, Van Roosbroeck en Vermeylen. 
1642

 PDS. 1944-1945. Nr.61. Verslag uit naam van de Commissie van Justitie, belast met het onderzoek van de 

ontvankelijkheid van het wetsvoorstel tot invoering van het voorafgaand onderzoek der verkiesbaarheid van de 

kandidaten voor de wetgevende, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. PDS. Zitting 1944-1945. Nr.62. 
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Een tweede voorstel komt van katholiek senator Maurice Servais en aantal andere politici: partijgenote 

Marie Baers, liberalen Emile Coulonvaux en Paul Henricot en socialisten Marie Spaak en Charles Van 

Belle. Dit is een vertegenwoordiging van drie politieke partijen. Servais legt dit voorstel neer op 2 mei 

1945 in een reactie op het regentsbesluit van 17 april 1945 dat op 1 juli van dat jaar de herziening van 

de kiezerslijsten voorschrijft.
1644

 Servais wenst zoals na de Eerste Wereldoorlog drie categorieën van 

vrouwelijke burgers stemgerechtigd te maken. De toenmalige wet betreft niet-hertrouwde weduwen 

van militairen die voor 1 januari 1919 zijn overleden en niet-hertrouwde weduwen van Belgische 

burgers die tijdens de oorlog gefusilleerd of door de vijand gedood zijn. Zonder weduwe, neemt de 

moeder deze plaats in, indien zij zelf een weduwe is. De laatste categorie bevat de vrouwen die tijdens 

de oorlog tot een gevangenisstraf veroordeeld zijn of door vaderlandse redenen in voorhechtenis 

geraken.
1645

 Op 29 mei neemt de Senaat dit voorstel in overweging.
1646

 Verder gebeurt er niets mee. 

 

13.5.6 Deelbesluit: De voorbereiding van de zuivering tot augustus 1945 

In het eerste jaar na de bevrijding groeit de noodzaak en de wil om in de Belgische maatschappij een 

epuratie door te voeren. Deze noodzaak toont zich politiek op twee manieren. Ten eerste is het bewijs 

van burgertrouw een duidelijk teken aan de wand. Vanuit een aantal ministeries komen bepalingen om 

ervoor te zorgen dat de staatsinstellingen enerzijds geen incivieken aannemen en anderzijds louter aan 

trouwe burgers vergunningen afleveren. Zonder enige controle kent dit systeem een wildgroei, zowel 

aan de kant van de ministeries als in de maatschappij. De combinatie van het ontbreken van duidelijke 

richtlijnen met de gedecentraliseerde aflevering van deze documenten zorgt voor onrechtvaardigheid 

en een veelvuldigheid aan klachten. Tot eind juli 1945 komt er geen politieke ingreep in de wirwar van 

regels waarin na verloop van tijd niemand nog zijn weg kan vinden. 

Het tweede bewijs voor de wenselijkheid van een burgerlijke epuratie ligt in de parlementaire activiteit 

die daartoe ontplooid wordt. Vanuit de linkse politieke hoek – waaronder tevens Antoine Delfosse en 

het UDB mogen gerekend worden – komen voorstellen met een tweeledig doel. Enerzijds is het doel 

om het militair gerecht te ontlasten van een groot aantal korte gevangenisstraffen. Anderzijds wil 

politiek links zich verzekeren van een brede sanctionering van staatsontrouw onder de bezetting. In 

theorie kunnen de krijgsraden alle leden van Rex en het VNV tot 1 jaar gevangenisstraf veroordelen. 

De werkbaarheid en het effect van dit strafrechtelijk beleid zijn echter struikelblokken. De regering 

onder Van Acker start met dit werk, maar komt mede door de politieke problemen verbonden aan de 

Koningskwestie niet tot een definitief resultaat.  
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13.6  De Oostkantons 

 

In zijn verslag met de toestand van het militair gerecht op 1 oktober 1945 aan de minister van Justitie 

valt Ganshof met de deur in huis: “(les) Parquets Militaires ont rencontré dans les cantons d’Eupen et 

Malmedy des difficultés plus graves encore que dans les autres provinces du territoire belge”. De 

Auditeur-generaal doelt ten eerste op de diverse materiële problemen. Pas na het Ardennenoffensief 

richt het militair gerecht aparte secties voor de Oostkantons in. Eerste substituut Koumoth is voor 

Eupen verantwoordelijk. Gillard neemt de taak op voor Malmedy. De kortstondige herbezetting door 

Nazi-Duitsland brengt tevens logistieke problemen met zich mee. Het verkeer naar de Oostkantons is 

maandenlang ondermaats en er zijn langdurig telefonische problemen. De Belgische Staatsveiligheid 

en het militair parket wijzen in deze eerste periode de vele Duitse burgers uit die Duitsland deporteert 

naar de Oostkantons.
1647

  

De bijzondere voorgeschiedenis van de Oostkantons vormt de achtergrond voor een vervolgingsbeleid 

dat van de rest van België afwijkt. De bevolking van deze regio is Duits tot 1920 en onder de bezetting 

tijdens de Tweede Wereldoorlog weer door het Reich geannexeerd.
1648

 Het militair parket beseft snel 

dat bijzondere regels nodig zijn voor de toepassing van de strafwet. De Oostkantons krijgen specifieke 

maatregelen bij de bevrijding. Veel ambtenaren verliezen hun functie, omdat zij onder de bezetting op 

post blijven. Dit is vooral het geval voor de PTT met inbegrip van gewone postbodes. Het komt tot de 

benoeming van ambtenaren met onvoldoende Duitse kennis.
1649

 

 

13.6.1 Het algemene vervolgingsbeleid 

13.6.1.1 Het gerechtelijk beleid voor artikel 113 swb 

In het verslag met de toestand op 1 oktober 1945 licht Ganshof de militaire en politieke samenwerking 

met de vijand toe. Voor vervolgingen op grond van artikel 113 swb richten de magistraten zich vooral 

op vier groepen van uniformdragers: vrijwilligers van de Wehrmacht en de Kriegsmarine, leden van 

de Waffen SS en bepaalde leden van de NSKK. De dienstplicht voor het Duitse leger maakt dat enkel 

de vrijwilligers de strafwet overtreden. Dienstplichtigen worden niet uitgesloten: “si leur attitude s’est 

caractérisée par un comportement d’adhésion au parti nazi ou par des manifestations extérieures”. 

Op dat moment heeft de sectie van auditoraat te Malmedy 600 zaken van militaire collaboratie.
1650

 

Vanaf het begin van de bestraffing van samenwerking met de vijand vormt het vervolgingsbeleid voor 

militaire collaborateurs een probleem voor het krijgsauditoraat te Verviers: “Autant (…) l’internement 

s’impose, autant s’excluent des poursuites pénales”. Ganshof stelt aan de krijgsauditoraten te Aarlen, 

Luik, Namen en Verviers op 5 december 1944 dat een bestraffing niet nodig is, wanneer de verdachte 

onder druk lid van het Duitse leger wordt. Op desertie staat in Nazi-Duitsland de doodstraf. Een studie 
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per geval dringt zich op. Rechtszaken zijn nodig voor diegenen die vrijwillig en spontaan of uit 

winstbejag gehoorzamen aan wat Ganshof omschrijft als “het corrupte ideaal”. Op 5 december 1944 

houdt hij reeds de gedachte uit het verslag van 1 oktober 1945.  

Dit bestraffingsbeleid leidt in tussentijd niettemin tot de nodige discussies. Op 10 januari 1945 krijgt 

substituut-Auditeur-generaal Kellens van collega Constant het bericht dat een belangrijke zaak voor 

het krijgshof komt. Een van militaire collaboratie verdachte inwoner van Malmedy is vrijgesproken 

door de krijgsraad te Luik. Hij handelt onder onweerstaanbare drang en kan dus niet aan lidmaatschap 

bij de Wehrmacht ontsnappen. Constant wil dit niet als rechtsprincipe zien ontstaan. Hij wil in elke 

soortgelijke zaak een afweging tussen idealisme, winstbejag en relatieve of onweerstaanbare drang.
1651

 

In navolging hiervan vraagt de Auditeur-generaal per rondzendbrief op 16 januari 1945 de voorlopige 

stopzetting van rechtszaken voor inwoners van de Oostkantons beschuldigd van inlijving bij militaire 

of paramilitaire formaties onder de bezetting. De meeste beschuldigden beweren gedreven te zijn door 

een dwang die hen van schuld uitsluit.
1652

 Diezelfde dag vraagt Theys aan het auditoraat te Verviers 

naar de modaliteiten van de Duitse legerdienst onder de bezetting. Ook het ministerie van Justitie wil 

snel klaarheid voor de rechtszaken van militaire collaboratie in de Oostkantons. 

Een tussentijds antwoord inzake de rol van dwang komt van kapitein-commandant Baeten, werkzaam 

in het krijgsauditoraat te Namen. Van de Duitsers komt weinig dwang, omdat zij de inwoners van de 

Oostkantons als Duitsers beschouwen. Zij sturen de oproepingsbevelen zoals naar andere inwoners 

van het Reich. Via Majoor CAC J. Lerot (Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid) ontvangt 

Ganshof in maart inlichtingen over de vervolgingen in de Oostkantons. Voor Luitenant Mouraux en 

substituut-krijgsauditeur Koumoth is de mate van dwang geen discussiepunt. Impliciet gaan ze ervan 

uit dat de dwang volgt uit de annexatie en het Duitse burgerschap. Het is naar beider mening volstrekt 

inopportuun om alle dragers van uniformen en alle ambtenaren met een Hitler-eed op hun geweten te 

vervolgen. De helft van de bevolking moet dan een internerings- of arrestatiemandaat ontvangen. 

Koumoths idee is om via twee eenvoudige zaken voor de krijgsraad rechtspraak teweeg te brengen. 

Voor Lerot kunnen de voorhechtenis en de daaropvolgende vrijspraak tot “un échec belge” leiden en 

propagandisten van munitie voorzien. Hij stelt voor om de krijgsauditoraten directieven te sturen om 

alle dossiers van deze ambtenaren of leden van het Duitse leger zonder gevolg te klasseren en af te 

zien van interneringen en arrestaties. 

Ganshof ontvangt in maart van het krijgsauditoraat te Verviers een verslag inzake “dwang”. Auditeur 

Dubois legt zijn principes vast voor de vervolging van wapendragers in de Oostkantons. Hij stelt dat 

anti-nazi’s en pro-Belgen steevast legerdienst aan het front krijgen. Goede nazi’s krijgen daarentegen 

een post bij de Feldgendarmerie. Lidmaatschap bij paramilitaire organisaties is steeds vrijwillig. Dit 

vormt echter niet noodzakelijk een grond voor vervolging, want bepaalde verdachten handelen in de 

overtuiging op die manier een legerdienst te ontlopen: “On ne pouvait pas exiger de tous la fuite dans 

le maquis”. Voor de beoordeling van militaire samenwerking onderscheidt Dubois de Oostkantons en 

de bij Duitsland aangehechte Belgische gemeenten, zoals Welkenraedt. De oud-Belgische gemeenten 

hebben zeer weinig gedwongen inschrijvingen in het leger: “L’esprit des populations de cette région, 

belge par excellence, nous permet de croire que les hommes enrôlés ont subi une contrainte”. Dwang 

vervalt bij politieke activiteiten of propaganda. Voor Dubois geldt dwang dus minder algemeen.  
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Uit de rechtspraak komt een uitgebreide interpretatie van “dwang” met toepassingsvoorwaarden.
 
De 

persoon moet voor het dilemma staan om zichzelf of zijn dierbaren te benadelen of om de strafwet te 

overtreden. Dit nadeel moet zeker zijn en onvermijdelijk. Het moet tevens een actueel en imminent 

nadeel zijn. Tot slot moet het onrechtvaardig zijn. Hieraan voldoen de uit de Oostkantons voor het 

Duitse leger opgeroepen bewoners. Dit is niet zo voor vrijwilligers en diegenen die vóór de oproeping 

tot het leger toetreden. Een lidmaatschap bij een paramilitaire organisatie ter ontsnapping aan de dienst 

in het leger geldt evenmin als verontschuldigende grond, behalve indien deze ontsnapping zeker is. De 

moeilijke bewijslast voor het bestaan van dwang maakt de houding van de beklaagde vóór en na het 

lidmaatschap bij het leger vaak determinerend voor de schuldbepaling. 

Op basis van deze informatie licht de Auditeur-generaal op 22 maart 1945 de krijgsauditeurs in dat de 

geïnterneerden of gearresteerden onder dwang geen misdrijf plegen. Deze zaken zijn prioritair. De 

betrokkenen kunnen niet zomaar aangehouden blijven. De oorlog en de Amerikaanse aanwezigheid 

maken de invrijheidstelling van militaire collaborateurs echter moeilijk. De veiligheidsdiensten van de 

geallieerden moeten gecontacteerd worden voor de invrijheidstelling van de militairen die wegens 

dwang niet vervolgd worden. Het Amerikaanse leger laat in maart weten dat de internering van de 

militairen zonder vrijheidsstraffen zich opdringt.
1653

  

 

13.6.1.2 Het gerechtelijk beleid voor artikel 118bis swb 

Ten tweede stelt het militair parket tevens vervolgingen in voor de leiders van politieke bewegingen 

en de leden met een effectieve rol in de beweging waartoe zij behoren. De Auditeur-generaal geeft de 

NSDAP – met bijzondere aandacht voor de leden van het Heimattreue Front – en de Sturmabteilung 

als voorbeelden. Dit beleid voor politieke samenwerking met de vijand verschilt niet dermate veel van 

de bepalingen voor de rest van het land.
1654

 Ook politieke collaboratie wordt met meer tolerante ogen 

bekeken. Dit gebeurt voor de grote massa geïnterneerden en alle leden van bijvoorbeeld de NSDAP en 

de NSKK en diegenen die onder dwang en noodzaak vallen. Vervolgingen staan wel vast voor de twee 

categorieën uit artikel 118bis swb. De beambten en ambtenaren van de Belgische Staat die, ondanks 

hun eedaflegging in dienst van de vijand treden, gaan niet vrijuit. De Staat mag niet onbestraft worden 

belachelijk gemaakt en moet aan zijn burgers verschijnen als gevoelig voor gezag. Ook propaganda 

komt aan bod: elke persoon, Duitser of Belg die vijandige propaganda bedrijft “ou pris une part 

maîtresse dans l’instauration du droit ou des institutions nationales-socialistes dans la région”. Deze 

maatregelen zijn populair bij de bevolking door de geringe steun voor het Hitlerisme.
1655

 

De gerechtelijke behandeling van de leden van gemeentebesturen in de Oostkantons met een gezworen 

eed aan Hitler op hun geweten loopt ook niet van een leien dakje. Er wordt begin 1945 een zaak in de 

krijgsraad te Verviers aangespannen. De bedoeling van het auditoraat is om rechtspraak te verkrijgen. 

De krijgsraad spreekt de betrokkenen vrij. De voorzitter kan dus geen algemene directieven geven. Het 

gebrek aan getuigenissen in het rechtsgebied van Verviers is moeilijk te verhelpen. Er leeft weinig 

animo bij de bevolking om incivieken te ontmaskeren. Het risico bestaat dat deze incivieken korte tijd 

nadien terug vrij zijn.
1656

 Rechtszaken starten ter verkrijging van rechtspraak brengt niet steeds het 
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gewenste effect. De regionale vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat stuurt er bij Ganshof 

op aan om het zweren van de eed aan Hitler als dwang te zien en zonder sanctie te laten. Hij wordt niet 

gesteund door Eupens burgemeester Zimmerman.
1657

 

 

13.6.1.3 Het gerechtelijk beleid voor artikel 115 swb 

Ook economische collaboratie schat Ganshof in zijn verslag milder in dan voor België. Het betreft 

“(les) entreprises dont les Conseils d’administration se sont montrés particulièrement complaisants 

vis-à-vis de l’ennemi”.
1658

 Voor het overige toont de situatie in de Oostkantons goed het spanningsveld 

aan tussen de heropleving van de economie en de noodzaak om deze regio nauwgezet te onderzoeken. 

Het Auditoraat-generaal laat het krijgsauditoraat te Verviers begin juni 1945 weten dat de industrie in 

de regio van Eupen door de verdenkingen volledig stilgevallen is. Een bijkomend effect is dat geen 

bewijzen van burgertrouw verleend worden. Hierdoor missen bedrijven verschillende contingenten en 

licenties.  

Aan het krijgsauditoraat vraagt Mahaux daarom om met de nodige zorgvuldigheid en snelheid actie te 

ondernemen. De vrees voor een vertraagde economische heropleving leeft ook in de pro-Belgische 

kringen. Substituut-krijgsauditeur Trousse van de Eupense sectie van het auditoraat neemt contact op 

met adjunct-arrondissementscommissaris Hoen. De laatstgenoemde is tevens de commissaris voor de 

Oostkantons.
1659

 Samen met hoofdinspecteur Habay van het ministerie van Economische Zaken 

zoeken ze middelen voor de economische heropleving in de regio. Een eerste stap is de verwijdering 

van ongewenste leiders uit de grote bedrijven, in casu: de Kammgarnwerke en de Kabelwerke.
1660

 De 

Industrie- Und HandelsKammer zu Eupen stuurt het Auditoraat-generaal eind juli 1945 het idee van 

burgemeester Zimmerman (Eupen) om een bijzonder comité op te richten voor het heropstarten van de 

plaatselijke economie. De voorziene leden zijn eerbaar en met gezag en macht bekleed. Voorzien is 

tevens vertegenwoordiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Justitie, van 

Binnenlandse Zaken, het Auditoraat-generaal, l’Economie libre en eventueel een vertegenwoordiger 

van de provinciale en gemeentelijke overheden.
1661

 

Een tweede stap is de vorming van het beleid. Het Auditoraat-generaal deelt aan de krijgsauditeur te 

Verviers mee dat hij de gewone regels en criteria deels moet verlaten. Mahaux is aan het woord voor 

Ganshof: “Il paraît (…) indiqué d'apprécier de façon particulièrement large les contraintes dont ils 

ont pu être l’objet et de s’attacher spécialement à la complaisance particulière qu’ils ont pu apporter 

dans l’exécution des fournitures et prestations qui étaient exigées d’eux”. Substituut-krijgsauditeur 

Trousse zegt op 18 juli 1945 dat hij zich vooral op de bedrijven met duidelijk pro-Duitse directeurs of 

beheerders richt. De magistraat voert een snel en discreet onderzoek naar de industriëlen in het kanton 
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met aandacht voor het politieke gedrag van de betrokkenen, de wil om zoveel mogelijk te produceren 

en de wijzigingen in de productie om aan de Duitse noden te voldoen. Behoudens de daadwerkelijke 

wapens houdt hij geen rekening met de specifieke aard van de goederen. Evenmin telt het gewicht van 

de leveringen aan de vijand ten aanzien van de gehele productie. De bestraffing van bedrijfsleiders is 

een politieke noodzaak. Zij zijn lokale leiders van de publieke opinie. 

Auditeur-generaal Ganshof en substituut Trousse zijn het eens over de grondslagen van de vervolging 

van economische collaboratie. Mahaux verwijst in het bijzonder naar de in een bijzondere vergadering 

vastgelegde regel: “s’attacher tout spécialement à la complaisance particulière que les industriels et 

négociants ont pu apporter dans l’exécution des fournitures et prestations qui étaient exigées d’eux”. 

Er komt nog een tweede gedragslijn tot stand in die vergadering: “Il s’indique de limiter les poursuites 

à des cas particulièrement caractérisés où la collaboration économique s’allie quasi nécessairement à 

la collaboration politique”.
1662

 Deze onderlinge verbinding houdt onder meer Trousse aan wanneer hij 

in de maand augustus 1945 en daarna voortwerkt aan het lokale vervolgingsbeleid. 

 

13.6.1.4 Het gerechtelijk beleid voor artikel 121bis swb 

Inzake verklikking bevat het verslag van de Auditeur-generaal louter de bemerking dat de Oostkantons 

een relatief hoog aantal dergelijke rechtszaken kent.
1663

 Dit relatief hoger aantal dossiers leidt niet tot 

bijzondere dossiervorming in de IG’s. 

 

13.6.2 De zuivering in de Oostkantons  

13.6.2.1 Preventief: De administratieve interneringen 

De aanwezigheid van de Duitse vluchtelingen vormt een belangrijk probleem. De Staatsveiligheid legt 

de lokale autoriteiten op om deze bevolkingsgroep van een speciale armband te voorzien. Dit gebeurt 

echter slechts in enkele dorpen, zoals Hergenrath. In Eupen kant het gemeentebestuur zich ertegen. Te 

Malmedy wordt de armband pronkzuchtig gedragen. Vanuit het krijgsauditoraat te Verviers komt op 7 

oktober 1944 de bedenking dat deze armband spionnen meteen inlicht over hun medestanders in de 

regio. Niettemin blijft de armband behouden. Begin februari 1945 komt er een brief van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken naar Eupen over de Duitsers: “Ils doivent porter le brassard jaune cousu sur 

la manche gauche de leur veston, blouse, pardessus ou manteau”. De Duitsers die zich na 10 mei 1940 

in de stad vestigen, moeten terug naar Duitsland. Een internering en armband dringen zich op voor de 

door de geallieerden naar de Oostkantons geëvacueerde Duitsers. Duitsers die zich vóór 10 mei 1940 

in Eupen vestigen, moeten tot hun zaak voorkomt om de drie maanden het attest “model C” krijgen. 

Dit geldt ook voor de Belgische vrouwen die getrouwd zijn met die Duitsers. De vrouwen getrouwd 

met Duitsers die na 10 mei 1940 komen, krijgen zoals hun man het vluchtelingencertificaat en worden 

zoals hem behandeld. In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om de Belgische nationaliteit 

terug te krijgen. Dit kan misschien na het terugdringen van het aantal ongewensten.
1664

 

Er zijn vóór het Ardennenoffensief drie interneringskampen in de Oostkantons, te Malmedy, Eupen en 

Welkenraedt. Het eerste kamp heeft 1500 tot 3000 mensen. Dit zijn vaak gevluchte Duitsers. In een 
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verslag van 24 maart 1945 over het Eupens interneringskamp staat dat bepaalde boeren voor dringende 

werken op hun land een maand “vakantie” kunnen krijgen. Dit kamp wordt bij het opstellen van het 

verslag beter onderhouden dan in het begin. De vrouwen worden door vrouwen bewaakt en contact 

met de buitenwereld is haast niet meer mogelijk. Na herhaaldelijk vragen in maart en april 1945, krijgt 

auditeur Dubois het bericht dat de kazerne te Malmedy geen interneringscentrum wordt, maar dat een 

annex in de gevangenis te Verviers de oplossing is.
1665

 De magistraten van het krijgsauditoraat te 

Verviers en de secties te Eupen en Malmedy zoeken in de centra naar Belgische collaborateurs.  

In januari ontstaan er, zoals elders in België, spanningen met de lokale consultatieve commissies. Een 

commissie contacteert het auditoraat met de vraag naar de status van een bepaalde geïnterneerde. Van 

het auditoraat krijgt de commissie te horen dat het onderzoek loopt. Bijgevolg wacht de instelling met 

een uitspraak in het dossier. Bepaalde geïnterneerden moeten tot vijf maanden wachten op een bericht 

over hun nakende lot. Félix Landrien van het Auditoraat-generaal geeft toe dat de auditoraten binnen 

vijftien dagen moeten antwoorden inzake het bestaan van elementen van gepleegde inbreuken door de 

betrokkenen. De in februari 1945 voor België geplande vertegenwoordiging van het auditoraat bij de 

zitting van de consultatieve commissies maakt deze regeling minder noodzakelijk. 

Dit stopt de problemen van de interneringen in de Oostkantons niet. Eerste substituut-krijgsauditeur 

Koumoth uit begin april 1945 zijn verbazing tegen Landrien over de klachten van vooral de derde 

consultatieve commissie te Eupen. De minister van Justitie ontvangt het verwijt dat de regelmatige 

consultatie van dossiers door de sectie van het krijgsauditoraat te Eupen geweigerd wordt. Koumoth 

bericht dat de voorzitter van deze commissie en zijn secretaris in januari en februari regelmatig op het 

auditoraat aanwezig zijn en dat hij op basis van rondzendbrief nr.996 actief aan de vermindering van 

het aantal geïnterneerden meewerkt. Sinds het recente ontslag van de voorzitter, weet Koumoth echter 

niet wie hem is opgevolgd.
1666

  

De communicatie tussen de consultatieve commissies en het auditoraat blijft verstoord. Het beleid dat 

Koumoth vermeldt stoot ook hier bepaalde mensen tegen de borst. De gemeente Welkenraedt laat de 

lokale vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat weten dat ongeoorloofde invrijheidstellingen 

van bekende incivieken gebeuren. Zij krijgen weer noten op hun zang, terwijl 70 politieke gevangenen 

nog in Duitsland zijn. Begin juli 1945 verweert het auditoraat te Verviers zich tegen beschuldigingen 

van beïnvloeding door burgemeesters in de regio van Malmedy. Eerste substituut-krijgsauditeur 

Gillard vermeldt de moeilijke startomstandigheden: “Depuis notre installation à Malmédy, (…) nous 

avons travaillé d’arrache-pied, sans autre aide que celle d’un commis-greffier, pendant près de deux 

mois. Aucun jour de loisir, ni dimanche, ni jour férié ne fut distrait de la tâche que nous entendions 

poursuivre à travers toutes les difficultés du moment. (…) Nous sommes restés sourds à toutes les 

sollicitations et demandes de faveur, quelle qu’en soit l’origine”.
1667

  

De krijgsmagistraten hebben meer dan eens vragen over het te volgen beleid inzake de geïnterneerden 

van de Oostkantons. Een aantal onder hen is uit het Duitse leger gedeserteerd, maar zit in kampen voor 

Duitse gevangenen. Een voorstel is een verplichte verblijfplaats als milde tussenoplossing. Dit voorstel 
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krijgt in januari 1945 een voorlopige goedkeuring. Deze deserteurs zijn geen permanente bedreiging 

voor de veiligheid van de Staat of de openbare orde. Een complicatie voor deze geïnterneerden is dat 

een aantal (vooral militair samenwerkende) bewoners uit de Oostkantons in geallieerde handen zijn. 

Begin december 1944 gebeurt al een overdracht uit het kamp te Jambes. Hun invrijheidstelling blijft 

echter precair. De minister van Justitie vraagt eind januari 1945 uitdrukkelijk dat de auditeurs met de 

openbare veiligheid en de veiligheid van de geallieerde legers rekening houden.
1668

  

De bevolking is niet happig op algemene invrijheidstellingen. In Eupen komt in maart 1945 kritiek op 

de beslissing van de consultatieve commissie om geïnterneerde vrouwen jonger dan 20 en ouder dan 

50 jaar meteen in vrijheid te stellen.
1669

 De afbouw van de interneringen versnelt na de vrijspraak van 

A.S.: “C’est ainsi que des bourgmestres se sont présentés au siège des sections, munis de listes de 

jeunes gens dont ils garantissaient les sentiments pro-belges”. De rijkswacht controleert deze lijsten 

en bij bevestiging van het opgetekende worden de geïnterneerden gewoonlijk vrijgelaten.  

Zoals in de rest van België valt de betere organisatie van de interneringen met een specialisatie inzake 

het opsluiten samen. Dubois schrijft op 22 juni 1945 dat hij de geïnterneerden uit de Oostkantons en 

de anderen wil scheiden. Dit lukt tot dan niet wegens materiële omstandigheden. In lokalen voor 1200 

personen leidt de rangschikking van 1400 mensen tot praktische problemen. Binnenkort worden er te 

Verviers echter twee militaire barakken voor dit doel voorzien. Invrijheidstellingen zijn evenwel de 

oplossing. Dubois meldt een vergadering met de burgemeester en de deken van Eupen. Zij zullen de 

geschikte gevallen bepalen.
1670

 

 

13.6.2.2 Voor de toekomst: het verval van nationaliteit 

Het problematische karakter van de Oostkantons wordt niet enkel onderkend door het militair gerecht. 

Een aantal parlementairen trekt ook aan de alarmbel. Een eerste klacht komt van de liberaal Maurice 

Masson in de Kamer. Hij wijst in november 1944 op de te lage aantallen arrestaties in de Oostkantons. 

Er is onrust, gebrek aan gezag, voeding en hygiëne. Bovendien roert het Heimattreue Front zich er 

opnieuw. Dit is gevaarlijk voor de pro-Belgische gevoelens en de geallieerden. Diezelfde dag neemt 

zijn partijgenoot en Brusselaar Ernest Demuyter het woord. Hij heeft voor de Oostkantons een plan dat 

via uitgebreide machten ten uitvoer kan komen. Hij wil een nationaliteitsverval voor de burgers van 

Eupen, Malmedy en Sankt-Vith die zich tijdens de oorlog slecht gedragen. Deze onwaardige burgers 

wil hij, indien mogelijk, uitwijzen naar Duitsland om de totstandkoming van antinationale groepen te 

voorkomen. De goede burgers van de Oostkantons mogen bovendien geen tweede rang bekleden. Zij 

moeten dezelfde vrijheden bezitten als hun landgenoten. Meer algemeen benadrukt Demuyter de nood 

aan een actief ingrijpen van de regering, indien er problemen rijzen om de aftakeling van de nationale 

geest daar te voorkomen.
1671

 

Masson dient in februari 1945 tijdens de behandeling van het wetsontwerp voor de bijzondere machten 

van de regering Van Acker een amendement in: “Van de Belgische nationaliteit vervallen verklaren en 

uit België uitdrijven, de onderhorigen uit de kantons Eupen, Malmedy en St Vith, die de Belgische 
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nationaliteit hebben verworven krachtens de wet van 14 september 1919, de afstammelingen van deze 

laatste of de door hen aangenomen kinderen die, gedurende dezen oorlog, zich door hun daden, 

woorden, optreden of geschriften buiten de nationale gemeenschap hebben gesloten”.
1672

 Dit wordt 

niet weerhouden. De regering beschikt echter over de mogelijkheid om een dergelijke besluitwet uit te 

vaardigen op grond van de wet van 20 maart 1945 die aan de regering Van Acker voor een half jaar 

nieuwe bijzondere machten verleent. In de Senaat komt socialist Ludwig Gob op 17 mei 1945 aan het 

woord. Hij houdt deels dezelfde lijn aan als Demuyter. Als de spreekbuis van de patriottische krachten 

uit de regio vraagt hij het nationaliteitsverval met uitwijzing naar Duitsland voor de in de Oostkantons 

aanwezige anti-Belgen. Hij wijst de regering op de mogelijkheid om het verval van nationaliteit via de 

bijzondere machten te wijzigen.
1673

 Op dat moment heeft de regering een verslag “d’après lequel la 

population des cantons de l’Est attendait avec impatience la loi de dénationalisation et serait amenée 

à voir dans l’abandon de ce projet un amnistie déguisée”.
1674

 Minister van Binnenlandse Zaken 

Adolphe Van Glabbeke meldt in de Senaat dat de regering zich met deze kwestie bezighoudt. Na 

advies van de commissies van Binnenlandse Zaken van Kamer en Senaat plant de regering om deze 

besluitwet uit te vaardigen.
1675

 Diezelfde dag nog, op 17 mei 1945 neemt de ministerraad het ontwerp 

aan ter instelling van een verval van nationaliteit voor de in de oorlog geannexeerde Oostkantons.
1676

 

Deze besluitwet verschijnt op 20 juni 1945. Het verslag aan de regent verduidelijkt dat deze maatregel 

de sanctionering van de “leiders, kreisleiters, amtsleiters, ortsgruppenleiters, wirtschaftliche leiters, 

kreisbauernleiters, leiters der Bund der Deutsche Frauen en andere vooraanstaande propagandisten 

van de N.S.D.A.P.” dient. De nood aan dit verval van nationaliteit schuilt in de aan de Belgische Staat 

berokkende schade: “Zij zijn zodanig aan de meest elementaire plicht van Belg te kort gekomen dat het 

voor de morele wederopbouw en de rust van die bevolkingen, onmogelijk blijkt om die personen de 

nationaliteit van ons land te laten behouden”. Deze bevolkingscategorie vervalt in de Oostkantons van 

rechtswege van de Belgische nationaliteit. Volgens de bepalingen van de nationaliteitswetgeving valt 

het gezin van de vervallenverklaarde mee onder deze maatregel. De staat van de echtgenoot bepaalt de 

staat van de echtgenote. Wie de Belgische nationaliteit bij geboorte kreeg, kan als vrouw en kind – bij 

het bereiken van meerderjarigheid – het recht op de nationaliteit voor de procureur des konings doen 

gelden. De gerechtelijke overheid kan dit inwilligen, indien de leden van het gezin voldoen aan deze 

voorwaarden: “zich waardig gedragen hebben, aan de bedrijvigheid van hun echtgenoot of vader geen 

deel hebben genomen en vooral daaruit geen voordeel hebben getrokken”. 

Dit verval van nationaliteit gebeurt zonder het militair gerecht. De gemeentebesturen stellen met het 

oog op de bekendmaking van de toepassing van deze maatregel een lijst op onder toezicht van de 

procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers en de gouverneur van Luik. 

Beide administratieve overheden verlenen dus medewerking aan deze zuivering. De eerste stap is een 

overleg van het college van burgemeester en schepenen. Er zijn twee lijsten. Lijst A bevat de personen 

met leidende functies in de door de vijand opgerichte politieke organismen. De actieve propagandisten 

van de vijand staan op lijst B. De besturen sturen een exemplaar van deze lijsten aan de adjunct-

arrondissementscommissaris van Malmedy of Verviers, het gewesthoofd van het Staatsveiligheid en 

                                                      

1672
 RAB. Archief AVA. 593. Diverse stukken betreffende wetsbesluiten en de toekenning van bijzondere 

machten aan de koning, 1945. 
1673

 Anderzijds dringt Ludwig Gob tevens aan op de gelijke behandeling van de “Belgen” en de inwoners van de 

Oostkantons. Uitzonderingsmaatregelen of plaatsing onder voogdij zijn volgens hem uit den boze. De instelling 

van een verval van nationaliteit is in zijn ogen geen uitzonderingsmaatregel. HVS. 17 mei 1945, p.386-388. 
1674

 Dit verslag is afkomstig uit het Hoog Commissariaat voor ‘s Rijks Veiligheid. ARA. Archief MR. Dossier 

inzake het verval van nationaliteit voor de Oostkantons. 
1675

 HVS. 17 mei 1945, p.386-388. 
1676

 ARA. VMR, 17 mei 1945. 



 

 356  

de commandant van het rijkswachtsdistrict. De controle in drievoud dient onder meer om de lijsten te 

vervolledigen. Deze lijsten worden met aanmerkingen aan de procureur des konings bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Verviers overgemaakt. Hierna licht de procureur de minister van Justitie in en 

belanden de lijsten bij de gouverneur van Luik. Met zijn advies toegevoegd, ontvangt de minister van 

Justitie de lijsten voor publicatie in het Staatsblad.
1677

 

Men voelt niet enkel politiek de noodzaak om mensen vervallen te verklaren van hun nationaliteit. Een 

door het krijgsauditoraat van Verviers en substituut-krijgsauditeur Koumoth van de sectie te Eupen 

bewerkte versie van een tekst van P. Van Werveke, adjunct-arrondissementscommissaris Hoen en de 

Eupense burgemeester Zimmerman op eind februari noemt de wet van 30 juli 1934 een goed sluitstuk 

tegen nieuwe activiteiten van het Heimattreue Front en aanverwante groeperingen. Voor de regering is 

er tot slot nog de vraag voor een besluitwet met “(les) révocations de la nationalité belge à titre de 

sanction dans l’avenir”.
1678

 Eerste substituut-krijgsauditeur Gillard van de sectie van het auditoraat te 

Verviers is een soortgelijke mening toegedaan. Hij vindt de gelijkstelling tussen België en de regio’s 

van Malmedy, Sankt-Vith en Eupen niet correct. De eerste substituut geraakt overtuigd van de lage 

effectiviteit van gerechtelijke vervolgingen. Hij vindt dat de inwoners die in september 1944 of mei 

1945 de Duitsers vrijwillig volgen, kleur bekennen. Deze houding kan het militair gerecht echter niet 

veroordelen: “une mesure de refoulement dans la mère-patrie serait la seule mesure applicable à ceux 

qui ne cessèrent de crier durant 20 années de soit(-)disant servitude ‘HEIM INS REICH’”. De 

Belgische Staat verwezenlijkt dan tegelijkertijd de wens van deze ontrouwe burgers en ontdoet zich 

van een groot aantal ongewenste inwoners.
1679

 Reeds 2000 gezinshoofden maken tegen begin oktober 

1945 het voorwerp uit van een voorstel tot een nationaliteitsverval.
1680

 Dit gebeurt niet steeds volgens 

plan. Majoor Lerot bericht in augustus dat de trage administratieve epuratie in de Oostkantons maakt 

dat bepaalde lijsten voor het verval van nationaliteit zijn opgesteld door verdachte burgemeesters en 

gemeenteraadsleden. Er bestaat een gevoel van traagheid en laksheid bij de trouwe bevolking.
1681

 

Het politieke lot en de trouw van de inwoners van de Oostkantons vormt een rode draad in de plannen 

en overwegingen van de politieke en gerechtelijke beleidsvoerders. Uit het verslag van februari blijkt 

de overtuiging dat het nationaliteitsverval voor ongewensten in hun idee van een goede nationale 

politiek kadert. Volgens het verslag maken de verplichte militaire dienst, de acties tegen de kerk en de 

verarming van de lokale zelfstandigen dat in de Oostkantons opluchting heerst over de verlossing van 

het nazi-juk. Dit maakt de inwoners geen automatische aanhangers van België. De onterechte 

interneringen bij de bevrijding zijn bijvoorbeeld slecht. Het idee van een zelfstandig Rijnland leeft.
1682

 

  

13.6.3 Deelbesluit: De Oostkantons tot augustus 1945 

Het is geen verrassing dat het militair gerecht hoofdzakelijk werkt rond de militaire samenwerking met 

de vijand. Dit ligt in de lijn van de werking van alle auditoraten in België. Dat de Oostkantons geen 

eigen krijgsauditoraat voor de behandeling van rechtszaken hebben, is daar niet vreemd aan. Dit doet 
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de Oostkantons geen onrecht aan. Er is van in het begin aandacht voor deze bijzondere situatie van 

deze gebieden. Deze speciale spanning wordt het best in deze zin gevat: “Autant (…) l’internement 

s’impose, autant s’excluent des poursuites pénales”. De vrijheid van de militaire collaborateurs uit het 

Duitstalige gebied van België is even ongewenst als de vrijheid van de militaire collaborateurs in de 

rest van het land. Het is echter duidelijk dat dwang voor veel gevallen de doorslaggevende factor voor 

dit lidmaatschap was. Het beleid voor de andere vormen van samenwerking met de vijand evolueert 

eveneens, maar vormt zich nog volop 

In dit besluit wil ik tot slot nog de besluitwet van 20 juni 1945 vermelden. Het verval van nationaliteit 

wordt voor een deel van de collaborateurs ingevoerd. Het betreft dat deel dat geen banden met België 

wil: “leiders, kreisleiters, amtsleiters, ortsgruppenleiters, wirtschaftliche leiters, kreisbauernleiters, 

leiters der Bund der Deutsche Frauen en andere vooraanstaande propagandisten van de N.S.D.A.P.”. 

Deze groep wordt door de politieke wereld uit de Belgische gemeenschap geduwd. Dit is een ernstige 

vorm van politieke samenwerking met de vijand. Een vergelijking met de rest van België is mogelijk. 

Een in de kern politiek probleem wordt beantwoord met de instelling van een zuiveringsmaatregel en 

niet via gevangenschap en behandeling door het militair gerecht. In deze zin bevestigt de besluitwet 

van 20 juni 1945 de denkpistes die tot de uitvaardiging van de besluitwet van 19 september 1945 voor 

de instelling van een epuratie inzake burgertrouw leiden. Deze meest extreme vorm van de uitsluiting 

voor burgers wordt ingevoerd voor de burgers wier voorliefde voor een ander land afgeleid wordt uit 

een combinatie van politiek aberrante gedragingen en familiale afkomst. Voor de overige Belgen ligt 

de voorkeur bij de ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten. 

 

13.7 Een vergelijking met Frankrijk en Nederland 

 

In zijn overzicht van de transitieperiodes in bevrijde landen merkt Duits politicoloog Peter Merkl dat 

deze algemeen genomen volgens dezelfde fasen verlopen. In de meeste landen ontstaat een spontane 

fase waarin verzetsstrijders vermoedelijke collaborateurs oppakken en berechten op manieren die gaan 

van “mob action” via geïmproviseerde rechtbanken met zelf aangestelde verzetsrechters tot militaire 

rechtbanken die militaire wetten gebruiken. Hierna komt er een meer inschikkelijke fase waarin door 

de Staat ingerichte speciale of gewone rechtbanken rechtspreken. Tijdens deze wettelijke fase vinden 

vaak uitgebreide zuiveringen in de publieke diensten plaats door aangestelde comités. De omvangrijke 

aantallen rechtszaken van militaire rekruten uit het Duitse leger, de Duitse politieorganisaties en van 

vrijwillige arbeiders voor de wapenindustrie worden in verschillende mate bestraft, maar wel zwakker 

naarmate de tijd verstrijkt.
1683

 Dit strookt min of meer met de Belgische situatie. Er is inderdaad een 

spontane fase met een overmaat van macht voor de bevolking en het verzet. Slechts in uitzonderlijke 

situaties komt het in deze omstandigheden evenwel tot berechtingen of terechtstellingen door het volk 

of het verzet. De start van de krijgsauditoraten en de consultatieve commissies betekent de start van de 

tweede fase waarin de door de Staat aangewezen rechtbanken met de rechtspraak van start gaan. 

In Frankrijk komt de instelling van volksrechtbanken, veroordelingen en terechtstellingen vaak voor. 

Dit is te wijten aan de wijze waarop de bevrijding zich aldaar voltrekt. Er is geen sprake van een snelle 

en omzeggens volledige vooruitgang van de geallieerde legers zoals in België. Er ontstaat een fase van 

                                                      

1683
 Peter MERKL, “The transition in the occupied, Western countries”, in: Stein Ugelvik LARSEN, Modern 

Europe after Fascism, 1943-1980s, Social Science Monographs, Boulder, 1998, II, p.1245. 



 

 358  

burgeroorlog waarin het verzet strijdt met de handlangers van Vichy. Er voltrekt zich tegelijkertijd een 

wedloop om de macht in het nieuwe Frankrijk. De Gouvernement provisoire de la République 

française geleid door de Gaulle, de communisten met hun gewapende groeperingen en de andere 

verzetsbewegingen zijn de hoofdrolspelers. Dit leidt tot een grijze zone waarin ten volle sprake is van 

“la justice au coin du bois”. Een duizendtal uitzonderingsrechtbanken komt tot stand. Het betreft 

autonome lokale instellingen die aan het gezag van de nieuwe overheden ontsnappen of zich ervan 

onttrekken. In deze rechtbanken domineren lokale omstandigheden en eerder politieke dan juridische 

overwegingen. Dit leidt tot wilde arrestaties en executies. Met inbegrip van de vóór de bevrijding 

uitgevoerde executies komt het Franse totaal op ongeveer 9000 doden. Een duizendtal executies wordt 

geordonneerd door uitzonderingsrechtbanken. Het merendeel gebeurt tijdens de fase van burgeroorlog. 

Frans historicus Henry Rousso schat deze fase van de wilde zuivering echter niet scherper in dan de 

daarna door de Franse Staat ingestelde juridische repressie. Hij beschouwt beide in een functionerend 

geheel, waarbij de eerste illegale fase in tijd van oorlog tevens de guerrilla-acties en gewapende strijd 

tegen de leden van collaborerende ordediensten incorporeert.
1684

 

In Nederland ontstaat een machtsstrijd tussen verschillende groeperingen. De Nederlandse regering in 

ballingschap geeft aan het Militair Gezag de verantwoordelijkheid voor de arrestatie van Duitsgezinde 

elementen achter de frontlinies. De militaire gezagsdragers moeten daarvoor de hulp aanwenden van 

de snel gezuiverde plaatselijke politie. Wanneer de militaire commissarissen arriveren, blijkt dat de 

Binnenlandse Strijdkrachten reeds overal tot arrestaties overgaan. Ze kennen het Militair Gezag en 

diens bevoegdheid nauwelijks en vinden dat die opdracht hen van nature toekomt. Het verzet vindt de 

wetgeving te beperkt en ziet de politie als een Duits repressie-element. Op vraag van de geallieerden 

stemt generaal Kruls van het Militair Gezag ermee in dat de Binnenlandse Strijdkrachten officieel de 

opdracht krijgen om arrestaties uit te voeren. Binnen het Militair Gezag groeit ook snel begrip over de 

twijfels van het verzet ten aanzien van de politie. Er gebeurt een belangrijke toenadering op basis van 

gemeenschappelijke belangen en inzichten. De regering krijgt ondertussen berichten over chaotische 

volksgerichten en massale arrestaties, waaronder veel onschuldigen. In de kampen ter bewaring van de 

gearresteerden is de situatie mensonterend. Met recht vermoedt minister van Justitie Van Heuven 

Goedhart dat de plaatselijke commandanten ook veel niet-verzetslieden aanwerven. Er komt tussen het 

Militair Gezag en de minister een moeilijk compromis tot stand waarin de politie de bevoegdheid voor 

arrestaties terugkrijgt. Tegelijkertijd kunnen verzetsleden tijdelijk van de Politieke Opsporingsdiensten 

van het Militaire Gezag lid worden.
1685

 Nederlands jurist Belinfante vermoedt dat de talrijke en vaak 

zeer opzichtig uitgevoerde arrestaties door de leden van de Binnenlandse Strijdkracht een “bijltjesdag” 

vermijden. Hij noemt een geval van lynching. Er zijn geen gegevens inzake overlijdens of invaliditeit 

door de slagen en verwondingen tijdens arrestaties. Het staat evenwel vast dat geweld gebruikt wordt. 

Het verzet houdt in tegenstelling tot de politie hun oordeel over de te arresteren mensen niet in.
1686

 De 

uiteenlopende getuigenissen voor België en Nederland wijzen uit dat het straatgebeuren in België met 

meer geweld gepaard gaat dan in Nederland. De nadruk ligt daar meer op het gedrag van de bewakers 

tijdens de opsluiting.
1687

 Uiteindelijk worden tussen 120.000 en 150.000 mensen gearresteerd.
1688
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Denis Peschanski maakt voor Frankrijk een schatting van 60.000 geïnterneerden. Er zijn echter zoals 

in België geen duidelijke cijfers voor de eerste weken. In Frankrijk geven ordonnanties vorm aan deze 

administratieve maatregel. Een eerste ordonnantie stamt van 18 november 1943 en herneemt vooral de 

bepalingen uit 1939.
1689

 Verdere maatregelen volgen op 14 maart 1944 ter reglementering van de 

“centres de séjour surveillé”. Op 4 oktober 1944 vaardigt minister van Binnenlandse Zaken Adrien 

Tixier de centrale referentietekst voor de administratieve interneringen uit. Hierin stelt hij de prefecten 

verantwoordelijk voor de verwijdering van mensen uit hun woonplaats en voor de administratieve 

internering van de individuen die voor “la défense nationale” of de openbare veiligheid een gevaar 

betekenen.
1690

 Deze rondzendbrief bevat ook de inrichting van de “commissions de vérification”. De 

rondzendbrief van 3 november 1944 verduidelijkt daarna dat geïnterneerden zo snel mogelijk moeten 

geregulariseerd worden. Op 21 december 1944 stelt de minister dat veel interneringen onrechtvaardig 

en onnodig zijn. De overheid wil interneringen tot een minimum beperken: zij die echt gevaarlijk zijn, 

“les autres, à l’exception des résistants, étant assignés à résidence”. Volgens de oorspronkelijke 

planning betekent de tekening van de Duitse overgave het einde van de administratieve interneringen. 

Dit wordt niet gehaald. In de rondzendbrief van 30 augustus 1945 stelt Tixier dat eerst nog het decreet 

voor het beëindigen van de vijandigheden moest verschijnen. In de tussentijd verbiedt de ministerraad 

nieuwe interneringen, met uitzondering voor spionage of grote trafikanten op de zwarte markt. Op 10 

mei 1946 bepaalt de Franse regering dat de vijandelijkheden stoppen en eind mei verlaat de laatste 

geïnterneerde zijn plaats van opsluiting.
1691

 

De Franse geschiedenis spoort sterk met deze van België. De regering moet stappen ondernemen om 

de door het verzet en de bevolking opgesloten bevolking te huisvesten en te behandelen. Tixier stelt 

vanaf oktober 1944 inspecties van de kampen in. In de praktijk vermengen de geïnterneerden zich met 

gevangenen; beide categorieën komen zowel in interneringskampen als in gevangenissen terecht. De 

geallieerden eisen ook hier kampen op, wat de verbetering van de omstandigheden van de kampen niet 

ten goede komt. Tixier wil de interneringen binnen de republikeinse wettelijkheid brengen. Dit doet hij 

door een strikte controle van de procedures en de installatie van controlecommissies (commissions de 

criblage) op verschillende niveaus. Zoals in België zijn niet alle commissies meteen operationeel. 

Ondanks het aantal executies onderkent Peschanski dat de interneringen bepaalde mensen het leven 

redt. In de evolutie van het aantal geïnterneerden kent Frankrijk geen nieuwe hausse in mei 1945. Er is 

louter een stagnatie in de daling door de voortgaande bevrijding van het land.
1692

 

Peschanski maakt nog een interessante vergelijking met de administratieve interneringen in België: 

“La collaboration, singulièrement en pays flamand, connut sans doute une autre ampleur qu’en 
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France, mais elle ne suffit pas à expliquer l’importance de l’écart d’autant que, à l’inverse de la 

France, l’épuration extra-judiciaire fut des plus réduites. À notre sens, l’essentiel tient dans le rôle 

central qui fut confié au début aux bourgmestres, c’est-à-dire à des hommes qui subissaient au plus 

près les pressions de la population; l’épuration de proximité pouvait pleinement s’effectuer, dans les 

limites imposées par les autorités libératrices, très rapidement présentes, à savoir l’internement et non 

l’exécution sommaire”.
1693

 Uit mijn beschrijving van de administratieve interneringen in België en de 

rol van de burgemeesters blijkt dat dit niet opgaat. In tegenstelling tot de verantwoordelijke prefecten 

in Frankrijk zien de Belgische burgemeesters zich niet louter de vertegenwoordigers van de Staat, 

maar tevens als de verkozene van het volk. Op deze grond weigeren velen hun taak op te nemen. 

Mijns inziens ontbreekt in België de voedingsgrond voor een doorgedreven illegale zuivering door de 

snelle bevrijding en het uitblijven van een effectieve strijd van Belgen tegen Belgen. In Frankrijk is de 

strijd bikkelhard met een hoofdrol voor het verzet en de voorstanders van het Vichy-regime. De in 

België uitzonderlijke standrechtelijke executies zijn couranter in Frankrijk door de hardere tegenstand 

tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De spanningen en frustraties gelieerd aan de misbruiken 

onder de bezetting barsten door het verzwarende feit van effectieve onderlinge oorlog volledig open. 

Frans historicus Alain Bancaud merkt inzake het door de regering de Gaulle opgezette systeem op dat 

“le juge judiciaire et surtout les procédures judiciaires traditionnelles moins favorables à l’imposition 

de la volonté étatique (en raison, notamment, des principes de publicité et des droits de la défense qui 

les fondent) sont écartées pour partie ou en totalité dans plusieurs secteurs stratégiques que le 

pouvoir politique entend contrôler de manière plus directe et plus discrète”. Na de oorlog staat 

Frankrijk voor een moeilijke situatie. Wat valt er te doen met een magistratuur die de procedures uit 

het Vichy-tijdperk gewoon is en die tevens de centrale, uitvoerende rol speelt in de door dat regime 

georganiseerde repressie, terwijl hun technische competenties niet gemist kunnen worden?
1694

 Deze 

tweespalt stelt zich minder in België. Er wordt natuurlijk een onderzoek gedaan naar het gedrag van de 

magistraten onder de bezetting, maar de bevolking aanziet de Belgische magistratuur veel minder als 

een deel van het voorbije bezettingsregime. Behoudens een aantal bemerkingen in het parlement kent 

België geen opvallende problemen in dit opzicht.
1695

 

 

13.8 Hoofdbesluit: De balans na een jaar repressie en epuratie 

 

De bestraffingsmechanismen opgesteld in Londen en beïnvloed door de Belgische voorgeschiedenis 

van de verdediging van de uitwendige veiligheid van de Staat gedurende de Eerste Wereldoorlog en de 

jaren dertig treden vanaf september 1944 in werking. In dit besluit wens ik eerst nogmaals te wijzen op 

de specifieke kenmerken van dit systeem. Vervolgens wijs ik op de effectieve praktijk en in welke 

mate de daardoor ontstane situatie tekorten blootlegt en wijzigingen nodig maakt.  

In tegenstelling tot Frankrijk, Nederland en Noorwegen keert de Belgische regering niet terug met een 

afzonderlijk plan om de maatschappij te zuiveren. De ambtenarij wordt gezuiverd, maar de bestraffing 

door het militair gerecht is de kern en het zwaartepunt van de planning. De regering Pierlot geeft niet 

toe aan de door andere regeringen in ballingschap toegepaste ideeën en behoudt het vertrouwen in de 
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strafrechtelijke procedure in de handen van het militair gerecht. De veroordelingen door het militair 

gerecht leiden tot brede rechtenontzettingen en een beperkte toepassing van het nationaliteitsverval. 

De Belgische overheid steunt dus op het militair gerecht en het strafwetboek om de incivieken van een 

adequate bestraffing te voorzien voor hun gedrag. Zeer gauw treedt in dit systeem maatschappelijk en 

juridisch spanning op. Een politiek antwoord is nodig. De spanning in dit bestraffingssysteem situeert 

zich aan de ondergrens van de repressie. Waar ligt de grens van het door de strafwet strafbaar gedrag? 

Wat moet er ten tweede gebeuren met individuen die zich inciviek gedragen, maar geen inbreuken op 

de strafwet plegen. De gewone leden van het VNV, Rex en vergelijkbare groepen onder de bezetting 

vormen de kerngroep van beide vragen gaan. Is dit lidmaatschap inciviek? Het antwoord is ja. Het 

onder de bezetting lid zijn van een van deze bewegingen, staat immers niet te boek als het vervullen 

van de burgerplicht. Verdienen deze leden een straf? Het antwoord op deze vraag ligt moeilijker.  

Binnen het militair parket bestaat in april 1945 geen eensgezindheid over het lot van deze individuen. 

De Vlaamse auditeurs zijn unaniem tegen het instellen van rechtszaken gekant. Het betreft een te grote 

groep en dit breed grijpen kan rancune tegen de repressie veroorzaken. De auditoraten van Namen en 

Charleroi vergeten echter de bloederige strijd van Rex niet. De minste steun aan Rex voldoet voor de 

genoemde parketten voor een strafrechtelijke vervolging. De gedane uitspraken van krijgsraden voor 

gewone leden van met Nazi-Duitsland samenwerkende politieke partijen vormen deze discussie. Er 

vallen lage straffen met het oog op de verbonden ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. Dit 

is een duidelijke juridische suggestie. Lidmaatschap tijdens de oorlog bij Rex en het VNV is strafbaar, 

maar een minieme daad en onvoldoende voor een lange gevangenisstraf. Is het wenselijk en mogelijk 

om deze grote groep leden van politiek collaborerende organisaties kort op te sluiten? Het is mogelijk, 

maar moeilijk en een stap die het militair gerecht uiteindelijk niet neemt. 

In de politieke wereld groeit tezelfdertijd onrust over de veel te traag voortgaande taak van de militaire 

rechtsmacht. De beteugeling van de samenwerking met de vijand lijkt na een half jaar nog nergens te 

staan. De oorzaken voor deze visie zijn veelvuldig. Ten eerste is er de grote groep van administratief 

geïnterneerden. Deze internering heeft feitelijk geen directe band met het werk van de parketten van 

het militair gerecht. Het vermoeden van inciviek gedrag van een individu leidt tijdens de bevrijding 

echter tot het veroorzaken van publiek schandaal, indien zij op vrije voeten zijn. Er is op deze manier 

wel een indirecte connectie met de werking van de auditoraten. Het hoge aantal onderzoeken in de 

parketten leidt in combinatie met het geringe aantal effectieve vonnissen gauw tot een politieke vrees 

voor een jarenlang aanslepende repressie en daaruit voortvloeiende maatschappelijke onrust.  

Daarom bloeien tijdens de lente van 1945 allerlei nieuwe plannen om de repressie in nieuwe banen te 

leiden. Het eerste politieke resultaat is de wet van 25 mei 1945. Deze wet zorgt voor een hervorming 

en een nieuwe definiëring van de inhoud van het begrip “economische samenwerking met de vijand”. 

De eerste naoorlogse wet is opmerkelijk door de strijd tussen de politieke wereld en het militair parket. 

Er is geen eensgezindheid tussen de politieke en de gerechtelijke gezagvoerders. Auditeur-generaal 

Ganshof van der Meersch voelt zich aangetast in zijn macht en vindt het ongehoord dat hem politiek 

de mogelijkheid wordt ontzegd om het militair parket de nodige onderzoeken te laten voeren voor de 

in zijn ogen adequate beteugeling van het economische verraad onder de bezetting. 

Het tweede politieke resultaat van de spanningen in de eerste naoorlogse maanden is het opstarten van 

een beleidsproces voor de invoering van een epuratie. De wens voor een bredere epuratie komt vroeg 

naar boven in het Belgische parlement. Vlak na de oorlog lijkt deze vraag gesteund door alle partijen. 

Naarmate de tijd vordert, blijken vooral de linkse politieke partijen deze wens te blijvend dragen. Het 

meest duidelijke bewijs daarvan komt in april 1945. Er komen verschillende voorstellen tot stand en 
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de regering geleid door socialist Van Acker start met de voorbereidingen. Dit nieuwe overheidsbeleid 

heeft echter pas resultaat in september 1945. Significant is dat Ganshof het voorstel van Delfosse voor 

de opschorting van de gerechtelijke procedure niet enkel genegen is, maar in Londen helpt opstellen. 

Ganshof uit al in Londen de mening dat tienduizenden voor het gerecht moeten verschijnen. Een korte 

procedure voor lichte gevallen is een aangewezen juridische weg voor de versnelling van de repressie.  

Het voorstel van Antoine Delfosse staat het dichtst bij het in Londen voorbereide systeem. Het kan bij 

uitvoering een bestraffingsbeleid op twee sporen toelaten: 1. zware gevallen voor de krijgsraad en 2. 

lichte gevallen met een rechtenontzetting. Het voorstel van Janssens – Degeer-Adère – Brunfaut ligt 

dichter bij de effectieve instelling van een epuratie. Deze sanctie staat deels los van de gerechtelijke 

procedure voor de repressie. Het doel is echter zoals in het voorstel van Delfosse om de uitvoering van 

correctionele gevangenisstraffen door een rechtenontzetting te vervangen. Deze nieuwe procedure zien 

de auteurs van het tweede voorstel dan ook als een soort clementie ten aanzien van “lichte gevallen”. 

Er schuilt in elk geval een duidelijke lijn in de politieke hervormingswil.  

Het naoorlogse België worstelt niet enkel met procedurele problemen. Het militair gerecht heeft een 

imposante structuur en vraagt bijzonder veel van zowel het officiers– als het magistratenkorps voor de 

adequate bemanning van de krijgsraden en –auditoraten. Daarnaast oefent de Tweede Wereldoorlog 

een blijvende druk uit. België wordt bijzonder snel van de Duitse bezetting bevrijd, maar niet van de 

invloed van de voortgaande oorlog. In december en januari is deze invloed het meest voelbaar tijdens 

het Ardennenoffensief. Tot begin mei 1945 heerst de oorlog aan de Belgische grenzen. De geallieerde 

legers gebruiken België als logistieke draaischijf voor de strijd tegen Nazi-Duitsland. Dit betekent een 

hoge druk op de Belgische economie, maar ook op de politiek en de juridische werking. De wensen 

van de geallieerden zijn logischerwijs van primordiaal belang. Daarom moeten delen van het militair 

gerecht een aantal keer verhuizen. De Duitse bombardementen zorgen daarnaast ook voor schade. Van 

belang voor het gerecht is tevens de behandeling van de door Belgen gepleegde misdrijven ten nadele 

van de geallieerde legers. In dit eerste jaar spendeert vooral Antwerpen veel mankracht en tijd hieraan.  

De politieke wereld steunt gewoonlijk de zoektocht naar oplossing voor dit amalgaam van problemen. 

Er zijn verschillende oplossingen om het gerecht gemakkelijker te bemannen. Toch wordt de daarvoor 

beschikbare weg van de opname van “een element van het verzet” uit Londen niet bewandeld. Binnen 

de gerechtelijke procedure stelt de regering de rechtszekerheid van verdachten voorop door het Hof 

van Cassatie beschikbaar te maken in de rechtsgang tegen het incivisme. Dit is zeker te verdedigen, 

maar is een bron van mogelijke vertraging. De militaire rechtsmacht wordt daarnaast in de lijn van een 

adequate huishouding van gerechtelijke bevoegdheden met extra bevoegdheden belast.  

De administratieve internering van verdachte burgers is het laatste aspect dat ik van deze naoorlogse 

periode behandel. De regering Pierlot te Londen voorziet met opzet slechts een aanzet op dit terrein. 

Er is een rondzendbrief met een algemene bevoegdheidsverdeling die grotendeels ten laste valt van de 

burgemeesters. De snelle bevrijding van België en uiteenlopende lokale situaties met verschillende 

machtsverhoudingen en een wijd verspreide onwil van vooral katholieke burgemeesters om deze aan 

hen toegewezen bevoegdheid uit te oefenen, verklaart mede de doorslaggevende rol van een nieuwe en 

op dat moment machtige speler. Het verzet sprint in het machtsvacuüm. Er gebeuren mishandelingen. 

Er zijn onverantwoorde gedragingen en slachtoffers. De meest extreme misdrijven blijven echter tot de 

eerste weken na de bevrijding beperkt (met het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa begin 

mei als korte uitzondering). Algemeen genomen dragen de verzetsbewegingen deze verdachten aan de 

Belgische Staat over met het oog op de berechting van hun misdrijven. 
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De regering in ballingschap gaat ervan uit dat bij de bevrijding snel bijkomende daden gesteld moeten 

worden om de administratieve interneringen goed te begeleiden. Er komt al snel een eerste oplossing. 

Antoine Delfosse is eind september 1944 verantwoordelijk voor de instelling van de consultatieve 

commissies. De bijzondere omvang van de opgesloten bevolking zorgt voor vele hoofdbrekens. De 

strenge winter en het Ardennenoffensief maken de situatie nog veel dringender. Niettegenstaande de 

materiële en persoonlijke moeilijkheden slagen de commissies samen met het militair gerecht erin om 

tegen maart 1945 een groot aantal geïnterneerden huiswaarts te laten keren. Deze invrijheidstellingen 

komen voor bepaalde delen van de bevolking echter te vroeg. Het einde van de Tweede Wereldoorlog 

in mei en de bekendmaking van de gruwel in de Duitse concentratiekampen heeft een negatieve 

weerslag op dit vrijlatingsbeleid. Pas in augustus 1945 bereikt de bevolking in de interneringskampen 

opnieuw het niveau van voor mei. 

In navolging van het algemeen besluit in hoofdstuk 11 sta ik stil bij padafhankelijkheid. Zijn er in dit 

eerste bevrijdingsjaar momenten van padafhankelijkheid te vinden? De eerste algemene wijze waarop 

padafhankelijkheid plaatsvindt, is in de effectieve installatie en uitbouw van het militair gerecht voor 

de bestraffing van samenwerking met de vijand. De regering in ballingschap te Londen keurt de 

besluitwetten goed. Deze worden bij de bevrijding uitgevoerd. Het militair gerecht treedt in werking. 

Een indrukwekkende uitbouw en ontwikkelingen op institutioneel vlak bestendigen de bevoegdheden 

van het militair gerecht. De besluitwetten van 26 en 27 mei 1944 bevatten de termijnen waarbinnen de 

bevoegdheidsuitbreiding en procedurewijziging blijven gelden. Het uitblijven van de instelling van 

een epuratie betekent dat een status quo op het gebied van de bestraffing van samenwerking met de 

vijand optreedt. De Koningskwestie en de daaruit voortvloeiende politieke crisis zijn in deze evolutie 

een negatieve uitwendige invloed. Deze stilstand laat de behandeling van samenwerking met de vijand 

voor een langere tijd zijn beloop hebben. De standvastigheid van overtuigingen is een tweede bron van 

padafhankelijkheid. De korte procedure van Delfosse en Ganshof komt weer boven, net zoals de te 

Londen door vooral linkse politici gedragen plannen voor een algemene rechtenontzetting. Een ander 

padafhankelijk aspect blijft nog grotendeels onzichtbaar in dit eerste bevrijdingsjaar: de ontwikkeling 

van verschillende rechtspraken. Dit volgt uit de zelfstandige werking van de lokale krijgsauditoraten 

en krijgsraden en zelfs van de kabinetten in deze auditoraten. Minister van Justitie du Bus de Warnaffe 

spreekt reeds over strafmaatverschillen, maar hij heeft het over verschillen tussen de krijgsraden en het 

krijgshof: “Les peines prononcées dans une même affaire par un conseil de guerre et une cour 

militaire suffiraient à prouver, par l’écart qui existe parfois entre elles, que des magistrats agissant 

les uns et les autres suivant leur conscience et en toute indépendance peuvent différer d’opinion sur 

les devoirs que cette conscience leur dicte. Les divergences d’appréciation sont forcément plus 

notables dans les ranges de la foule, dont les réflexes sont dictés par le sentiment plus que par la 

raison, et pas du tout par des considérations juridiques”.
1696

 De jurisprudentie groeit dus in 

verschillende richtingen. Ik ga deze laatste ontwikkeling na in het volgende hoofdstuk.  

Het eerste jaar na de bevrijding kenmerkt zich door een aantal bijzondere omstandigheden. De oorlog 

en de zeer klare herinnering aan de bezetting zetten alles onder een constante druk die pas kalmeert 

vanaf de zomermaanden. In het laatste hoofdstuk licht ik daarom de tweede fase van de repressie en de 

epuratie van de samenwerking met de vijand toe. Vanaf augustus 1945 waaien verschillende nieuwe 

winden. Dit is niet enkel politiek – met de instelling van de eerste volledig linkse regering –, maar ook 

een maatschappelijk fenomeen. De groeiende afstand van de effectieve oorlog en het feitelijke einde 

van de Tweede Wereldoorlog brengen reeds een veranderende mentaliteit en een ander terugkijken op 

de gebeurtenissen uit de bezetting teweeg. 
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14 De repressie en epuratie van de samenwerking met de 

vijand van augustus 1945 tot 1948 

 

“Force est, dès lors, de se rabattre sur l’application de l’adage : de minimis non curat praetor, 

le juge ne s’occupe pas des affaires de minime importance ; c’est effectivement le système qui 

paraît s’indiquer en l’espèce”. 

Henri Rolin, socialistisch senator in een reactie op de parlementaire interpellaties van Joseph 

Pholien en Justin Houben, katholieke senatoren over het vervolgingsbeleid voor de repressie 

en van liberaal Senator Emile Coulonvaux inzake de schending van het briefgeheim tussen 

incivieken en hun advocaten, op 25 september 1945.
1697

  

 

14.1 De evolutie van de politieke ideeën over repressie en epuratie 

14.1.1 De plannen van Marcel Grégoire (augustus 1945) 

Begin augustus 1945 kondigt Achille Van Acker in de regeringsverklaring de eerste verkiezingen voor 

de naoorlogse periode aan. Hij vermeldt meteen ook de plannen voor de ontneming van het stemrecht 

van de incivieken en de verdere regeling van de behandeling van de economische samenwerking met 

de vijand. De Eerste minister geeft het parlement ook een algemene boodschap: “Het land vraagt dat 

de grote schuldigen onmiddellijk en onmeedogend vervolgd worden. (…) Bewuste krachtdadigheid ten 

overstaan van de grote schuldigen zal gepaard gaan met een streven naar inschikkelijkheid tegenover 

hen die slechts kleine misdrijven begaan hebben”.
1698

 Dit is de grondgedachte van waaruit de regering 

Van Acker en de nieuwe minister van Justitie Marcel Grégoire vertrekken.  

Marcel Grégoire van de nieuwe travaillistische partij UDB wordt vanaf augustus 1945 de minister van 

Justitie. Zijn profiel wijkt sterk af van zijn voorganger Charles du Bus de Warnaffe. In tegenstelling 

tot deze conservatieve katholiek komt Grégoire uit verzetsmiddens. Hij onderhoudt onder de bezetting 

bijvoorbeeld nauwe banden met het OF en vertegenwoordigt deze verzetsbeweging een tijdlang bij de 

regering in ballingschap te Londen. Grégoire is katholiek, maar bevindt zich aan de linkerzijde van 

deze politieke zuil. Zijn naoorlogse lidmaatschap bij de UDB is daarvan een klaar teken. 

Hij krijgt op 29 augustus 1945 een eerste kans om zijn plannen in het parlement uit de doeken te doen. 

Er wacht hem dan een drievoudige interpellatie. Joseph Pholien herhaalt ten eerste zijn pleidooi voor 

een redelijk beleid bij de vervolgingen van inbreuken tijdens de bezetting. Zijn partijgenoot Justin 

Houben wil Grégoire interpelleren inzake de verkeerde interpretatie van artikel 115 swb vanwege de 

Auditeur-generaal. De liberaal Coulonvaux behandelt de censuur en de schending van het briefgeheim 

in de briefwisseling tussen de advocaten en hun incivieke cliënten.
1699

 Grégoire geeft in de Senaat aan 

dat hij voor de repressie oplossingen zoekt, omdat de militaire rechtbanken niet voldoen. Zijn inziens 

is het niet mogelijk om nog meer krijgsauditeurs te benoemen. Tegelijkertijd denken niet weinigen van 

de benoemden eraan om zich uit de repressie terug te trekken. Grégoire houdt daarom de mobilisatie 
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van alle magistraten in beraad, ondanks zijn twijfel over het uiteindelijke nut van deze maatregel. Ook 

de overdracht van de bevoegdheid over de repressiedossiers naar de burgerlijke rechtbanken lijkt de 

minister weinig vruchtbaar. Een dergelijke operatie brengt immers veel complicaties met zich mee.  

Grégoire wil de repressie relanceren zonder daarmee in de toekomst noodzakelijk bij amnestie halt te 

houden. Hij ziet een teken van malaise in het aantal vervolgden. Tegelijkertijd neemt de minister 

afstand van de mening van Achille Van Acker dat de krijgsauditeurs vooral “magistrats d’opérette” 

zijn. Deze magistraten verrichten meer werk dan gewoonlijk van hen verwacht wordt en hun betaling 

is slechter dan die van hun burgerlijke tegenhangers. De verplaatsingsvergoedingen zijn al sinds april 

niet meer terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de kosten van de dure uniformen. Grégoire vindt het in 

die omstandigheden logisch dat vooral jongere juristen deze functies opnemen. Aan het slot van zijn 

bespreking van het militair gerecht dankt hij de krijgsmagistratuur. Applaus voor deze lofprijzing blijft 

in de Senaat enkel achterwege op bepaalde banken van de oppositie. 

De nieuwe minister van Justitie presenteert vervolgens zijn plannen met de boodschap dat deze ideeën 

in de commissie van Justitie verder besproken worden. Grégoire noemt zijn plan geïnspireerd op de 

recente ervaringen in België en het buitenland, maar met de nodige aanpassingen aan de Belgische 

omstandigheden. Het eerste punt betreft de op 1 augustus 1945 nog 23.190 tellende bevolking van 

administratief geïnterneerden. Marcel Grégoire definieert deze burgers als diegenen die niet onder de 

strafwet vallen, maar wier vrijheid gevaar of openbaar schandaal betekent. Hij wil een herhaling van 

mei 1945 vermijden en ziet een oplossing in een gelokaliseerde aanpak. Hij stelt nieuwe consultatieve 

commissies op kantonnaal niveau voor. In deze nieuwe commissies wil hij een lokale magistraat met 

twee officieel erkende politiek gedeporteerden van minstens 25 jaar zonder strafregister. Pholien 

noemt dit plan door de aanwezigheid van de politiek gedeporteerden revolutionair, terwijl Orban de 

minister naïviteit verwijt. Dat de minister voor de epuratie een element van verzet wil opnemen, is een 

duidelijke breuk met het tot dan gevoerde benoemingsbeleid. Ik besprak reeds de wens van bepaalde 

Belgische beleidsvoerders te London om een element van het verzet een rol in de repressie te geven. 

Tot eind augustus 1945 komt er van dergelijke ideeën alvast niets in huis. Grégoire licht dit voorstel 

meer in detail toe. De kantonnale commissies moeten meer verschillende beslissingen kunnen nemen. 

Logischerwijs mogen deze commissies betrokkenen meteen in vrijheid stellen. Wat ook moet kunnen, 

is de oplegging van een invrijheidstelling na drie maand. Daarnaast horen de verplichte verblijfplaats 

en het woonverbod voor een zekere termijn tot de toe te passen opties. Bij het behoud van internering 

moet de zaak van de betrokkene na ene periode van drie maand opnieuw behandeld worden. 

Grégoire kan het parlement al meedelen dat met instemming van de Auditeur-generaal geen nieuwe 

interneringen meer worden uitgeschreven. De enige uitzondering hierop geldt voor incivieken die uit 

het buitenland naar België terugkeren. De laatste mededeling is niet zonder belang. Dit is een teken dat 

het Staat zich herstelt. Overgangsmaatregelen, zoals de administratieve internering, moeten uitdoven. 

Het niet meer of zeer beperkt aanwenden van deze maatregel is daartoe een oplossing. De behandeling 

van de misdrijven gelieerd aan de voorbije oorlog treedt een nieuwe fase in. In augustus 1945 loopt de 

Tweede Wereldoorlog definitief ten einde. Dit is een doorslaggevende reden voor het beëindigen van 

de aan de oorlog gerelateerde uitzonderingsmaatregelen. Deze overschakeling valt min of meer samen 

met het aantreden van de eerste linkse regering in de Belgische politieke geschiedenis, terwijl politiek 

rechts in het defensief is. Dit samenvallen maakt de beoordeling van het hoe dan ook gepolitiseerde 

karakter van de maatregelen voor de repressie en de epuratie niet gemakkelijk. 

Een tweede, meer beknopt element in zijn plan voor de versnelling van de repressie is de overheveling 

van de 25.000 resterende rechtszaken inzake de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers naar de 

burgerlijke rechtbanken. Dit kan voor het militair gerecht een belangrijke ontlasting zijn. 
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Verder gaat Marcel Grégoire ook in op twee door hem als minder belangrijk betitelde categorieën van 

verdachten van samenwerking met de vijand. Het betreft ten eerste een niet-economische groep: leden 

van de OT, de NSKK, chauffeurs enzovoort. Voor deze schuldigen zijn zware straffen uitgesproken. 

De minister van Justitie kondigt speciaal de bijna integrale toepassing van het voorstel van Antoine 

Delfosse aan. De aan te brengen wijziging schuilt zich in de toepassing van de minnelijke schikking 

voor misdrijven waarvoor het militair parket niet meer dan 5 jaar gevangenis vordert. Deze procedure 

valt in deze gevallen te gebruiken. Om tegen beschuldigingen van favoritisme in te gaan, voorziet de 

minister nog een homologatie door de voorzitter van de krijgsraad, geassisteerd door twee officieren. 

De toepassingscriteria voor de procedure van minnelijke schikking legt de Auditeur-generaal vast met 

een rondzendbrief. Dit leidt alvast tot een ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten: “L’avenir 

sera ainsi sauvegardé”. Na de invrijheidstelling volgt er nog een periode van 5 jaar politietoezicht met 

maximaal 1 jaar toegewezen woonplaats. Het belang van dit plan van Grégoire is bijzonder groot. De 

courante kritiek op de dalende strafmaat voor bepaalde vormen van vooral militaire samenwerking 

met de vijand vergeet vaak deze in het parlement aangekondigde verzachting van het strafbeleid. 

De tweede categorie verdachten van Grégoire komt uit de economische collaboratie. Hij wil bewijzen 

van burgertrouw een coherent systeem geven. Grégoire meent dat niet enkel doctors in de rechten over 

iemands gedrag kunnen oordelen.
1700

 Voor de lichte gevallen van economische collaboratie wil hij 

daarom een nieuwe procedure, zoals de minnelijke schikking. De grens voor de “lichte gevallen” legt 

hij opnieuw op 5 jaar. Elke lichte zaak moet een fiscaal dossier krijgen. Een staatscommissaris stelt de 

te heffen belastingen en te innen schadevergoedingen en intresten voor de Staat voor. Grégoire houdt 

ook de instelling van een paritair college met vertegenwoordiging van het patronaat en de syndicaten 

in beraad. Dit technisch comité zou adviezen moeten verlenen van adviezen. De minister twijfelt nog 

over de kwalitatieve aard van deze adviezen. Zonder van dit comité tot een uitzonderingsrechtbank te 

willen maken, overweegt Grégoire bindende adviezen. Indien het bij vrijblijvende adviezen blijft, dan 

mag dit comité alvast de werking van het gerecht niet vertragen. Grégoire vindt vijf voordelen in dit 

systeem. Dit onttrekt lichte gevallen van economische samenwerking met de vijand van het militair 

gerecht. Daarnaast betekent een doorverwijzing van deze onduidelijke zaken dat die zaken zeker een 

uitkomst krijgen. De economische kennis van het comité moet voor adequate sancties zorgen. Deze 

jury kan voor elke zaak raad geven. Dit lost ook de dure en trage expertises op. Tot slot zoekt Grégoire 

manieren om bedrijven te treffen en niet louter personen. 

Tot slot bevestigt Grégoire dat alle incivieken een ontzetting uit de politieke en burgerlijke rechten 

krijgen. Hij vindt het zoals Van Acker onwenselijk om een grote bevolkingsgroep in de gevangenis te 

houden. Het is duur, economisch ongezond en zorgt niet voor een betere geestesgesteldheid bij de 

veroordeelden. De definitieve regeling van de repressie dringt zich op. Nog een pertinente opmerking 

van deze minister van Justitie is dat lichte gevallen of onschuldigen niet geïnterneerd kunnen blijven, 

terwijl veroordeelden met 1 jaar gevangenisstraf bijna vrijkomen. Dit is belangrijk en versterkt de 

vaststelling dat een nieuwe fase voor de behandeling van de samenwerking met de vijand begint. De 

uitzonderingsmaatregelen gelieerd aan de oorlogstijd verliezen hun rechtvaardiging.  

Dit weerhoudt Grégoire niet van de overtuiging dat tevens de twijfelaars uit de oorlog, personen pro 

accommodatie geen invloed op ‘s lands toekomst mogen hebben. Bij berouw voorziet de minister wel 

een mogelijke heropname in de maatschappij na 15 jaar. Doutrepont deelt mee dat hij een amnestie 
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zoals uit de jaren dertig vreest. Grégoire wil dit te allen koste vermijden. Hij besluit dat zijn mildheid 

voor de lichte gevallen in mildheid voor andere bevolkingsgroepen een tegenhanger vindt. De goeden 

moeten beloond worden. Deze beloning is een amnestie voor onder de bezetting gepleegde misdrijven 

door personen met goede bedoelingen, zoals verzetsleden.
1701

 

Marcel Grégoire toont zich een maand na zijn benoeming als minister van Justitie zeer dynamisch, met 

verschillende plannen voor diverse problematische kanten van de samenwerking met de vijand tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. De kern van de zaak is voor Grégoire dat het militair gerecht niet bij machte 

is om de huidige gerechtelijke taak snel tot een goed einde te brengen. Hij zoekt dus naar manieren om 

de krijgsrechtbanken en –parketten te ontlasten. Een uitbreiding van de toepassing van de minnelijke 

schikking en het verruimen van buitengerechtelijke instellingen voor de administratieve interneringen 

en de economische collaboratie vormen voor Grégoire de adequate wijze om een goede doorstroming 

van rechtszaken creëren. De brede uitwerking van de epuratie in de zin van de uitgebreide toepassing 

van de rechtenontzetting lost de overbevolking in de gevangenissen en interneringskampen op. Dat het 

militair gerecht de taak van de repressie niet tijdig kan volbrengen, is voor hem geen veroordeling, 

maar een teken dat bijkomende paden steun moeten leveren. De groeiende afstand van de oorlog en 

het herstel van de Staat, maken een grondiger vernieuwing van het bestraffingssysteem mogelijk. 

Voor de repressie en epuratie is deze mededeling van Grégoire zonder meer een van de belangrijkste 

parlementaire momenten. De mate waarin de minister van Justitie slaagt in het verwezenlijken van zijn 

plannen licht ik in dit hoofdstuk toe.  

 

14.1.2 De politieke invloed van de verkiezingen op 15 februari 1946 

De invloed van de nationale verkiezingen op 15 februari 1946 is het hardst voelbaar bij de liberalen. In 

de zitting van het bestendig comité op 2 maart 1946 komt Van Glabbeke aan het woord. Naar zijn 

mening is niet de liberale deelname aan de regering Van Acker afgestraft. Deze verkiezingen draaien 

enerzijds om de portefeuille van de mensen. Veel kleine renteniers en mensen uit de middenklasse 

stemmen niet liberaal door hun geldproblemen en de financiële maatregelen van de vorige regering. In 

zijn arrondissement dragen niet minder 3700 ongeldige stembrieven met “rendez-nous notre argent 

pour reconstruire” als boodschap. Anderzijds verliezen de liberalen stemmen op hun rechtervleugel. 

Talrijke stemmers uit de handels- en industriekringen laten de partij in de steek uit verontwaardiging 

over de excessen van het militair gerecht inzake economische collaboratie. Voor Van Glabbeke is het 

zeker dat het land gerechtigheid vraagt, maar tegelijkertijd keert het zich tegen de excessen van het 

militair gerecht, “qui s’est rendue odieuse en saisissant la comptabilité d’innombrables entreprises, 

même de celles qui avaient refusé de travailler avec l’ennemi”. Dit verklaart het aanzienlijke verlies 

van de liberale partij. Hij noemt dit “une élection des inciviques”. Sinds de Eerste Wereldoorlog vormt 

het rechtse blok voor het eerst terug een geheel – “c’est parce que dans un très large secteur les 

inciviques – rexistes et V.N.V. – ont rejoint cette droite que est favorable à l’amnistie”. Voorzitter 

Roger Motz neemt op een volgende vergadering het woord: “une fois de plus, nous avons été atteints. 

Pourquoi ? Si nous voulons rechercher les raisons de notre échec, nous devons aujourd’hui constater 

que le système de la répression de collaboration économique, contre lequel M. VAN GLABBEKE s’est 

élevé avec tant de bon sens, laisse beaucoup à désirer”. Het gerecht heeft 75.000 gevallen in handen. 

Slechts 1500 zijn behandeld: “Au point de vue électoral, fatalement cela fera du tort”. De verdachte 

personen worden behandeld als personen van tweede orde. Dit is een reden waarom deze personen in 
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de oppositie zijn geduwd: “On a vu véritablement la classe des producteurs, qui votait pour le Parti 

Libéral, amenée à être refoulée vers le P.S.C.”.
1702

 Bij de Liberale Partij is de toon gezet. Dit is zeer 

waardevol, aangezien Van Glabbeke de nieuwe minister van Justitie wordt. 

Ook de communisten komen tot de conclusie dat het aanhouden van een harde lijn voor de zuivering 

hun partij meer kwaad dan goed zal doen. Lalmand betoogt: “Je pense que dans ce domaine nous 

devons faire preuve d’une très large compréhension et d’une très large mansuétude vis-a-vis (sic) des 

petits collaborateurs”. Iemand die voor een bepaalde reden tijdens de oorlog slecht gedrag vertoont, is 

niet voor de rest van diens leven aan de “reactie” verbonden en voor de democratie verloren. In een 

andere tekst behoudt Lalmand deze politieke lijn. De repressie moet worden voortgezet, met aandacht 

voor de schuldigen en de belangrijkste economische collaborateurs. Begrip kan voor de “lampisten”, 

anders gezegd: de kleine collaborateurs, de minder schuldigen.
1703

 

Het partijbureau van de BSP ziet de verkiezingen als het moment om de klerikalen voor een lange tijd 

in de oppositie te duwen. Een bewijs van burgertrouw moet meer waard zijn dan de aanbeveling van 

een priester. De christendemocraten worden als ronselaars van “la réaction cléricale” gezien – waar 

het Rexisme, het Vlaams-nationalisme en het corporatisme gedijen. Een volledige toepassing van de 

burgerlijke epuratie is belangrijk. De mening van het partijbureau is dat de krijgsraden desgevallend 

hun gewone werk moeten stoppen om zich op de ontneming van de kiesrechten te concentreren. De 

mogelijke Leopoldistische agitatie is daarnaast een constante dreiging. Na de nationale verkiezingen 

vormt de repressie echter geen hoofdthema voor de BSP. Op 25 maart 1946 neemt het partijbureau de 

beslissing om een regering met vier politieke partijen te vormen. Pas het zevende punt is de activatie 

van repressie en epuratie om het incivisme op te lossen. Bij de bekendmaking van de regering onder 

Van Acker drukt Rolin zijn spijt uit dat hij de hem door Spaak verleende post van minister van Justitie 

niet opnieuw toegewezen krijgt. Hij wil wetgevend werk verrichten in de traditie van Vandervelde.
1704

 

De houding van de katholieken wijzigt niet. Zij behouden hun politieke lijn. Het meest sprekend staat 

dit beschreven in het kerstprogramma van de CVP: “Een kies en ernstig vraagstuk is dat de bestraffing 

der antivaderlandse daden, welke tijdens de bezetting worden gepleegd. De CVP eist dat ze streng, 

snel en doeltreffend wezen, maar ook dat ze de wettelijke waarborgen eerbiedige en omgeven worden 

door de werkelijke feiten. Iedere overdrijving, iedere ongewettigde uitbreiding van vervolgingen en 

van de veroordelingen zou fataal tot een amnestie leiden die ook de misdadigers ten goede zou komen. 

De grote schuldigen zijn het die onmeedogend moeten gekastijd worden”. De strenge aanpak dient de 

leiders, verklikkers, leden van de Gestapo, actieve ronselaars van het Legioen, journalisten en actieve 

plegers van propaganda te treffen.
1705

 De politieke keuze voor matiging en tegenkanting ten aanzien 

van de burgerlijke epuratie leiden tot pijnlijke opmerkingen – zeker, wanneer de Koningskwestie de 

parlementaire debatten verzwaart. In november 1945 valt communistisch senator Taillard, tevens een 

ex-gevangene uit een concentratiekamp als volgt uit: “la droite est devenue la patronne des inciviques, 

des collaborateurs et des néo-fascistes. (…) M. Nothomb disait l’autre jour à cette tribune que tous les 

anti-léopoldistes étaient des partisans de la dictature, à quoi je lui réponds que tous les inciviques et 

les collaborateurs sont, comme par hasard sans doute, tous des léopoldistes”.
1706
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14.1.3 Het parlementair jaar 1946–1947 

Het parlementair jaar 1946-1947 vangt voor de Kamer aan met een eerste vergadering op 12 november 

1946. Tijdens deze eerste vergadering stelt August De Schryver aan de regering de vraag wanneer het 

leger op voet van vrede zal komen. Dit zou onder meer de uitgebreide bevoegdheden van het militair 

gerecht beëindigen. Eerste minister Huysmans ontwijkt deze vraag met een verwijzing naar de 

commissie van Justitie in de Senaat. Deze commissie buigt zich over een voorstel over de bijzondere 

bevoegdheden van Philippart, een partijgenoot van De Schryver.
1707

 Deze discussie toont de groeiende 

politieke wil voor het definitieve einde van het overgangsregime voor het herstel van de Staat. 

Op de agenda van de volgende vergadering van de Kamer staat de behandeling van de begroting van 

Justitie voor 1945 en 1946. Verslaggever Lambotte (CVP) behandelt twee aspecten: de reclassering en 

heropvoeding van incivieken. Dit is significant. Hij richt zich op drie vragen: Doet de Staat genoeg om 

incivisme te vermijden? Hoe moet de heropvoeding gebeuren? Hoe moet de reclassering gebeuren? In 

plaats van zoals voorheen de aandacht op de uitsluiting van verraders en incivieken toe te spitsen, 

spitst de volksvertegenwoordiger vrijwel exclusief de aandacht op maatschappelijke re-integratie. Hij 

vindt re-integratie nodig om geen binnenlandse vijanden te creëren. 

Dit discours krijgt logischerwijs tegenkanting van de linkse partijen. Voor de BSP treedt Somerhausen 

op de voorgrond. Hij kant zich tegen de veronderstelling dat de militaire collaborateurs bij de “lichte 

gevallen” thuishoren. Hij noemt militaire samenwerking met de vijand “la forme la plus indiscutable, 

la plus ancienne, (…) la plus classique de la trahison”. De sociale achtergrond van de plegers van dit 

misdrijf (vooral boeren en arbeiders) mag de wenselijkheid van clementie niet bepalen. Hij erkent nu 

de fout van zijn goedkeuring van amnestie in de jaren dertig. Er is sprake van recidive. Het betreft dus 

niet louter pekelzonden. Voor de liberalen treedt Charles Janssens in het voetlicht. Het stoort hem dat 

de verslaggever zijn mening in het voetlicht plaatst en niet de opvatting van de commissie van Justitie. 

Janssens wil dat Lilar eerst de repressie en epuratie behandelt en niet reclassering en heropvoeding. 

Dit zendt verkeerde signalen.
1708

 Vanaf dit moment trekt de CVP evenwel de kaart van re-integratie. 

Ook du Bus heeft het bij de bespreking van de begroting op 14 november 1946 over het als een lang 

en hard werk betitelde re-integreren van de incivieken. De verloren zonen moeten terugkeren. 

In november 1946 komen verschillende volksvertegenwoordigers aan het woord inzake de repressie en 

epuratie. Voor CVP-er Théo Lefèvre leidt de partijpolitieke strijd rond de repressie tot ontsporingen. 

Hij mist een onderscheid tussen misdadigers van het gemeenrecht, idealisten, economisch zwakkeren 

en economische collaborateurs. Partijgenoot De Gryse wijst op de strafongelijkheid in ruimte en tijd 

en de ontoereikende werking van de dienst Genade in het ministerie van Justitie. Communist Demany 

meent dat de bestraffing te ongelijk is. De grote vissen zijn ontsnapt. Hij doelt daarmee bijvoorbeeld 

op de secretarissen-generaal.
1709

 Demany verwoordt de visie van het politiek bureau van de KP. Het 

bureau meent in november 1946 dat de CVP zich door het pleidooi voor mildheid ten aanzien van elke 

samenwerking met de vijand eigenlijk grote collaborateurs verdedigt, zoals belangrijke industriëlen. 

Het politiek bureau wil af van de slagzin “clémence pour les petits, sévérité pour les grands” en in ruil 

voor politieke maatregelen tegen de grote vissen voorstellen voor de verdediging en bevrijding van de 

kleine collaborateur indienen. Op langere termijn moet dit de machtsbasis van de CVP ondermijnen. 

Een idee is de oprichting van een sociale dienst voor de in vrijheid gestelde incivieken.
1710
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Op 25 maart 1947 leest Gaston Eyskens de regeringsverklaring van de eerste rooms-rode regering na 

de oorlog voor. Deze nieuwe regering oordeelt dat alle vormen van verraad snel afwerking verdienen 

met een menswaardige toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en met het oog op de 

zedelijke herinpassing van diegenen die vatbaar zijn voor verbetering.
1711

 Een dag later vermeldt De 

Schryver verzoening. Deze houding brengt liberaal Devèze tot de volgende omschrijving van politiek 

rechts: “la veille droite, celle qu’on dit morte, (…) ce P.S.C. multiforme, hybride, moitié social, moité 

déconfessionnalisé (rires), qui renie ses origines et, selon les circonstances, comme le petit animal du 

fabuliste, prend l’aspect extérieur de l’oiseau démocratique ou de la souris conservatrice (hilarité), 

parti difficile à saisir parce qu’il n’est pas très vertébré. (Nouveau rires)”. Socialist Buset is bezorgd 

en wil weten of er voor de repressie tussen de minister van Justitie en de socialisten eensgezindheid 

bestaat. Hij wil niet dat de straten plots vol incivieken lopen. De socialistische partijvoorzitter wil een 

parlementaire controle op de toepassing van voorwaardelijke vrijlatingen. Bij monde van Dispy uiten 

de communisten hun angst voor de macht van reactionaire katholieken zoals Orban in deze regering. 

Zij vrezen een verdere verzachting van de economische collaboratie zoals bij de katholieke ministers 

van Justitie Verbaet en du Bus de Warnaffe.
1712

 

Drie maand later volgt de bespreking van de nieuwe begroting voor Justitie. Opnieuw is de repressie 

het centrale discussiepunt. De teneur blijft evenwel gelijk en verandert niet meer. De Gryse spreekt 

over de onmogelijkheid om de repressie globaal te herzien en zo strafverschillen afhankelijk van plaats 

en tijd teniet te doen. Hij ziet in genade een mogelijkheid om de situatie te verbeteren. De overige 

partijen hebben meer gevarieerde standpunten. Zo licht Bohy toe dat de publieke opinie niet begrijpt 

dat verraad voor geld lichtere straffen krijgt dan verraad op andere gronden. Deze opmerking levert 

niet enkel applaus van de eigen BSP, maar ook van de communisten en bepaalde CVP-banken. Dit kan 

een scheidingslijn zijn, zoals bij de invoering van amnestie in het interbellum. De hervormingen in de 

strafwet doen de waarde van opzet echter wegvallen. Bohy geeft economische collaboratie na moord 

en verklikking een derde plaats qua ernst. Hij wijkt af van de opvatting van partijgenoot Somerhausen. 

Voor hem kan militaire collaboratie nooit “un délit mineur” zijn. Deze opvattingen zijn een globaal 

probleem voor de behandeling van de repressie en epuratie. Militaire samenwerking met de vijand 

staat ook in het militair parket te boek als een van de meest ernstige incivieke gedragingen, maar niet 

iedereen deelt deze inschatting. Dit hangt af van welk leed iemand bestraft wil zien.  

Deze begrotingsbespreking vindt plaats op het moment dat het basiswerk van de militaire rechtsmacht 

ten einde loopt en de afschaffing van krijgsraden en –auditoraten start. Verslaggever Lambotte stelt 

dat de krijgsraden binnenkort de repressie kunnen afronden. De behandeling van samenwerking met 

de vijand toont voor hem strafrechtelijke, beleidsmatige en menselijke tekorten. Zoals De Gryse vindt 

hij het te laat voor het ontwikkelen van repressiebeleid, maar nog steeds op tijd voor een definitieve 

liquidatie van dit politieke probleem. Ook hij wenst hiervoor gratie toe te passen. Minister van Justitie 

Struye schaart zich achter zijn partijgenoten. Hij vindt dat de strafuitvoering zich moet inspireren op 

het doel van de straf: de verbetering van de opgeslotene. Hij wil voor incivisme geen uitzondering en 

acht daarom de oproep van zijn voorganger Albert Lilar betreffende de heropvoeding van incivieken 

zeer waardevol.
1713
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14.2 Het verloop van de preventieve epuratiemaatregelen en het 

verval van nationaliteit 

 

Ik herneem in dit hoofdstuk ten eerste het verloop van de zuiveringsvormen die niet tot de burgerlijke 

epuratie behoren. Dit betekent aandacht voor de administratieve interneringen, voor het bewijs van 

burgertrouw, het verval van nationaliteit en de opheffing van de antinationale partijen. Hierbij houd ik 

rekening met de mogelijke beleidsmatige invloed vanuit het Auditoraat-generaal. 

 

14.2.1 Het einde van de administratieve internering 

14.2.1.1 Kritiek op de interneringen en het plan van Grégoire 

Over de wenselijkheid van het einde van de interneringen is er weinig politieke discussie. Er komt 

vooral weerspannigheid of tegenkanting van communistische zijde. Edgard Lalmand meent dat het 

psychologisch correct is om eerst te straffen en pas daarna de poorten te openen. Hij vindt het fout om 

de zaken omgekeerd aan te pakken.
1714

 Deze overgangsmaatregel verliest na het einde van de oorlog 

meer en meer en uiteindelijk definitief aanvaarding.  

De eerste interpellatie voor minister van Justitie Grégoire gebeurt al op 9 augustus en handelt over het 

voortbestaan van de administratieve interneringen na het einde van de oorlog in Europa. De katholieke 

senator Orban wil het einde van het regime van de interneringen. Hij neemt de politiek van de Britten 

als voorbeeld. Op grond van de ordonnantie 18b sluit de Britten tijdens de oorlog verdachten van nazi-

sympathieën op.
1715

 Aan het eind van de oorlog schaffen de Britten deze uitzonderlijke maatregel 

meteen af. Senator Orban vindt de Britten een groot voorbeeld. Hij wil een effectieve arrestatie voor 

de echte schuldigen. De levensomstandigheden in de kampen maken het onaanvaardbaar dat er soms 

individuen zitten, louter op basis van verdachtmakingen. Grégoire gaat in tegen de kritiek op de 

interneringen. Hij wijst er op dat hij dit systeem niet zomaar kan afschaffen. Verscheidene mensen 

durven uit schrik voor lokale reacties nog steeds niet naar hun oorspronkelijke woonplaats terugkeren. 

Behoedzaamheid is nog steeds geboden. 

Rolin geeft in de Senaat het unaniem besluit van de verenigde commissie van justitie: er is duidelijk 

vooruitgang geboekt, maar meer is zeker mogelijk. Hanquet hekelt dat sinds het einde van de Tweede 

Wereldoorlog niets meer gebeurt dan de rondzendbrief met het verbod op nieuwe interneringen. Veel 

geïnterneerden vormen door de huidige vrede geen gevaar meer voor de openbare veiligheid. Hij wil 

dat de auditoraten zo snel mogelijk bepalen wie onder een gerechtelijk onderzoek valt en gearresteerd 

moet worden. Een gedwongen verblijfplaats kan ook. Zijn partijgenoot Georges Cools wil het gerecht 

een maand geven om te oordelen over de start van een gerechtelijk onderzoek voor de geïnterneerden. 

De interneringen vormen niet enkel een struikelblok voor de katholieken. Tijdens de parlementaire 

zitting van 25 september 1945 dient socialist Henri Rolin met zijn liberale collega Octave Dierckx een 

dagorder in met de vraag om de gewone regels van het voorarrest opnieuw in te voeren. Beide politici 

aanvaarden de toepassing van een rechtenontzetting, een verblijfsverbod of verplichte verblijfplaats 
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voor geïnterneerden. Deze milde visie staat hoe dan ook het eind van het regime van de interneringen 

voor. Rolin verduidelijkt: “La liberté individuelle est une chose trop précieuse pour que, hors des 

nécessités militaires et des précautions spéciales qui s’imposent en temps de guerre pour assurer la 

sécurité de l’Etat, on s’écarte des règles juridiques habituelles”. Voor hem is een administratieve 

internering onder de mom van “publiek schandaal” onaanvaardbaar zonder de wil tot vervolging. De 

administratieve internering leidt als “une soupape de sécurité” tot goede, maar eveneens slechte 

massale arrestaties. Grégoire haalt aan dat sinds zijn aantreden tot 15 september 1945 reeds 6000 

gevallen onderzocht zijn. In 75 procent van de gevallen volgt een arrestatiebevel. Dit toont volgens de 

minister van Justitie dat het aantal onschuldige geïnterneerden in de interneringscentra zeker niet de 

meerderheid is. In de overige gevallen volgt een invrijheidstelling met vaste woonplaats. Zo ziet de 

bevolking dat het einde van de internering geen witwassing betekent. 

Rolin bespreekt de plannen van Grégoire voor de consultatieve commissies. Hij meent dat de keuze 

voor politiek gedeporteerden, hun aanstellingsprocedure door goed ingelichte organismen en het finale 

woord van minister van justitie voldoende garantie bieden voor een verantwoorde ledenkeuze. Voor de 

socialistische senator is er toch een belangrijke kritiek. De bevoegdheid van de commissies omvat een 

bevel tot directe vrijlating en de oplegging van een verplichte woonplaats of een verblijfsverbod. Dit 

geeft deze commissies dus werkelijke beslissingsmacht. Hij weet niet of de minister van Justitie macht 

kan delegeren zonder nieuwe wet. De legaliteit van deze zelfstandig functionerende commissies is dus 

onzeker. Ook is de verantwoordelijke voor requisitoiren en pleidooien onbekend. Rolin wil tot slot 

meer weten over de bijzitters die Grégoire noemt als jury. De katholieken zijn minder opgezet met dit 

plan en gruwen van de rol van het verzet in deze materie. Hanquet ziet de aanwending van het verzet 

als een terugkeer van de tribunalen uit de Franse Revolutie waarin louter de onbezoedelde Jakobijnen 

zetelen. Pholien accepteert verzetsleden in ’s lands administratie, maar niet in de functie van rechter of 

jurylid. Cools ziet weinig slaagkansen voor deze hervorming. Het resultaat zal volgens hem vooral een 

bijkomende vertraging zijn. Grégoire begrijpt niet waarom Pholien een gewone jury verdedigt boven 

het verzet. Indien gewone juryleden een voldragen oordeel kunnen vellen, dan geldt hetzelfde voor 

diegenen wier patriottisme vaststaat. Zij hoeven geen beschuldigingen van incivisme door de publieke 

opinie te vrezen. 

De katholieken kanten zich niet enkel tegen de hervorming van de consultatieve commissies. Ze vallen 

ook de functionerende commissies aan. Weer treedt Hanquet op de voorgrond. Hij laakt het feit dat de 

commissies louter formeel op eigen houtje invrijheidstellingen uitvoeren. De commissies zijn volgens 

hem onderworpen aan “la commission de Bruxelles”. De senator veronderstelt daarmee dat een aantal 

ambtenaren op het departement Justitie het lokale beleid beïnvloedt door de positieve adviezen van het 

Auditoraat-generaal en de commissies doelbewust op de lange baan te schuiven. In dat opzicht wijst 

Baron de Dorlodot op manoeuvres in het ministerie van Justitie. Hij zoekt naar verklaringen voor het 

grote aantal arrestaties inzake de repressie. Grégoire antwoordt Hanquet dat de zelfstandige rol van de 

consultatieve commissies dit probleem moet oplossen. Enkel hun advies speelt dan nog een rol. De 

katholieke kritiek wijkt af van wat Rolin aanhaalt. Hij stelt de contouren van de onafhankelijkheid aan 

de kaak.
1716

 Inzake de administratieve internering toont Rolin zich een man van principes. Tijdens de 

discussie voor het budget van het departement Justitie van 1945 stelt de senator dat hij zich niet met de 

volgende budgettaire plannen voor Justitie akkoord zal verklaren, indien dan nog steeds interneringen 

bestaan. Dit levert hem applaus op van de katholieke banken.
1717
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14.2.1.2 Een parlementaire onderzoekscommissie 

Politiek rechts vraagt in de Senaat een onderzoekscommissie voor de toepassing van de besluitwet van 

12 oktober 1918 en de zedelijke en stoffelijke toestand in de gevangenissen en de interneringskampen. 

De Senaat neemt dit voorstel in overweging en stuurt het naar de commissie van Justitie. Hanquet 

benadrukt de noodzaak van dit onderzoek. Het eerder door Verbaet geordonneerde onderzoek brengt 

niet alle misbruik in kaart.
1718

 Grégoire geeft in deze context op 25 september 1945 de leden van het 

parlement toestemming om alleen of in groep gelijk wanneer eender welke penitentiaire instelling te 

bezoeken. Hij acht veel kritiek overdreven en gebaseerd op verkeerde gronden.
1719

 Orban verdedigt in 

de Senaat op 3 oktober 1945 nogmaals de instelling van een onderzoekscommissie. Hij is verbaasd dat 

Henri Rolin de redenen voor de instelling van deze commissie aanvaardt, maar het principe niet steunt. 

Orban wil dat de Staat de schuldigen van de misbruiken vindt voordat de milieus van verongelijkte 

incivieken acties ondernemen.
1720

 

Op 9 oktober licht Henri Rolin voor de Senaat toe waarom de commissie van Justitie de vraag voor de 

instelling van een parlementaire onderzoekscommissie paritair verwerpt. Wat vaststaat, dat zijn de 

inbreuken op de rechten van de verdediging van een zeker aantal administratieve geïnterneerden, het 

voorvallen van onduldbaar ernstige mishandelingen bij sommige geïnterneerden en ook de inadequate 

omstandigheden van voeding en verblijf in sommige interneringskampen.
1721

 Daartegenover staan er 

echter drie punten. Deze vraag is inadequaat, overbodig en schadelijk. Het is inadequaat, omdat de 

commissie de bevoegdheden van een onderzoeksrechter moet hebben voor het verhoor van getuigen. 

De overbodigheid vloeit voort uit de daden van het ministerie van Justitie en de goedkeuring van 

Grégoire voor individuele of groepsbezoeken door parlementairen in de penitentiaire instellingen. De 

schadelijkheid schuilt in de mogelijke totstandkoming van een klachtenbureau of zelfs een zwartboek 

van de repressie. Rolin vindt het verbazend dat Orban ondanks zijn soms zeer gedetailleerde gegevens 

over misbruiken geen juridische stappen onderneemt. Orban noemt de situatie niet opportuun. De 

discussie wordt vinniger, wanneer Rolin de toelichting over gebeurde misbruiken omschrijft als “une 

(…) grossière déformation des faits”. Hij aanvaardt de vergelijking tussen de interneringscentra en de 

concentratiekampen niet: “Il est au surplus injuste pour notre pays et pour les groupes auxquels 

appartenaient certains des égarés qui se sont, en septembre 1944, rendus coupables de ces excès, de 

ne pas mettre en balance le volume des crimes commis par les traîtres et la modération dont, dans 

l’ensemble, la résistance a témoigné au cours de son action de répression de 1944”. Niemand dacht, 

stelt Rolin verder, dat er amper een paar dozijn slachtoffers zou vallen. Ook Grégoire gaat in tegen de 

door Orban geschetste misbruiken: “un tissu d’inexactitudes et d’erreurs”.
1722

 Er volgt een stemming. 

Met 73 stemmen tegen 43 volgt de Senaat het pleidooi om geen onderzoekscommissie in te stellen.
1723
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14.2.1.3 Het plan voor de hervorming van de consultatieve commissies 

Tot op heden is er geen bewijs van een daadwerkelijke uitvoering van de plannen van Grégoire voor 

de hervorming van de consultatieve commissies. Luc Huyse ziet in deze hervorming een mogelijke 

“operatie glimlach”, een zoethoudertje voor het verzet.
1724

 Toch zijn er sporen die de politieke wil van 

Grégoire voor de totstandkoming van deze hervorming aantonen. Op 25 augustus 1945 licht hij alle 

burgemeesters in over de opdracht die het NWOS en de Algemene Dienst van de Inlichtingen- en 

Actieagenten van hem krijgt. Beide instellingen moeten een lijst afgeven met hun per kanton politiek 

gedeporteerde leden. Het moeten mannen of vrouwen van minstens 25 jaar oud zijn, reeds wonende in 

dat kanton vóór 10 mei 1940. Deze instellingen zullen de gemeentebesturen over elke gedeporteerde 

informatie vragen. Grégoire maant de burgemeesters aan deze opdracht met spoed te vervullen.
1725

 Er 

volgt daarna een rondzendbrief aan de voorzitters van de “commissies voor de verdachten” op 15 

september. Ook dit document spreekt de veronderstelling van Huyse tegen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

een vermelding als “bij art. 2. van het M.B. van (…)”. Er staat nog geen datum bij het dan nog niet 

genomen besluit ter hervorming van de commissies.  

Het ministerie van Justitie steekt evenwel tijd en moeite in de voorbereiding van deze maatregel. Het 

departement houdt het Auditoraat-generaal op de hoogte en betrekt het militair parket bij de opstelling 

van de documenten. Jean Merckx licht Ganshof in dat de voorontwerpen van de rondzendbrieven voor 

de hervorming van de consultatieve commissies hem zijn voorgelegd. Er is een vergadering gepland 

met de nieuwe voorzitters van de commissies.
1726

 De kamers van de consultatieve commissies moeten 

in de hoofdplaats van elk gerechtelijk arrondissement tot het aantal onderliggende kantons uitgroeien. 

De werkende, plaatsvervangende of ere-magistraat als voorzitter en twee politiek weggevoerden uit dit 

kanton of bij ontstentenis een aangrenzend kanton horen met een secretaris van minstens 21 jaar nog 

steeds bij dit plan. Het doel van deze vernieuwing is: “dat binnen de twee eerstvolgende maanden het 

geval van de 23.000 personen die thans te mijner beschikking geïnterneerd werden, zou onderzocht 

worden en dat voor de winter degenen zouden in vrijheid worden gesteld welke het moeten zijn”. 

De kennisname van een onderzoek kan ambtshalve, maar tevens op verzoek van de geïnterneerde, de 

raadsman, de krijgsauditeur of de minister van Justitie. De bestuurders van de gevangenissen en de 

interneringscentra voorzien de commissies van de lijsten met de in hun inrichting opgesloten personen, 

met melding van de spoedgevallen wegens gezondheidstoestand. Elke geïnterneerde, buitenlander en 

Belg, komt met zijn zaak voor deze commissie. De woon- of verblijfplaats van de geïnterneerde is de 

sleutel om de bevoegde commissie te bepalen. Bij gebrek aan een woon- of verblijfplaats wordt dit de 

plaats van internering. Een substituut-krijgsauditeur zorgt nog steeds voor assistentie bij de zittingen. 

Voor elke zaak heeft hij tien dagen om de commissie te informeren. Indien een zaak niet leidt tot een 

strafrechtelijke vervolging, maakt het auditoraat het dossier aan de commissie over. 

Er zijn zes vormen van invrijheidsstelling voor de geïnterneerden. Behalve de invrijheidstelling zonder 

verdere bepalingen is er: een invrijheidstelling die intreedt na verloop van tijd, een invrijheidstelling 

met aanwijzing van verblijfplaats en politietoezicht, een combinatie van de voorgaande vormen en tot 

slot de invrijheidstelling met het verbod om in een bepaalde plaats of streek te verblijven, al dan niet 

na een enige tijd. Een invrijheidstelling wegens ziekte is steevast voorlopig. Deze onderzoeken gaan 

voort, want de herinternering van de betrokkene is niet ondenkbaar. In deze rondzendbrief vermeldt 

Grégoire expliciet dat de commissies geen verlof of tijdelijke invrijheidstelling kunnen uitspreken. Dit 

                                                      

1724
 Luc HUYSE en Steven DHONDT, Onverwerkt Verleden…, p.86.  

1725
 De Algemene Dienst van de Inlichtingen- en Actieagenten behoort tot de diensten van de Staatsveiligheid. 

BS. 30 augustus 1945, p.5425-5426. 
1726

 SOMA. IG’s. N/1-6-bis-2. Nota voor het AG, augustus 1945. 



 

 375  

gebeurt voorheen voor acht of vijftien dagen omwille van een bevalling van de echtgenote of de ziekte 

van een naaste bloedverwant. Enkel het ministerie van Justitie kan dit. De rijkswacht is dan voor de 

begeleiding van de betrokkene verantwoordelijk en moet zich kunnen organiseren. Vrijgelaten en 

onschuldige geïnterneerden moeten bij onrust niet automatisch een nieuwe internering ondergaan. De 

verwijdering uit de woonplaats of de aanwijzing van een gedwongen verblijfplaats is aangewezen. 

Grégoire herinnert eraan dat de rondzendbrief van 7 april 1945 aan de geïnterneerden een verbintenis 

geeft, met een verklaring van trouw aan België. Dit moet consequent gebeuren. 

De commissies kunnen tot invrijheidstellingen overgaan zonder rekening te houden met de voorheen 

als hoogdringend aangeduide categorieën. Het ministerie van Justitie advies vragen hoeft louter indien 

de commissie dit nodig acht. Het ministerie moet wel aan het eind van deze procedure een verklarend 

verslag ontvangen, net zoals de lokale auditeur van de beslissing wordt ingelicht. Grégoire voorziet 

een meer zelfstandige werking dan voorheen. Voorrang in behandeling is er voor vijf categorieën van 

geïnterneerden: zieken en gebrekkigen, zwangere vrouwen, minderjarigen (minder dan 18 jaar), 

bejaarden (ouder dan 60 jaar) en opgeslotenen die al verscheidene maanden niet ondervraagd zijn. 

Meer specifiek, stelt Grégoire, voor minderjarigen, dat geïnterneerden jonger dan 16 jaar onmiddellijk 

ter beschikking van de kinderrechter moeten staan. De commissies moeten daarnaast de toepassing 

van de wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912 in ogenschouw nemen voor hun gevallen tussen 

16 en 18 jaar. De voorrang voor “oude” gevallen valt ook op. Nieuwe interneringen moeten niet eerst 

behandeld worden. Het einde van de oorlog vormt de reden om de reeds behandelde dossiers met een 

behoud van internering als uitspraak binnen drie maand te herzien. 

De krijgsauditeur mag tot een invrijheidstelling besluiten bij een klassering zonder gevolg of bij een 

buitenvervolgingstelling. Indien een verlenging van de internering zich opdringt, geeft de magistraat 

de minister van Justitie en de plaatselijke consultatieve commissie de nodige inlichtingen. Grégoire 

geeft de commissies mee dat de opheffing van een arrestatie niet automatisch tot een administratieve 

internering leidt. Een effectieve arrestatie beëindigt de internering. Herinterneren kan, wanneer een 

ontslagen geïnterneerde zich ten aanzien van zijn vrijheidsmaatregel onwaardig toont en zich door dit 

gedrag onverenigbaar opstelt met de noodwendigheden voor de Staat. Een nieuw interneringsbevel 

voor de bescherming van de veiligheid van de Staat of de geallieerde legers is dan nodig. Voor een 

herinternering vraagt het ministerie van Justitie aan de commissie een politie- of rijkswachtverslag 

over deze gedragingen. De krijgsauditeur kan dit niet meer doen. Een vrijlating door de consultatieve 

commissie beperkt het auditoraat tot de aanwending van een arrestatiebevel. De krijgsauditeur kan wel 

politietoezicht, een verplichte verblijfplaats of een verbod tot verblijf in een bepaalde plaats of streek 

opleggen. Een bijkomende bepaling in de rondzendbrief is een nieuwe adviesbepaling. De commissies 

mogen het auditoraat adviseren over de toepassing van de dan nog komende burgerlijke epuratie.
1727

 

Hoewel het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1945 het mb inzake de toepassing van de besluitwet van 

12 oktober 1918 bevat, belandt de rondzendbrief niet bij de consultatieve commissies. Opvallend aan 

dit besluit is artikel 7: de ministeriële besluiten van 13 januari 1919 en 23 september 1944 en van 10 

oktober 1944 vervallen. De eerste besluiten regelen de bevoegdheid van de consultatieve commissies 

voor Belgen, de laatste voor vreemdelingen. Dit is normaal. Er volgt in artikel 8 echter: “Tot op de bij 

ministerieel besluit vast te stellen dag, waarop het onderhavig besluit in werking zal treden, blijven de 

ministeriële besluiten van 23 september 1944 en 10 oktober 1944 van toepassing”. In het Belgisch 

Staatsblad publiceert Grégoire dus een mb dat een daaropvolgend besluit van kracht moet maken.
1728
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Dit volgende besluit komt er niet. Senator Ronse wijst in de parlementaire zitting van 20 december 

1945 op het uitblijven van verdere uitvoering van dit plan.
1729

 

Op 31 oktober 1945 verstuurt de minister een rondzendbrief aan de voorzitters van de consultatieve 

commissies met een vaste regeling van het kader van het personeel van die commissies. Vlak na de 

Tweede Wereldoorlog treden bepaalde commissies wettelijke bepalingen hieromtrent met de voeten. 

De beperkte controle maakt de kans op misbruik groter. Voordat commissies nieuw personeel – zoals 

klerken en een secretaris – kunnen benoemen, moet er een vast personeelskader komen. Grégoire wil 

dit om “te voorkomen dat dergelijke feiten zich herhalen, en inzonderheid bij de instelling van de 

commissiën voorzien bij het ministerieel besluit van 28 september 1945”. Dit wijst erop dat Grégoire 

de werking van de commissies en de bemanning door de politiek gedeporteerden wil stroomlijnen om 

verdere vertragingen te vermijden.
1730

 Het mb ter instelling van de kamers per kanton komt er echter 

niet.
1731

 Deze vernieuwing wordt allicht overbodig door de vooruitgang van de bestaande commissies.  

 

14.2.1.4 De verdere inperking van bevoegdheid om nieuwe interneringen te bevelen 

Het uitblijven van de effectieve inwerkingstelling van het zonet beschreven hervormingsplan voor de 

consultatieve commissies betekent niet dat de overige ideeën uit dit document vervallen. In feite geldt 

het ontwerp van 15 september 1945 tevens als een beleidsdocument van het departement Justitie voor 

administratieve interneringen. Het doel om de administratieve internering te beëindigen, blijkt uit de 

verdere inperking van de mogelijkheid om nieuwe interneringen te bevelen.  

Een eerste beslissing in die zin van Grégoire komt er op 25 augustus 1945. Zoals Verbaet beperkt hij 

de uitvaardiging van interneringen. Enkel de administrateur van de Staatsveiligheid blijft over. Voor 

de krijgsauditeurs en procureurs des konings wordt de opdracht herleid tot SS-leden en verdachten die 

uit het buitenland terugkeren. Ganshof wenst dit beperkte behoud van de interneringsbevoegdheid. Het 

oorspronkelijk ontwerp van Grégoire bevat geen uitzonderingen.
1732

 De auditeurs mogen het ministerie 

van Justitie daarnaast inlichten over de gevallen die volgens hen alsnog een internering verdienen. Na 

de opheffing van een arrestatiebevel kunnen ze interneren, indien zij het ministerie van Justitie en de 

lokale consultatieve commissie meteen informeren. Indien de auditeur in vijftien dagen de commissie 

niet voorziet van de gegevens ter wettiging van zijn beslissing, komt de betrokkene terug vrij.
1733

 Deze 

uitzondering doet vragen rijzen. Substituut Diderich (Nijvel) doet dit het duidelijkst: De omschrijving 

van deze nieuwe interneringsvordering doet de commissies besluiten dat een arrestatie de internering 

beëindigt. Dit is een grote procedurewijziging. Ganshof antwoordt dat het ministerie van Justitie dit in 

een volgende rondzendbrief zal verduidelijken.
1734

 

Samen met het mb van 28 september 1945 verschijnt in het Staatsblad op 5 oktober een rondzendbrief 

van Grégoire inzake de toepassing van de besluitwet van 12 oktober 1918. Het is gericht aan de 
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verschillende geledingen van het gerecht, de uitvoerende macht en de ordediensten. In het eerste deel 

van de rondzendbrief licht Grégoire de opheffing van een arrestatiebevel door de auditeur nader toe. 

Ditmaal heet het dat een arrestatiebevel tot gevolg heeft om een “voorlopig (…) einde te maken aan de 

bestuursmaatregel die tegen hem (…) genomen werd”. De opheffing van een arrestatiebevel leidt de 

krijgsauditeur tot een beslissing over de toepassing van een invrijheidstelling met of zonder 

verblijfsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook voorzienbaar bij personen zonder internering. Wil 

de krijgsauditeur de internering herinstellen, dan wendt hij zich tot de consultatieve commissie. De 

betrokkene blijft dan een maand in een penitentiaire instelling. Zolang kan de commissie onderzoek 

plegen. Na een maand zonder bericht, is de bestuurder van de gevangenis of het interneringscentrum 

gemachtigd de geïnterneerde zonder raadpleging van het ministerie van Justitie in vrijheid te stellen. 

De bestuurder moet het ministerie niet inlichten, wanneer een auditeur een arrestatiebevel opheft en 

een invrijheidstelling uitvaardigt. 

De uitzondering uit de vorige rondzendbrief vervalt. De krijgsauditeur kan niet meer interneren. Er 

zijn twee omstandigheden om na een invrijheidstelling alsnog een internering op te lopen. Dit kan, als 

de betrokkene de voorwaarden van zijn invrijheidstelling schendt. Ook zijn persoonlijke bescherming 

kan deze maatregel nodig maken. Deze internering mag maximaal 1 maand duren en het ministerie 

van Justitie moet ingelicht worden. Indien deze situatie zich herhaalt, mag de consultatieve commissie 

een langere internering of een andere nuttige maatregel opleggen. Een veroordeling door het militair 

gerecht beëindigt een internering. Drie weken voor het einde van de straf licht de bestuurder van de 

gevangenis of het interneringscentrum de auditeur in, om over de verblijfsvoorwaarden te beslissen. 

Herinterneren kan niet.
1735

 Ook dit is onduidelijk. De krijgsauditeur te Namen wil het effect weten van 

een vrijspraak op een interneringsbevel. Het Auditoraat-generaal meent dat “il y a lieu d’appliquer par 

analogie au cas d’acquittement lorsqu’il existe un réquisitoire d’internement, les instructions prévues 

au cas de main levée de mandat d’arrêt”. Dit is de redenering voor het arrestatiebevel.
1736

 

Op 8 april 1946 trekt minister van Justitie Adolph Van Glabbeke de bevoegdheden voor de instelling 

van interneringen in. Vanaf dan betekent de opheffing van een arrestatiebevel een invrijheidstelling, 

ook bij een nog lopend interneringsbevel, los van verblijfsvoorwaarden. De enige nog overblijvende 

bevoegdheid is een herinternering door de bevrijdende overheid. Dit kan voor maximaal 1 maand voor 

de reden vermeld in de rondzendbrief van 28 september 1945, namelijk: de voorwaarden van de 

invrijheidstelling niet naleven. Door verdere inlichtingen van de minister van Justitie kan Ganshof de 

krijgsauditeurs meedelen dat deze rondzendbrief de interneringsmaatregel beëindigt, maar niet de 

mogelijkheid om aan het eind van de internering aan de betrokkene voorwaarden op te leggen. Eender 

welke persoon die op 8 mei 1946 niet gearresteerd is, wordt echter automatisch in vrijheid gesteld.
1737

 

Het definitieve einde is dus nabij. Op 11 juni 1946 verspreidt Ganshof nog een rondzendbrief met 

toelichtingen over de dienstbrief van het ministerie van Justitie van 3 juni 1946 inzake de bevoegdheid 

van de auditeurs voor de herinternering van de ex-geïnterneerden die zich niet aan hun voorwaarden 

houden: “Il convient (…) aussi longtemps que la libération d’un interné reste assujettie à certaines 

conditions, que son réinternement puisse être ordonné en cas de violation de celles-ci”. De delegatie 

van macht in de rondzendbrief van 28 september 1945 is daarom onbepaald van duur.
1738
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14.2.1.5 De invloed van de wijzigende maatschappelijke toestand 

Uit de rondzendbrief voor de hervormde consultatieve commissies van 15 september 1945 blijkt dat 

minister Grégoire voor de hoogdringende categorieën weinig van zijn voorgangers afwijkt. Waar die 

rondzendbrief aan de consultatieve commissies drie maand tijd geeft voor de herziening van de 23.000 

administratief geïnterneerden, herneemt Grégoire in de rondzendbrief van 20 oktober 1945 de groep 

“oude gevallen” als hoogdringend. Elke geïnterneerde van voor 9 mei 1945 moet in drie weken een 

herziening krijgen. Dit geldt voor de dossiers met een het behoud van de internering en de dossiers 

zonder beslissing. Grégoire raadt de commissies aan om het aantal zittingen te verhogen ten einde de 

deadline te halen. De datum van 9 mei 1945 is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. 

Vanaf dan vervalt de functie van bescherming van de veiligheid van de geallieerde legers grotendeels. 

Wat nog overschiet, is openbare ordehandhaving. Deze grondige wijziging van de maatschappelijke 

situatie kan het bestaansrecht van bepaalde interneringen wegnemen. Grégoire haalt de besluitwet van 

19 september 1945 ter instelling van een epuratie inzake burgertrouw in zijn rondzendbrief aan. Het 

doel van deze besluitwet is “die personen uit het openbaar leven te verwijderen wier bedrijvigheid 

tijdens de bezetting ernstig de belangen van het land heeft geschaad”. Het is een nieuw vangnet voor 

incivieken. Het vervangt de steeds meer ongepaste en onwenselijke vormen van preventieve zuivering 

en bescherming van de maatschappij De epuratie heeft een permanente basis met een langere termijn. 

Grégoire geeft de wijzen van invrijheidstelling uit de rondzendbrief van 15 september 1945. Indien 

een invrijheidstelling toch tot reacties leidt, dan stelt hij aan de commissies de toepassing voor van “de 

eerste twee bepalingen, voorzien bij de besluitwet van 12 oktober 1918, te weten: de verwijdering uit 

de woonplaats en het gedwongen verblijf”.
1739

 Herinterneringen beperkt hij tot een minimum. Grégoire 

behoudt hun zelfstandigheid, met facultatieve adviesvragen. Kennisgeving achteraf blijft gelden. Deze 

herneming uit de rondzendbrief voor de uitbreiding van het aantal consultatieve commissies bewijst 

dat deze rondzendbrief niet verstuurd wordt, maar toont tegelijkertijd de krachtlijnen van het beleid. 

Hij gaat verder dan Verbaet en du Bus door de groeiende afstand van de bezetting en het beleid van de 

regering Van Acker inzake de epuratie. 

De minister stroomlijnt de herzieningsfase verder op 7 november 1945. Een rondzendbrief voor de 

directeurs van de penitentiaire instellingen stelt uitdrukkelijk dat een bevel tot invrijheidstelling niet 

conflicteert met voorheen ingediende bevelen ter behoud van die internering. Invrijheidstellingen door 

de auditeur of de consultatieve commissie worden uitgevoerd, zonder inlichtingen op voorhand aan het 

departement Justitie. Bij ernstige ziekte, licht de directeur wel een van de instellingen dringend in.
1740

 

Dit proces van invrijheidstellingen verloopt niet zonder slag of stoot. Dit blijkt uit de rondzendbrief 

van 14 november 1945 voor burgemeesters en lokale ordediensten. Een toename van de aanslagen op 

bevrijde geïnterneerden brengt Justitie niet tot het afremmen van de invrijheidstellingen, maar tot meer 

langdurig toezicht. De termijn van de opgelegde maatregelen bij een invrijheidstelling, zoals toezicht 

van de politie die eindigt na 16 november 1945, worden daarom tot 15 januari 1946 verlengd.
1741

 

De uitdrukkelijk in het parlement geuite wens voor de beëindiging van de interneringen doet minister 

Grégoire zijn beleid versneld uitvoeren. Het Auditoraat-generaal maant de krijgsauditeurs aan zo snel 
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mogelijk arrestatiebevelen uit te schrijven voor alle geïnterneerden met voldoende elementen in hun 

zaak voor de start van een gerechtelijk onderzoek.
1742

 Na deze opdracht stelt het Auditoraat-generaal 

een statistiek op. Het auditoraat te Gent stuurt daarvoor een tabel op met het verloop van de 3298 

geïnterneerden op 31 december 1945. De onderstaande tabel stuurt Landrien van het Auditoraat-

generaal halverwege februari naar het departement Justitie.
1743

 Ruim een derde van de geïnterneerden 

wordt gearresteerd, terwijl voor 55 procent een invrijheidstelling wenkt.  

Geïnterneerden te Gent Totaal Verhouding 

Totale bevolking 3298 100% 

Gearresteerden 1216 36,87% 

Resterend 2082 63,13% 

Bevrijding consultatieve commissie 1449 43,94% 

Voorstel bevrijding consultatieve commissie 232 7,03% 

Bevrijding krijgsauditoraat 132 4,00% 

Ter beschikking ander krijgsauditoraat 31 0,94% 

Ter beschikking vreemdelingenpolitie 51 1,55% 

Vroeg reeds onder arrestatiemandaat 61 1,85% 

In staat van betichting 13 0,39% 

Minnelijke schikking 113 3,43% 

Het aantal geïnterneerden te Gent van 31 december 1945 en midden februari 1946. 

Op 9 februari 1946 is de internering voor het Auditoraat-generaal geen probleem meer. Er is ofwel een 

arrestatiebevel uitgesproken of een behandeling door de consultatieve commissies gebeurt. Uit de 

interneringscentra halen de auditeurs vooral voormalige krijgsgevangenen in Duits uniform. Ganshof 

besluit: “Il ne reste donc en fait que quelques dizaines d’internés proprement dits pour lesquels la 

libération avant les élections a été estimée inopportune à cause des réactions possibles”.
1744

 

Op 10 april 1946 klinkt de toon in het ministerie van Justitie toch nog anders: “il convient que le 9 mai 

au plus tard, date anniversaire de la cessation des hostilités en Europe, tous les internés de nationalité 

belge qui n’auraient pas été placés sous mandat d’arrêt aient été libérés”. Omdat de rondzendbrief 

van 23 januari 1946 het einde van de consultatieve commissies vastlegt op 30 april 1946, vraagt 

minister van Justitie Van Glabbeke de commissies om in hun laatste maand de resterende 654 gevallen 

te herzien. Als de terugkeer van een betrokkene alsnog problemen bij de lokale bevolking veroorzaakt, 

blijven verblijfsvoorwaarden de oplossing. 31 december 1946 is de uiterste uitvoeringsdatum. De 

minister van Justitie wordt de enige uitvoerder van herinterneringen.
1745

 

Uit een vraag van Ganshof op 27 maart 1946 blijkt dat het aantal geïnterneerde beklaagden laag ligt. 

Enkel het auditoraat te Brussel maakt melding van een honderdtal geïnterneerden. Maatregelen voor 

deze arrestaties of bevrijdingen zijn gepland. In Brugge zijn er nog 31 geïnterneerden. Gewoonlijk 

volgt het antwoord dat er geen Belgen meer ter beschikking van de minister van Justitie zijn. Anders 

maant de Auditeur-generaal de magistraten aan om deze personen te arresteren. Indien dit problemen 

oplevert, wenst hij een verslag. Eind mei is deze behandeling in de genoemde auditoraten klaar.  

Er komt nog een laatste probleem naar boven. Ganshof meldt dat nog steeds op onregelmatige basis 

krijgsgevangen Belgen, leden van de Wehrmacht terugkeren naar België. Het zou gaan om nog een 
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tienduizendtal. Ter verhoring van deze verdachten, is personeel nodig dat te Nimy of te Vilvoorde kan 

werken. De Auditeur-generaal wenst voor deze gevallen een bijzondere internering, ten belope van 

maximaal 8 dagen. Dat is het tijdsbestek om voor een arrestatiemandaat te zorgen. Daarnaast steunt de 

magistraat het behoud van verplichte huisvesting of verwijdering uit een lokaliteit. Van het ministerie 

komt het volgende bericht: “Il est indispensable de mettre radicalement fin au régime de l’internement 

en retirant la délégation accordée aux autorités chargées de procéder en mon nom à des internements 

par application de l’arrêté-loi du 12 octobre 1918”. Het departement is wel akkoord met het blijvend 

hanteren van verblijfsvoorwaarden.
1746

 

 

14.2.1.6 Een meer nauwgezette controle als tegengewicht 

Minister van Justitie Grégoire lijkt de bevoegde instellingen relatief veel vrijheid te laten inzake de 

invrijheidstellingen. Dit is slechts een zijde van de medaille. Net zoals du Bus de Warnaffe verhoogt 

Grégoire de controle. Na de vraag van het departement Justitie aan de consultatieve commissies om 

vaste personeelskaders te bepalen volgt eind oktober een tweede administratieve eis. Het Rekenhof wil 

een lijst van het aantal zittingen met de plaats en het start– en einduur van die zittingen en de namen 

van de aanwezige leden. Grégoire vraagt om deze gegevens maandelijks aan hem over te maken.
1747

 

Een gevolg van deze toegenomen controle is bijvoorbeeld het regentsbesluit van 12 november 1945 

dat de consultatieve commissies toelating geeft om in het kader van de herzieningsopdracht vanaf 20 

oktober 1945 in de voor- en de namiddag te zetelen.
1748

 

De controle gaat ook in een andere richting. Het ministerie van Justitie kan de opgelegde voorwaarden 

van de geïnterneerden niet adequaat controleren. Mathieu, het hoofd van de directie der consultatieve 

commissies en der verdachten schrijft voor de minister van Justitie in december 1945 welke informatie 

de commissies aan het ministerie en de burgemeesters moeten overmaken. Mathieu haalt tevens aan 

dat op het ministerie nog steeds adviezen met onvoldoende motivering arriveren. Tot slot wil hij een 

statistiek over de herziening ontvangen.
1749

 

 

14.2.1.7 De administratieve internering als voorlopige hechtenis 

Op basis van artikel 30 swb wordt alle opgelopen hechtenis vóór een onherroepelijke veroordeling en 

ondergaan ten gevolge van de daden die tot die veroordeling aanleiding geven, afgetrokken van de 

duur van de vrijheidsberovende straf. De internering valt echter buiten de definitie van voorhechtenis. 

De rechtbanken brengen dit dus niet in rekening. Hiertegen wordt al snel geageerd. Vanaf 7 december 

1944 volgt reeds na elke gerechtelijke veroordeling voor een misdrijf tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat van ambtswege een vraag tot gratie op om veroordeelden een proportionele verlaging in 

de duur van de opgelegde straf aan de veroordeelde te verlenen. Deze praktijk heeft een precedent in 

een rondzendbrief van de minister van Justitie op 23 februari 1899. Deze rondzendbrief staat de van 

ambtswege opstelling van een gratieverzoek toe voor personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf 
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zonder ondergaan van voorhechtenis. De reden is de opgelopen voorhechtenis voor tenlasteleggingen 

waarvan zij vrijgesproken zijn.
1750

 In de Senaat komt van Carton de Tournai en Jos. De Clercq toch 

kritiek op de moeilijke verhouding tussen de administratieve interneringen en de gevangenisstraffen. 

Carton de Tournai wil de duur van de internering aftrekken van de opgelegde gevangenisstraf. De 

Clercq wil de periode in een interneringscentrum via een wet als voorhechtenis aanzien.
1751

 Buisseret 

dient in naam van zijn collega Grégoire in de Kamer op 4 december 1945 een wetsontwerp in om de 

door de besluitwet van 12 oktober 1918 bevolen interneringen van de duur van de vrijheidsstraffen 

wegens bepaalde misdrijven af te trekken.
1752

 

Grégoire neemt eerst maatregelen voor het correcte verloop van het bestaande systeem. Hij vraagt de 

directeurs van de penitentiaire instellingen per rondzendbrief op 6 oktober 1945 om de auditoraten de 

nodige informatie te geven voor deze gratie. Grégoire geeft ook een leidraad om de duur van de 

internering te bepalen. In de eerste bevrijdingsweken stellen onderzoeksrechters van verschillende 

arrondissementen voor verdachten arrestatiebevelen uit. Het militair gerecht is immers niet overal 

meteen actief. In een aantal gevallen eindigt het arrestatiebevel van de burgerlijke magistratuur vóór 

de effectieve start van het arrestatiebevel van de auditeur. De periode tussen beide arrestaties geldt ook 

als internering. Indien auditeurs een opsluitingsbevel uitschrijven zonder arrestatiebevel geldt ook de 

periode tot aan de effectieve arrestatie als internering. Tot slot valt de start van de internering samen 

met het begin van de opsluiting en niet met de latere regularisatie van illegale interneringen.
1753

 

Het verloop van deze procedure is niet zonder problemen. Directeur-generaal Paul Cornil stelt dat een 

aantal krijgsauditeurs weigert akkoord te gaan met de vervroegde vrijlating van gedetineerden wier 

opgelopen gevangenisstraf de duur van de reeds uitgezeten opsluiting met inbegrip van de voorgaande 

internering evenaart. De magistraten willen het gratieverzoek afwachten. De instructies van 6 oktober 

1945 verliezen daardoor gedeeltelijk hun effect. Om alle gedetineerden gelijk te behandelen, grijpt 

Ganshof in. Hij verzoekt de auditeurs om deze vraag gevolg te geven en de wet van 20 april 1874 

inzake voorlopige hechtenis tevens toe te passen voor nog niet definitieve veroordelingen.
1754

 

Een ander probleem komt begin april 1946 naar boven. De versnelde afbouw van de administratieve 

interneringen brengt het aantal voorlopig gedetineerden op een bijzonder hoog peil. Er zijn tevens een 

aantal geïnterneerden met een zeer lange internering op hun naam. Ganshof stelt de krijgsauditeurs 

voor om na te gaan in welke gevallen de verwachte straf minder zwaar is dan de duur van de tot dan 

ondergane administratieve internering: “In dit geval zullen zij (de auditeurs nva) ongetwijfeld van 

mening zijn handlichting te moeten geven van het bevel tot aanhouding”.
1755

 Het parket wil een te 

lange periode van voorafgaandelijke opsluiting vermijden. 

Ondertussen zit de politieke wereld ook niet stil. Op 6 november 1945 aanvaardt de ministerraad een 

ontwerp dat de duur van de internering voor de lengte van gevangenisstraffen in rekening brengt.
1756
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Minister Grégoire verdedigt de aftrek van de internering als een voorhechtenis, omdat de strafbare 

gedragingen van de betrokkene de aanleiding zijn voor “de atmosfeer van verdenking” die tot deze 

internering leidt.
1757

 Door de ontbinding van het parlement voor de nakende verkiezingen wordt het 

ontwerp een tweede maal in de Kamer neergelegd. De ministerraad geeft minister van Justitie Van 

Glabbeke daarvoor op 6 juni 1946 opnieuw toestemming.
1758

 Het parlement en de commissies van 

Justitie keuren dit eenparig goed.
1759

 Dit wordt uiteindelijk de wet van 20 augustus 1947.  

Luc Huyse stelt in Onverwerkt Verleden vast dat vanaf juni / juli 1947 het aantal criminele straffen in 

de totale strafmaat van de militaire rechtbanken terug toeneemt. De toename van het aantal vonnissen 

bij verstek en het groter gewicht van de arresten van het krijgshof zijn in zijn werk daartoe de twee 

opgesomde deelverklaringen. Hij vermeldt het mogelijke effect van de wet van 20 augustus 1947 niet. 

De effectieve aftrek van de administratieve internering bij de strafuitvoering kan voor een verhoging 

in uitgesproken straffen zorgen in die mate dat rechters met de administratieve internering rekening 

houden en lagere gevangenisstraffen uitspreken. Deze denkwijze biedt ook een bijkomende verklaring 

voor de strafmaatverlaging in de loop van 1945. 

 

14.2.1.8 Een beknopte schets van de praktijk 

1. Het praktisch beleid in het ministerie van Justitie 

Pas vanaf augustus 1945 kan het ministerie van Justitie zich bezighouden met louter zuiver materiële 

vraagstukken en werk maken van een onderscheid in huisvesting en voeding en van het afzonderen 

van groepen gedetineerden. Het hoge aantal gedetineerden in augustus 1945 maakt dit beleid nodig. 

Door talrijke overbrengingen uit de gevangenissen naar de interneringscentra kan het bestuur der 

gevangenissen het aantal personen per cel tot vijf beperken. Het regentsbesluit op 14 september 1945 

regelt dit. De invrijheidstellingen van gemeenrechtelijke veroordeelden door de amnestiemaatregel in 

de besluitwet van 20 september 1945 leidt tot de sluiting van zestien van 36 interneringscentra.
1760

 

Op 28 december 1945 komt een rondzendbrief van het ministerie van Justitie met een gedetailleerd 

plan ter opdeling van de gevangenisbevolking in gespecialiseerde instellingen. Categorie C bevat de 

veroordeelden voor misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat. De veroordeelden met 

een criminele straf voor militaire collaboratie, jonger dan 55 jaar en bekwaam om te werken, horen in 

het kamp te Beverlo. De strafinrichting te Merksplas is de toegewezen plaats voor de correctioneel 

gestrafte militaire collaborateurs van maximum 21 jaar, indien zij bij hun opname nog meer dan 1 jaar 

moeten uitzitten. Economische collaborateurs gaan naar de Citadel van Hoei of de strafinrichting van 

Merksplas, afhankelijk van hun taal en indien zij bij hun opname nog 1 jaar gevangenisstraf moeten 

uitzitten. De tot criminele straffen veroordeelde verklikkers horen in het fort van Breendonk. Naar de 

gevangenis van Sint-Gillis gaan de kopstukken en menners, de bekende dagbladschrijvers, spionnen, 

                                                      

1757
 PDK. 1946. Nr.146. Wetsontwerp waarbij krachtens de besluitwet van 12 oktober 1918 bevolen 

interneringen worden afgerekend van de duur der vrijheidsstraffen uitgesproken wegens bepaalde misdrijven. 

PDS. 1946-1947. Nr.224. Verslag uit naam van de commissie van Justitie belast met het onderzoek naar het 

wetsontwerp waarbij krachtens de besluitwet van 12 oktober 1918 bevolen interneringen worden afgerekend van 

de duur der vrijheidsstraffen uitgesproken wegens bepaalde misdrijven. 
1758

 ARA. VMR, 6 juni 1946. 
1759

 Er wordt wel melding gemaakt van een korte discussie over de vaststelling van de start van een internering. 

PDK. 1946-1947. Nr.106. Verslag namens de commissie van Justitie, uitgebracht door de heer Hossey. 
1760

 Marc VAN HELMONT, “Het bestuur der gevangenissen in 1946”, in: Bulletin van het bestuur der 

strafinrichtingen, 1947, 1, nr.2, p.14-15. 



 

 383  

officieren in de formaties van de Wehrmacht, notoire propagandisten, doders… De andere crimineel 

veroordelen verblijven in de gevangenis van Nijvel of Turnhout, afhankelijk van hun taal, met 

uitzondering van de veroordeelden voor artikel 118bis swb. De correctioneel veroordeelden van 21 

jaar of minder die bij hun opname maximum 1 jaar gevangenisstraf moeten uitzitten, gaan ook naar de 

strafinrichting in Merksplas, in een paviljoen afgescheiden van de wapendragers.  

Voor de overige correctioneel gestraften geldt een meer regionale opdeling: het interneringscentrum 

Kortrijk voor diegenen met woonplaats in de gerechtelijke arrondissementen van Kortrijk en Ieper, het 

interneringscentrum Sint-Kruis voor Brugge en Charleroi, het interneringscentrum Lokeren voor Oost-

Vlaanderen en Hemiksem voor Antwerpen, Limburg en Brabant. Bij overbevolking gaan mensen uit 

Brabant naar Lokeren. De inrichting Merksplas doet tevens voor de gerechtelijke arrondissementen 

van Luik en Hoei als dusdanig dienst. De gevangenis te Verviers is actief voor het gerechtelijk 

arrondissement Verviers. Bij overbevolking verhuizen mensen naar de strafinrichting van Merksplas. 

Het centrum te Aarlen doet dienst voor Luxemburg en te Nimy voor Namen en Henegouwen (met 

uitzondering van het gerechtelijk arrondissement van Charleroi). Voor vrouwen geldt in principe dat 

Franstaligen naar het interneringscentrum van Dinant gaan en Nederlandstaligen naar Vilvoorde, als 

zij nog maar 1 jaar gevangenisstraf moeten ondergaan. In de instelling van Sint-Andries bij Brugge 

horen tot slot de vrouwen die wegens hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid voor het gewone 

gevangenisregime onbekwaam zijn.
1761

 

2. De samenwerking tussen het militair parket en de consultatieve commissies te Brugge 

Er zijn in deze tweede fase minder sporen van wrijvingen tussen het militair parket en de consultatieve 

commissies. Dit is onder meer te wijten aan de gewijzigde maatschappelijke situatie en de oplossingen 

uit de reeds beschreven conflicten. Toch is alles niet koek en ei. In Brugge blijft een problematische 

verhouding bestaan tussen het krijgsauditoraat en de commissie. Het is minister Grégoire die de kat de 

bel aanbindt door Ganshof te vragen waarom de Brugse krijgsauditeur geen dossiers aan de commissie 

overmaakt. Rubbrecht stelt dat hij de eerste drie weken van september vier keer dossiers overmaakt, 

maar zich voor het overige houdt aan de modus vivendi afgesproken met Matthieu, diensthoofd van de 

consultatieve commissies naar aanleiding van eerdere spanningen. Dit houdt in dat hij geen dossiers 

overmaakt, indien behandeling door de krijgsraad mogelijk is. De voorzitter van een consultatieve 

commissie klaagt dat dit modus vivendi ertoe leidt dat er bijna geen dossiers nog voor de consultatieve 

commissie komen. Bepaalde leden dienen daarom hun ontslag in. Ook zijn er naar verluidt op 1455 

personen nog 927 personen door niemand verhoord in het interneringskamp te Sint-Kruis. 

Landrien hoort de Brugse krijgsauditeur uit voor het Auditoraat-generaal. Rubbrecht licht ten eerste de 

achtergrond van het cijfer nog niet verhoorden toe. Dat cijfer bevat vreemdelingen en geïnterneerden 

die niet van het Brugse auditoraat afhangen. Tot slot geeft Kisters zelf toe dat bepaalde geïnterneerden 

in alle eerlijkheid ervan uitgaan dat zij niet gehoord zijn, doordat zij niet weten dat een substituut of de 

voorzitter van de consultatieve commissie eveneens verhoren afnemen. Er zijn nog andere redenen. 

Tussen 12 mei en 14 juni worden in het ambtsgebied van het auditoraat 962 personen geïnterneerd. Dit 

is 600 keer wegens openbaar schandaal. Voor een dossier zonder strafbare feiten, acht Rubbrecht dat 

een persoonlijk verhoor door een magistraat overbodig is. De krijgsauditeur licht toe dat de kabinetten 

alle interneringsdossiers ter hand nemen en overgaan tot arrestatie, invrijheidstelling of bij twijfel tot 

verzending naar de consultatieve commissie. Tegen 15 december 1945 moet elke internering in het 

Brugse geregulariseerd zijn. Daarnaast meent Kisters dat de consultatieve commissie geen onderzoek 
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van ambtswege kan bevelen. De commissie beperkt zich daardoor verkeerdelijk tot het behandelen van 

de bij hen door de betrokkenen aangehangen zaken. 

De onderzoeksprocedure van het Brugse krijgsauditoraat is als volgt: In geval van internering stelt de 

politie of de rijkswacht een proces-verbaal op met een bondige aanduiding van de reden. Dit volstaat 

om een internering te rechtvaardigen, maar niet voor een beroving van vrijheid op langere termijn. Er 

volgt daarom een nader onderzoek van de handel en wandel van de betrokkene: algemene inlichtingen, 

verhoringen en huiszoekingen. Indien dit nader onderzoek geen strafbare feiten aan het licht brengt, is 

de invrijheidstelling van de persoon de volgende stap, behalve indien de plaatselijke overheid wijst op 

openbaar schandaal bij de vrijheid van de persoon. Rubbrecht let er speciaal op dat het auditoraat ook 

invrijheidstellingen kan doen. Voor elke geïnterneerde wettigt een dossier de internering. Op basis van 

het vooronderzoek gebeurt gewoonlijk een ondervraging door een officier van de Staatsveiligheid. Al 

deze gegevens zijn de basis voor de beslissing van een krijgsmagistraat over arrestatie of voorlopige 

invrijheidstelling. In het Brugse auditoraat krijgen twijfelachtige dossiers een voorrangsbehandeling. 

Dossiers met voldoende elementen voor een arrestatiebevel komen daarna. Meestal wordt er meteen 

een aanhoudingsbevel afgeleverd. In een minderheid van de gevallen besluit het krijgsauditoraat op 

basis van de feiten en de eerder opgelopen vrijheidsberoving tot een onmiddellijke invrijheidstelling. 

De resterende dossiers gaan naar de consultatieve commissie. Rubbrecht voorziet dat slechts een 

aantal tientallen interneringen zullen overblijven.
1762

 

 

14.2.1.9 De cijfermatige evolutie van het aantal geïnterneerden 

Op 20 december 1945 schetst Grégoire in de Senaat de geboekte vooruitgang inzake interneringen. Dit 

is succesvol. Bij zijn aantreden in augustus 1945 zijn nog 25.000 mensen geïnterneerd, maar op 15 

december slechts 7036. Grégoire meldt dat in die periode bovendien ongeveer 6000-7000 personen uit 

het buitenland terugkeren. De brede omschrijving inzake “openbaar schandaal” is de tweede oorzaak 

voor het aantal overblijvende interneringen. Dit blijft een geldige reden voor een ruim aantal gevallen. 

Voor een vlotte rechtsgang, stelt Grégoire aan Ganshof voor om de geïnterneerden te arresteren. Dat 

de minister van Justitie in de Senaat uitlegt dat dit beleid veel problemen kan veroorzaken, doet 

vermoeden dat Ganshof deze tactiek afraadt.
1763

 Ganshof maant de krijgsauditeurs niettemin aan om 

over te gaan tot een versnelde aflevering van arrestatiebevelen.  

Over het beleid ter invrijheidstelling van de administratief geïnterneerden deelt Marcel Grégoire in een 

naoorlogs interview laconiek het volgende mee: “en effet, la population ne manifeste pas durant les 

mois où il pleut ou où il fait froid. Il y eut des libérations en masse”.
1764

 De aangehaalde afstand van de 

eigenlijke bezetting en oorlog zijn allicht een meer doorslaggevende verklaring, maar het valt op dat 
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bijna driekwart van de geïnterneerden tegen 1 januari 1946 al dan niet onder voorwaarden in vrijheid 

is gesteld. Begin maart bereikt dit aantal zelfs 95 procent. Deze vooruitgang versterkt de hypothese dat 

de hervorming van de consultatieve commissies wegens overbodigheid niet wordt uitgevoerd. 

Verloop
1765

 Totaal Interneringen Procentueel Daling 

        

1 september 1945 21340 100%  

15 september 1945 19503 91,39% 8,61 

30 september 1945    

15 oktober 1945 14747 69,10% 22,29 

1 november 1945 12750 59,75% 9,36 

15 november 1945 11136 52,18% 7,56 

1 december 1945 8607 40,33% 11,85 

15 december 1945 7036 32,97% 7,36 

30 december 1945 5686 26,64% 6,33 

15 januari 1946 4254 19,93% 6,71 

31 januari 1946 2163 10,14% 9,80 

15 februari 1946 1515 7,10% 3,04 

28 februari 1946 1114 5,22% 1,88 

15 maart 1946 870 4,08% 1,14 

31 maart 1946 656 3,07% 1,00 

15 april 1946 551 2,58% 0,49 

30 april 1946 405 1,90% 0,68 

Het verloop van het aantal interneringen, september 1945 – april 1946. 

 

14.2.2 De regulering van het bewijs van burgertrouw  

14.2.2.1 De eerste officiële stap: de rondzendbrief van 18 september 1945 

Voor het bewijs van burgertrouw wenst minister van Binnenlandse Zaken Adolphe Van Glabbeke op 

de ministerraad van 3 augustus 1945 een wettelijk kader om het economische herstel van België niet te 

hinderen. Het kan niet dat een industrieel voor een onterechte verklikking of voor een gerechtelijk 

vooronderzoek een bewijs van burgertrouw geweigerd wordt. Deze bedenking toont een jaar na de 

bevrijding nogmaals de krimpende nood aan de toepassing van preventieve maatregelen. Van 

Glabbeke wil de remmingen op het industriële leven kwijt. Grégoire heeft geen probleem met de 

instelling van een commissie om inzake deze materie voorstellen te ontvangen.
1766

 De rondzendbrief 

van 18 september 1945 komt, zoals zonet aangegeven, van deze commissie. 

Tijdens de voorbereidende werken van dit beperkt ministerieel comité stuurt Grégoire een brief voor 

Van Glabbeke naar Ganshof. De rol van de gemeentelijke administratie staat voor hem buiten kijf. Hij 

wil ook een duidelijk omschreven rol voor het militair gerecht: een korte lijst met informatieve vragen 

beantwoorden. Het Auditoraat-generaal gaat akkoord met dit principe. Grégoire wil dossiers met een 

klassering zonder gevolg of een buitenvervolgingstelling gelijkstellen aan “geen vervolging” zonder 

dat daaruit een automatisch bewijs van burgertrouw voortvloeit. Dit blijft te absoluut voor het 
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Auditoraat-generaal. Deze dossiers kunnen voldoende elementen voor een inbreuk bevatten, maar 

onvoldoende tenlasteleggingen. Het kan ook een slecht moment zijn om te vervolgen.
1767

 

Na deze gedachte-uitwisseling nodigt de minister van Justitie de Auditeur-generaal en substituut 

Mahaux uit voor de vergadering van het beperkt ministerieel comité op 3 september 1945. Deze vindt 

plaats in het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. De ministers van Economische Zaken 

Albert De Smaele en van Financiën Franz de Voghel (beiden partijloos) zijn aanwezig, net als de 

voorzitter van het bureau van het sekwester Duquesne de la Vinelle. Eind september blijkt uit een brief 

van Mahaux aan Constant dat het comité de kwestie niet heeft onderzocht. Er is echter onrust over een 

toespraak van Eerste minister Van Acker op de radio. Hij zegt dat elke persoon zonder veroordeling 

door het militair gerecht een bewijs van burgertrouw zal krijgen. Dat is niet het plan. Constant deelt 

zijn collega substituut-Auditeur-generaal mee dat een ministeriële dienstbrief binnenkort het probleem 

van het bewijs van burgertrouw zal regelen volgens de opvattingen van het Auditoraat-generaal.
1768

 

Op 18 september 1945 verschijnt de onderrichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake 

het bewijs van burgertrouw. Van Glabbeke stelt daarin richtlijnen voor de gemeentebesturen op inzake 

de toe- of afwijzing van wat de rondzendbrief betitelt als “een getuigschrift van burgerdeugd”. De 

rondzendbrief stelt dat een bewijs geweigerd moet worden aan zij “die door hun gedragingen tijdens 

bezetting, hebben aangetoond dat zij slechte burgers waren”. Dit zijn de volgende acht categorieën:  

1. De door hun gedrag onder de bezetting vervallenverklaarde of ontzette gemeentelijke of 

provinciale mandatarissen en de om diezelfde reden afgezette of van ambtswege ontslagen 

ambtenaren, beambten en bedienden van de openbare besturen. Leden uit de beroepsgroepen 

met een mildere sanctie voor hun gedrag krijgen het bewijs van burgertrouw wel. 

2. Iedere persoon met een gerechtelijke veroordeling door het militair gerecht op grond van diens 

houding tegenover de vijand. Deze weigering geldt ook voordat de veroordeling in kracht van 

gewijsde gaat. Indien in tweede instantie een vrijspraak volgt, mag de betrokkene het bewijs 

opnieuw ontvangen. 

Een voorlopige weigering geldt voor de naar de krijgsgerechten verwezen personen totdat een 

uitspraak over de tenlasteleggingen is gedaan. Indien bij het krijgsauditoraat louter een klacht 

is ingediend, mag het bewijs van burgertrouw nog gegeven worden. Is de burgemeester op de 

hoogte van een doorverwijzing naar het militair gerecht, dan neemt hij dit bewijs voorlopig af, 

in afwachting van de afhandeling van het dossier van de betrokkene. 

De burgemeester moet voor elke persoon van categorie 2 bij het krijgsauditoraat kennisnemen 

van de aard van de feiten. Indien daaruit of uit andere bronnen blijkt dat de betrokkene tot een 

andere categorie van de rondzendbrief behoort, dan wordt dit bewijs niet verstrekt. 

3. Iedere ter beschikking van de minister van Justitie geïnterneerde persoon of met gedwongen 

verblijfplaats in vrijheid gestelde persoon. Een bewijs van burgertrouw kan aan deze personen 

verstrekt worden na de opheffing van deze maatregelen. 
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Op dat moment is het weer aan de burgemeester om de krijgsauditeur te vragen of het dossier 

van deze persoon geen feiten bevat die hem bij een andere categorie van deze rondzendbrief 

plaatsen. Andere informatiebronnen zijn ook toegestaan.  

4. Iedere persoon die, in welke hoedanigheid ook, na 1 januari 1941 tot het VNV of na 1 februari 

1941 tot Rex toetreedt of aangesloten blijft. Bijkomend geldt deze bepaling voor diegenen die 

na 10 mei 1940 behoren tot groepen zoals: AGRA, DeVlag, DeWag, Mouvement National 

Populaire Wallon, Deutsche Belgische Gesellschaft, NSVAP, Le Bien-Etre du Peuple of tot 

Volkswelzijn. Tot slot geldt deze bepaling voor iedere persoon die onder de bezetting lid blijft 

of wordt van een partij, een politieke of culturele beweging of instelling nadat bekend wordt 

dat dit orgaan de politiek, propaganda of oogmerken van de vijand dient. 

5. Iedere persoon die na 10 mei 1940 een deel is van een vijandelijke politie-, (para)militaire 

formatie of hulpformatie bij de vijandelijke legers, zoals de Hilffeldgendarmerie, Gestapo, 

Geheime Feldpolizei, het Deutsche Rote Kreuz, SS Wallonie, SS Vlaanderen of Langemarck, 

de OT, de NSKK, het Vlaams Legioen, Legion Wallonie, de Dietsche Militie, de Zwarte 

Brigade, de Fabriekswacht en de Garde Wallonne. Tevens geldt dit voor iedere persoon die na 

1 mei 1944 van de Volontaires du Travail pour la Wallonie of de Vrijwillige Arbeidsdienst 

voor Vlaanderen lid blijft. 

6. Iedere persoon die na 1 april 1942 een leidende of propagandistische rol in de UGHA speelt of 

vanaf 1 mei 1941 in de CCW.  

7. De al dan niet verplichte arbeiders in Duitsland die daar een pro-Duitse houding aannemen. 

8. Iedere persoon die door zijn houding, geschriften of gedragingen tijdens de bezetting bij zijn 

vaderlandslievende medeburgers aanstoot veroorzaakt. Dit is in vergelijking met het ontwerp 

van de rondzendbrief de enige nieuwe categorie. Bij de andere categorieën komen er vooral 

nog voorbeelden van verenigingen bij. 

De meeste categorieën spreken voor zich. Categorie vier en vijf dienen de nog niet door de zuivering 

geraakte individuen van een bewijs van burgertrouw te onthouden. Categorie acht is vergelijkbaar met 

de omschrijving van individuele propaganda die Grégoire in de finale versie van de besluitwet voor de 

burgerlijke epuratie opneemt. Categorie zeven is ook verwant aan de achtste omschrijving, maar dan 

voor verplichte arbeiders in Duitsland. 

De rondzendbrief stelt daarnaast dat de aanvraag voor een bewijs van burgertrouw steeds met een doel 

gebeurt. Dit doel staat zoals bij het bewijs van goed gedrag en zeden op het bewijs van burgertrouw 

vermeld. Op dit document mogen ook bijzondere door de aanvrager gedane verdienstelijkheden inzake 

burgertrouw toegevoegd worden. Tot slot bepaalt deze rondzendbrief dat een ernstig onderzoek nodig 

is naar de gedragingen van elke aanvrager. Waar een georganiseerd politiekorps is, moet dit onderzoek 

door een gegradueerd politiedienaar gebeuren. Bij weigering van een bewijs heeft de aanvrager tevens 

recht op een confrontatie met diegene die hem van burgerontrouw beschuldigt. Draait dit voordelig uit 

voor de aanvrager, dan kan de burgemeester het dossier opnieuw onderzoeken.
1769

 

Ook het bewijs van burgertrouw is een mikpunt van kritiek voor de katholieke oppositie. In september 

1945 meldt Jos. De Clercq dat een bevrijde geïnterneerde bijna nergens een bewijs voor burgertrouw 

kan bekomen. Dit geldt voor zelfstandigen en werknemers. Een banklening is onverkrijgbaar. Hij wil 
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dat het krijgsauditoraat bij een klassering zonder gevolg of een buitenvervolgingstelling een attest 

verleent, zodat de betrokkene kan bewijzen dat tegen hem geen vervolging meer loopt. Het kan niet 

dat een krijgsmagistraat geen attest verleent, omdat een veroordeling in de toekomst mogelijk blijft.
1770

 

Senator Hanquet pleit twee maand later voor een regeling van het bewijs van burgertrouw. Hij wil niet 

dat burgemeesters een rol als rechtbank opnemen. De bij het auditoraat voorziene procedure levert te 

weinig resultaten op. Diens partijgenoot Ronse bepleit een zedelijke beteugeling met zware fiscale 

sancties voor economische collaboratie. Het bewijs van burgertrouw schiet voor hem tekort in beide 

opzichten. Eerst verdedigt Grégoire zich door de minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen als de 

verantwoordelijke. In discussie met Vermeylen geeft hij evenwel toe dat de in september verschenen 

richtlijnen voor het bewijs van burgertrouw van een interministerieel comité komen.
1771

  

 

14.2.2.2 De praktische toepassing binnen de krijgsauditoraten 

Niettegenstaande zijn samenwerking aan de opstelling van de rondzendbrief probeert Ganshof al vanaf 

de daaropvolgende maand van de voorziene rol voor de krijgsauditeurs af te komen. Naast de taak van 

het bewijs van burgertrouw moet het parket tevens de burgerlijke epuratie ter hand nemen en daarnaast 

een belangrijke rol invullen voor de erkenning van het verzet (een andere besluitwet van 19 september 

1945).
1772

 Voor de toepassing van de rondzendbrief van 28 september 1945 vraagt Ganshof “de bien 

vouloir revenir sur notre décision de faire appel à la collaboration des parquets militaires pour 

l’établissement des certificats de civisme”. De lijsten voor de burgerlijke epuratie maken informeren 

over het bewijs van burgertrouw gemakkelijker. Dit zorgt voor minder nieuwe onderzoeksdaden. 

Verschillende krijgsauditeurs willen eerst de lijsten van de burgerlijke epuratie afwerken en daarna de 

onderzoeken voor het bewijs van burgertrouw uitvoeren. De Auditeur-generaal wil de mening van 

Grégoire kennen, maar verklaart geen voorstander te zijn. De minister van Justitie herinnert Ganshof 

aan de opstelling van deze instructies “en commun avec vous et avec votre accord”. Deze bijkomende 

taak moet uitgevoerd worden.  

Nog eind november 1945 stelt Grégoire: “une impérieuse nécessité m’empêche de suivre mon premier 

sentiment qui était de vous donner satisfaction”. Het bewijs van burgertrouw aan de gemeenten laten, 

is niet zonder gevaar. Op 9 februari en 19 maart 1946 richt Ganshof in elk geval een schrijven aan de 

minister van Justitie. Hij vraagt drie zaken: 1. Een aanmaning voor de gemeentebesturen om zo weinig 

mogelijk overbodige inlichtingen aan de krijgsauditoraten te vragen. 2. De krijgsauditoraten sturen in 

het kader van de verkiezingen en de burgerlijke epuratie duizenden attesten aan de gemeenten. Dit 

moet de gemeentelijke diensten in staat stellen om een deel van het werk zelf te doen. 3. De criteria in 

de besluitwet van 19 september 1945 zouden ook voor het bewijs van burgertrouw moeten gelden.
1773

 

Indien de gemeenten deze stap volgen, zou het bewijs van burgertrouw minder ver reiken dan volgens 

de geldende rondzendbrief. Dit is een logisch voorstel. 
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Op 9 januari 1946 polst Ganshof alvast op vraag van de minister van Justitie per rondzendbrief naar de 

praktische samenwerking tussen de krijgsauditoraten en de gemeentebesturen. Hij herhaalt dat de 

onderzoeksdaden voor de burgerlijke epuratie het informeren van de gemeenten gemakkelijker moet 

maken. Een aantal krijgsauditoraten meldt steeds aan de vragen te kunnen voldoen. Krijgsauditeur 

Joachim (Aarlen) vermeldt dat elk geklasseerd dossier een fiche heeft, gebaseerd op de vragenlijst van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo zijn opzoekingen vrij gemakkelijk. Het krijgsauditoraat te 

Luik heeft wel problemen. Het komt de Auditeur-generaal ter ore dat de Luikse burgemeester zich 

beklaagt over de weigering van de krijgsauditeur om informatie te verstrekken. De verdediging van 

krijgsauditeur Anciaux Henry de Faveaux is dat hij ministeriële instructies heeft, maar geen formele 

bevelen om de instructies op te volgen. Aan Ganshof verwoordt de krijgsauditeur het enigszins anders. 

Hij gebruikt de facultatieve bepaling uit de rondzendbrief. De rondzendbrief bevat geen verplichting 

of termijn om te antwoorden. Het beantwoorden van deze honderden brieven lijkt Anciaux Henry de 

Faveaux niet mogelijk zonder schade voor de werkzaamheden in het auditoraat. Ganshof maant hem 

aan dat hij niettemin zoals de anderen moet antwoorden op toegestuurde vragen. De onderzoeken van 

de burgerlijke epuratie zouden dit gemakkelijker moeten maken. Op 4 maart 1946 laat Anciaux weten 

aan Ganshof dat dit inderdaad het geval is en zonder grote nadelen.
1774

 

 

14.2.2.3 De verdere kritiek op het bewijs van burgertrouw 

Ook eind 1946 zorgt dit getuigschrift voor parlementair debat. In de Kamer neemt du Bus de Warnaffe 

het woord bij de bespreking van de begroting voor het departement Justitie. Hem stoort het dat elke 

Belg als inciviek beschouwd tot bij de vertoning van dit ad hoc opgestelde bewijs. Oorspronkelijk is er 

een beperkte toepassing, maar ondertussen is het bewijs overgewaaid naar een onvoorzien geheel van 

zaken: schadeloosstellingen, toelatingen aan de universiteit, inschrijvingen in het handelsregister… De 

verlening bevindt zich in de handen van de burgemeester en de rondzendbrief van 18 september 1945 

is de enige wettelijke basis. Deze bepalingen zijn een jaar van kracht, maar pas sinds een paar weken 

is beroep mogelijk. De voormalige minister van Justitie verwerpt ook de mogelijke weigering van een 

bewijs wegens het bestaan van een gerechtelijk dossier. Dat dossier kan reeds lang in een auditoraat 

liggen. De betrokkene verneemt pas van het bestaan van dit dossier bij de weigering van zijn bewijs 

van burgertrouw. Voor du Bus leidt deze niet bij wet voorziene rechtenontzetting tot een haat voor de 

Staat. Hij verwijst daarom naar “des hommes clairvoyants de tous les partis (…) au sein du CEPAG” 

die spraken over “des citoyens de seconde zone qui s’insurgeront contre l’arbitraire avec lequel, 

évitant le débat sur leur culpabilité pénale, on les aura frappés d’une sanction dont le caractère est 

mal défini, mais dont l’essence est politique”. Het bewijs van burgertrouw bemoeilijkt de re-integratie 

van kleine, gemiddelde en veronderstelde incivieken in de nationale gemeenschap.
1775

 

De discussie wordt voortgezet bij de parlementaire behandeling van de begroting van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken in januari 1947. Voor volksvertegenwoordiger De Taeye is er geen noodzaak 

meer om inlichtingen over de gedraging van personen tijdens de bezetting te verstrekken. Naast een te 

grote willekeur bij de uitreiking en weigering vindt hij dat de provinciale beroepscommissies laattijdig 

en onvoldoende aan die willekeur verhelpen. Dit getuigschrift moet daarom verdwijnen. Van Buisseret 

(liberaal) en Dispy (communist) komt een ander geluid. Deze laatstgenoemde wil het bewijs van 

burgertrouw net een wettelijke basis geven, terwijl Buisseret incivisme ruimer dan de strafwet inschat. 
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In zijn ogen moet de Staat zich tegen elke vorm van incivisme beschermen. Daartoe is het bewijs van 

burgertrouw een adequaat middel.
1776

  

De belangrijkste redenen voor de groeiende politieke tegenkanting tegen het bewijs van burgertrouw is 

de ongeremde uitbreiding van de vraag naar zo een bewijs voor bijzonder uitlopende zaken. Daarom 

schaart Ganshof zich achter de bedenkingen van substituut-krijgsauditeur Cartier (Brussel) in diens 

brief medio mei 1946. Hij schrijft dat de regering de incivieken nooit het werken wil verbieden. Het is 

ten hoogste het doel hen te verwijderen van sociaal belangrijke posities. De quasi unanieme houding 

van de private en openbare werkgevers maakt het echter zo goed als onmogelijk om zonder bewijs van 

burgertrouw werk te vinden. Deze arbeidsuitsluiting staat nergens neergeschreven, maar bestaat. Het 

militair gerecht is niet bij machte om deze situatie positief te beïnvloeden. Cartier vindt dit schadelijk 

voor ‘s lands herstel. Ganshof laat de substituut weten dat de bevoegde autoriteiten ongerust zijn over 

de actuele ontwikkelingen. Het is voor de Auditeur-generaal evenwel geen optie om de bevoegdheid 

over dit bewijs van burgertrouw aan het militair parket te geven. Volgens hem bereidt het ministerie 

van Binnenlandse Zaken daarvoor een administratieve commissie voor.
1777

 

Deze ongeremde uitbreiding is het hoofdthema in de politieke voorstellen voor de bijsturing tot de 

afschaffing van het bewijs van burgertrouw. In het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale 

Studies (CEPESS) van de CVP vergadert de commissie van Justitie een aantal keer over de toekomst 

van dit getuigschrift. Eerst denkt de commissie na over een wetsvoorstel om de uitgifte van het bewijs 

van burgertrouw te regelen. De tegenkanting in het CEPESS behelst verschillende aspecten: de te 

brede instructies van 18 september 1945, de onduidelijke en arbitraire aflevering zonder mogelijkheid 

van beroep, de steeds te hernieuwen aanvraag voor een specifiek doel. Een eerste weinig uitgewerkt 

voorstel voorziet alvast beroep bij de vredesrechter van het domicilieadres van de aanvrager. De 

tweede stap binnen het CEPESS is de samensmelting van het bewijs van burgertrouw met het bewijs 

van goed gedrag en zeden. Dit voorstel staat toe om correctionele straffen tot 3 jaar na de straf op het 

bewijs te handhaven.
1778

 Eind 1946 noemt het politiek bureau van de KP het bewijs van burgertrouw 

waardeloos en voorbijgestreefd. In een Vlaamse stad vaardigt een burgemeester bewijzen uit en wordt 

daarna zelf voor incivisme opgepakt. Met het akkoord van het verzet meent het Politiek Bureau dat het 

tijd wordt om deze karikaturale maatregel af te schaffen.
1779

 

Het komt ook tot effectieve politieke actie. Er is een “voorstel van wet strekkende tot afschaffing van 

het bewijs van burgertrouw”. In dit begin juni 1946 door Senator Orban ingediende document staat de 

ongebreidelde toepassing van het bewijs van burgertrouw als hoofdreden: de noodzaak een bewijs van 

burgertrouw voor een bezoek aan het buitenland, voor een inschrijving in het handelsregister, voor de 

ontvangst van het bedrag van een levensverzekering, ook voor bepaalde aankopen en het bekleden van 

eender welke plaats.
1780

 In het daaropvolgende – maar beduidend latere – verslag van de commissie 

van Justitie op 6 februari 1947 staan bijkomende aanwijzingen inzake de zeer brede toepassing van het 

bewijs van burgertrouw. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verkrijgen van een rijbewijs. Dit 

gaat dus veel verder dan eerder beperkte doelen in september 1944.  

Het verslag van de commissie stelt dat de toepassing op een kwellende manier voor de hele bevolking 

geldt en dat er een wederrechtelijke toepassing van de eis voor het bewijs van burgertrouw plaatsvindt. 
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Dit bewijs wordt in de regel immers geweigerd aan de echtgenote en de familieleden van een inciviek 

zonder dat deze personen daarom schuld treffen. Hetzelfde lot treft personen wier houding tijdens de 

bezetting niet gecontroleerd kan worden. Als “belachelijk” vermeldt de commissie de vraag voor een 

getuigschrift van een administratie voor de jonge kinderen van ouders die naar het buitenland willen. 

De chaotische toepassing van dit bewijs van burgertrouw betekent dat “de maatschappelijke opbeuring 

van de incivieken er door verhinderd wordt”. De burgerlijke epuratie legt de activiteit van incivieken 

in welomschreven domeinen beperkingen op wegens hun mogelijke maatschappelijke schade. Het 

bewijs van burgertrouw berooft de incivieken evenwel van bestaansmiddelen. Dit kan noch mag het 

doel zijn: “Na de bestraffing en de zuivering is het vanzelfsprekend noodzakelijk, dat de incivieken 

opnieuw worden opgevoed en daartoe is er, zover ons bekend is, geen beter middel dan hen in staat te 

stellen te werken en opnieuw plaats te nemen in de gemeenschap”.
1781

 Het voorstel van Orban e.a. 

bestaat uit twee delen.
1782

 Het document behelst ten eerste een opname in het strafregister van zware 

disciplinaire beslissingen voor feiten verbonden aan iemands houding onder de bezetting.
1783

 Ten 

tweede wordt de afgifte van deze informatie beperkt tot zij “die zullen bewijzen er een rechtmatig 

belang bij te hebben, waarover de minister van Justitie in hoogste instantie zal oordelen”.
1784

  

De commissie van Justitie van het CEPESS is niet onverdeeld gelukkig met dit voorstel. Er heerst 

onduidelijkheid over het begrip “zware disciplinaire beslissingen”. Verder krijgt de regering te veel 

beslissingsmacht. Hierna komt een nieuw voorstel binnen het CEPESS. De duur van de inschrijving 

wordt afhankelijk van de lengte van de straf.
1785

 Ook de commissie van Justitie van de Senaat heeft 

bezwaren tegen het voorstel Orban. Ten eerste is het bewijs van burgertrouw niet via een wet of een 

besluit ingesteld. De afschaffing moet dus op andere gronden gebeuren. De commissie stelt daarnaast 

het bewijs niet ten onrechte gelijk met een “uitbreiding door de plaatselijke overheden spontaan aan 

het bewijs van goed gedrag en zeden gegeven, onder de drang van de openbare mening en om te 

voorzien in onbetwistbare noodwendigheden van praktische aard”. De inschrijving in het strafregister 

acht de commissie echter onbevredigend en gevaarlijk. Een disciplinaire beslissing en gerechtelijke 

veroordeling zijn verschillend. Deze inschrijving kan allerlei gevolgen hebben. Wel neemt de 

commissie in de Senaat een motie aan om het bewijs van burgertrouw af te schaffen en door een 

controlemaatregel met minder grote nadelen te vervangen.
1786

 

Het parlementair halfrond onthaalt deze motie op 25 februari 1947 met unaniem applaus. Daarna volgt 

de goedkeuring: een duidelijk politiek teken. Als minister van Binnenlandse Zaken neemt Buisseret 

toch de verdediging van het bewijs van burgertrouw op. Hij geeft aan dat het een beoordeling door een 

administratieve autoriteit betreft: “il est certain que lorsqu’on demande à une autorité publique de 

donner son avis sur la vie et les moeurs d’un citoyen, cette autorité ne peut s’inspirer d’autres règles 

que celles de la conscience générale et ne peut pas les trouver dans les formules du droit écrit”. 

Buisseret aanvaardt het bestaan van ongemakken, maar vermeldt de legitieme gevoeligheden van de 

bevolkingsgroepen die zich verzetten en lijden onder de bezetting. Rolin gaat met de bevoegdheid van 
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administratieve overheden niet akkoord. Hij wil een nieuw systeem zonder illegaliteit en arbitrariteit. 

Vermeldingen van administratieve straffen moeten horen thuis in een administratief dossier met een 

confidentieel karakter.
1787

 

 

14.2.2.4 Van verdere structurering tot uiteindelijke afschaffing 

1. Ingrepen in de toepassing 

Ik schreef reeds dat er na augustus 1945 nog categorieën voor het bewijs van burgertrouw bijkomen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor inschrijvingen aan universiteiten en andere hogescholen of instituten 

van de Staat (regentsbesluiten op 7 maart 1945 en 18 september 1945), voor kandidaten van examens 

bij de centrale jury (regentsbesluit op 18 september 1945) en studies tot ziekenoppasser (regentsbesluit 

op 11 januari 1946).
1788

 De regering steunt niet elke uitbreiding. Op 29 november 1945 verwerpt de 

ministerraad de vraag ter instelling van het bewijs “des créanciers de l’Etat préablement au paiement 

des créances”.
1789

 Deze vraag komt van het Brusselse stadsbestuur. Er zijn immers ministeries die de 

gemeentelijke administraties vragen dat begunstigden van staatsfondsen een bewijs van burgertrouw 

voorleggen.
1790

 De reden voor de verwerping is onbekend, maar dit strookt met de eerder uitgewerkte 

bepalingen voor het bewijs van burgertrouw en met de geldende politieke houding voor de zuivering.  

In een rondzendbrief van 28 januari 1947 schrijft minister van Binnenlandse Zaken Buisseret voor dat 

uitgewiste veroordelingen (bijvoorbeeld door vrijspraken of rehabilitatie) niet op het getuigschrift van 

burgertrouw en goed zedelijk gedrag thuishoren.
1791

  

In de rondzendbrief van 19 juli 1947 zorgt opvolger minister van Binnenlandse Zaken Vermeylen voor 

een onderscheid in de redenen voor de weigering van een bewijs van burgertrouw: “In geval het 

getuigschrift van burgertrouw geweigerd werd voor feiten die geen aanleiding hebben gegeven tot de 

toepassing der besluitwet van 19.9.45 (…), zullen de bedoelde vermeldingen enkel moeten beschouwd 

worden als eenvoudige inlichtingen waarmede ieder belanghebbend bestuur rekening zal houden in 

zoverre de weigering zal blijken overeen te stemmen met de andere gegevens van het dossier. Bewuste 

inlichtingen zullen geen vermoeden tegen de postulant vormen wegens de willekeurigheid waarmede 

soms de getuigschriften van burgertrouw geweigerd zijn geworden. Zij zullen dus een aanvullend 

onderzoek vergen”.
1792

 Het doel van Vermeylen is een betere integratie van de lichte gevallen en het is 

de burgerlijke epuratie die voor de praktijk voor de verlening van een bewijs van burgertrouw richting 

aangevend is. Dat aan deze richtlijnen meer belang gehecht wordt, is logisch. De burgerlijke epuratie 

vormt vanaf september 1945 immers de algemene basis van de zuivering. 

2. Ingrepen in de procedure 

Vanaf juni 1946 bestaat voor twijfelgevallen de mogelijkheid om beroep tegen een beslissing van de 

burgemeester aan te tekenen. Beroep kan voor de twee laatste categorieën uit de rondzendbrief van 18 

september 1945. De overige categorieën kunnen niet van deze maatregel genieten. Voor dit beroep 
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komt een provinciale commissie tot stand, bestaande uit twee arrondissementscommissarissen met een 

door de minister van Binnenlandse Zaken aangeduid verzetslid. De arrondissementscommissaris van 

het domicilieadres van de betrokkene is de voorzitter. Zowel de weigering als verlening van een 

bewijs van burgertrouw is in deze commissie aanvechtbaar. De commissie beslist om het bewijs uit te 

reiken of in te trekken en kan de politie of de rijkswacht onderzoeksdaden opleggen.
1793

 

Het beroep wordt door Vermeylen uitgebreid in de reeds vermelde rondzendbrief van 19 juli 1947. 

Deze uitbreiding van de bevoegdheid valt samen met de invoering van een blad voor burgertrouw in 

het gemeentelijke strafregister. Dit blad bevat de datum en de reden van de weigering van het bewijs 

van burgertrouw. Uitspraken zijn nu tevens mogelijk voor de zaken horende tot paragrafen 4, 5 en 6 

van de rondzendbrief van 18 september 1945. Dit zijn de leden en leidinggevenden van de politieke en 

culturele verenigingen en de politie, (para)militaire en socio-economische organisaties. Een regelmatig 

bevel van een erkende inlichtings- of actiedienst of verzetsbeweging maakt dit ontvankelijk. In deze 

gevallen wint de beroepscommissie het advies van de Nationale Raad van de Weerstand in als controle 

op de regelmatigheid van dit bevel. Voor categorie 4 is onweerstaanbare dwang inroepbaar. De laatste 

reden voor een onderzoek, is een leeftijd van de betrokkene tussen 14 en 16 jaar op 1 oktober 1944.
1794

 

Dit is een stap met een aantal belangrijke verzachtingen. 

3. De samensmelting met het bewijs van goed gedrag en zeden  

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Vermeylen bepleit op 31 mei 1947 in de ministerraad tevens de 

vervanging van dit getuigschrift door een bewijs van burgertrouw, goed gedrag en zeden. Dit bewijs is 

dan tevens nuttig als bewijs van goed gedrag en zeden. Een ontzetting voor misdaden of wanbedrijven 

tegen de uitwendige veiligheid van de Staat kan op dit bewijs, indien dit een administratieve beslissing 

komt of van een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde. Gemeentelijke fiches vervangen dan 

de samengestelde documentatie van het huidige systeem. Dit betekent de instelling van controle door 

specifieke openbare overheden. De huidige commissies voor beroep kunnen voor de behandeling van 

de weigering van het nieuwe certificaat instaan. De verzetsorganisaties zijn geraadpleegd en akkoord. 

Vermeylen wil dit systeem om de lichte gevallen gemakkelijker te re-integreren. Een aantal ministers 

vreest misbruik bij het aanwenden van een gemeentelijk fichesysteem of dit systeem zal falen. Voor 

sommigen blijft het nog te vroeg voor “une mansuétude quelconque à l’égard des “inciviques”.
1795

 

Vermeylen krijgt van Eerste minister Spaak evenwel de kans om zijn plan nogmaals voor te leggen 

tijdens de vergadering van de ministerraad waarin de wijzigingen in de besluitwet ter instelling van de 

burgerlijke epuratie ter sprake komen.
1796

 Dit toont nogmaals de banden tussen de burgerlijke epuratie 

en het bewijs van burgertrouw. Dit gebeurt op 20 juni 1947.  

In een document over dit bewijs voor de ministerraad schrijft Vermeylen: “La situation du pays est à 

peu près redevenue normale. Il faut donc que les mesures proprement révolutionnaires et temporaires 

fassent place à des mesures d’ordre général et définitif, et ce faisant, donner satisfaction au voeu 

unanime de la commission de la Justice du Sénat de “voir supprimer le certificat de civisme et 

remplacer par des mesures de contrôle que ne présentent pas les mêmes inconvénients””.
1797

 De 

ministerraad beslist dat minister Vermeylen zijn wetsontwerp ter handtekening aan de regent mag 

voorleggen. Er is slechts een voorbehoud. Het beperkt ministerieel comité kan van mening zijn dat het 
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ontwerp opnieuw voor de ministerraad moet komen. In dit comité zetelen de katholieke minister van 

Justitie Struye en minister van Openbare Werken Oscar Behogne en de socialistische minister van 

Binnenlandse Zaken Vermeylen en minister van Begroting Joseph Merlot. Dit comité gaat akkoord 

met alle voorstellen van Vermeylen en de nota die de ministerraad eerder ontvangt.
1798

 

Piet Vermeylen verzacht het regime van het bewijs van burgertrouw, omwille van de willekeurige 

aflevering en de al even willekeurige vraag tot voorlegging van het bewijs van burgertrouw. Hij licht 

daarenboven toe dat het nut van het bewijs van burgertrouw bijlange niet meer zo groot is als kort na 

de oorlog. Ook hindert het bewijs van burgertrouw de sociale reclassering van bepaalde incivieken 

door de beroving van bestaansmiddelen. Vermeylen acht dit onrechtvaardig en nadelig voor de gehele 

gemeenschap.
1799

 Hij stemt in met kritieken van de katholieke oppositie. De uiteindelijke afschaffing 

van het bewijs van burgertrouw volgt uiteindelijk in 1951, met de rondzendbrief van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken op 10 augustus.
1800

 

 

14.2.3 Het idee van de opheffing van de antinationale partijen 

De regering Van Acker buigt zich ook opnieuw over het wetsontwerp betreffende de opheffing van: 

“des groupements, sociétés ou organisations ayant porté atteinte aux institutions du peuple belge”. Op 

10 augustus 1945 stuurt Grégoire een voorontwerp naar Eerste minister Van Acker om dit document 

aan de ministerraad voor te leggen. Een kleine week later wordt het verdeeld onder de verschillende 

ministers. Op 28 augustus krijgt Marcel Grégoire de toestemming om het wetsontwerp aan de Kamers 

voor te leggen mits inachtneming van een aantal niet nader verduidelijkte juridische opmerkingen.
1801

 

Na de uitvaardiging van de besluitwet voor de burgerlijke epuratie, dient de minister dit wetsontwerp 

op 23 september in.
1802

 De tekst bevat weinig veranderingen in vergelijking met de eerder besproken 

ontwerpen. In de memorie van toelichting wordt de lange passage van Hayoit de Termicourt over de 

niet absolute geldigheid van de Grondwet geschrapt. De linkse regering Van Acker stapt dus niet mee 

in het ondemocratische discours dat de kracht van de Grondwet ondergraaft in uitzonderingssituaties. 

De op dat moment volop losgebarsten Koningskwestie is daar niet vreemd aan. Deze schrapping wijst 

tevens op de doorgaans dieper gewortelde democratische intenties van de linkse partijen.  

Er zijn weinig andere sporen van dit wetsontwerp. De commissie van Justitie maakt geen verslag op. 

Wel noemt Joseph Pholien het aan de Kamer voorgelegde ontwerp “à la fois spectaculaire et puéril”. 

Toch vindt hij de vertraging bij de uitvaardiging van onder meer dit wetsontwerp schandalig.
1803

 Zoals 

op andere gebieden toont Marcel Grégoire zich daadkrachtiger dan zijn voorgangers. De indiening van 

dit wetsontwerp ter opheffing van de antinationale partijen bewijst dat dit idee voor de regering Van 

Acker meer inhoudt dan een symbolische daad. Het voorbereidende dossier bevat immers gegevens 

van het Beheer van Registratie en Domeinen over de goederen van de geviseerde groeperingen.
1804
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14.2.4 Het verval van nationaliteit  

Er is in de conservatieve hoek een blijvende aandacht voor de positieve kanten van een toepassing van 

het nationaliteitsverval. Pholien hekelt eind september 1945 bijvoorbeeld dat de Belgen die gedurende 

de oorlog de Duitse nationaliteit verkrijgen niet de Belgische nationaliteit zijn afgenomen. De reden 

daarvoor – de onwil om staatlozen te creëren – weegt volgens de katholieke senator daar niet tegen op. 

Het is voor hem beter om uitwijsbare a-nationalen te hebben dan een klasse politieke paria’s die de 

gevangenissen overbevolkt.
1805

 Deze maatregel is echter geen blijvend aandachtspunt. 

Behalve een uitzondering gaat de meeste aandacht voor het verval van nationaliteit naar de uitvoering 

van de bekendmaking en naar de administratieve procedure om dit verval adequaat uit te voeren. Een 

goed voorbeeld van deze problematiek is de besluitwet van 7 september 1946 “houdende de wijziging 

van artikel 1, 2° der besluitwet van 6 mei 1944 op het verval van nationaliteit, het verlies en de 

opschorsing van zekere rechten wegens in tijd van oorlog tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 

bedreven misdrijf”.
1806

 Dit artikel bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de in kracht van 

gewijsde getreden vonnissen of arresten volledig moet neerschrijven in het register voorzien in artikel 

22 van het kb van 14 december 1932 voor de coördinatie van de wetten inzake de nationaliteit. Deze 

besluitwet dient de taak van de ambtenaren en de griffie van het militair gerecht te vereenvoudigen. 

Artikel 1, 2° herhaalt artikel 18bis, §7 van het kb over de arresten van de hoven van beroep, die het 

verval van nationaliteit uitspreken ten laste van Belgen wier nationaliteit niet van een Belgische ouder 

stamt, wegens het ernstig tekortschieten in de burgerplichten. De beleidsvoerders te Londen zien een 

element over het hoofd. De in het kb vermelde arresten betreffen louter de vordering van het verval 

van nationaliteit. Het verval in de besluitwet van 6 mei 1944 komt uit een vonnis of arrest en moet niet 

uitgesproken worden door de rechtbank. Door de nieuwe besluitwet moeten de ambtenaren enkel een 

uittreksel van de vonnissen en arresten overschrijven.
1807

 

Het overige beleid voor het nationaliteitsverval is nauw verbonden aan de Oostkantons en het beleid 

voor deze regio.
1808

 De burgerlijke epuratie wijzigt de functie van het verval voor de repressie niet. Het 

blijft bedoeld voor uitzonderingen. Het bestatigt een breuk van de band met het moederland. Er wordt 

weinig beleid gevormd. Dit is niet verwonderlijk door de eerder marginale plaats van dit verval in het 

bestraffingssysteem. Praktisch brengt deze maatregel vooral paperassen en administratieve problemen 

met zich mee. Het militair gerecht spreekt via de besluitwet van 6 mei 1944 toch 3165 veroordelingen 

uit met een nationaliteitsverval van rechtswege tot gevolg. Via de wet van 30 december 1953 passen 

de politieke beleidsvoerders een mildering toe. Deze wet en de gevolgen ervan vallen, zoals latere 

wetgevende initiatieven, buiten het tijdskader van dit onderzoek. Het volstaat om te vermelden dat op 

1 januari 1976 nog 2.864 personen van hun nationaliteit vervallen zijn.
1809
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14.2.5 Deelbesluit: De preventieve zuivering vanaf augustus 1945 

Een jaar na de bevrijding is de houdbaarheidsdatum van de administratieve interneringen verstreken. 

Vanaf oktober 1945 komen reeds veroordeelde incivieken vrij na het uitzitten van hun straf. Een aantal 

correctionele veroordelingen van de krijgsraden uit oktober 1944 komt een jaar later op een eindpunt. 

Hoe valt de opsluiting op grond van een verdachtmaking vol te houden, indien effectief veroordeelden 

reeds vrijkomen na het uitzitten van hun straf? Dit is onrechtvaardig en moeilijk houdbaar. Daarnaast 

leidt het uitzonderlijke karakter van de administratieve internering in het eerste jaar na de bezetting tot 

veel kritiek, maar tevens tot de politieke wil om deze opsluitingsvorm snel af te bouwen.  

De problematische factoren bij de afbouw van de internering zijn de lokale bevolking en het militair 

gerecht. Na het eind van de Tweede Wereldoorlog in Europa vormt openbaar schandaal feitelijk de 

enige grond waarop iemand zonder feitelijke beschuldiging of gerechtelijke veroordeling van zijn 

vrijheid beroofd kan worden. Dat schandaal de instelling of het behoud van een internering blijvend 

legitimeert, is te wijten aan de spanning in de lokale bevolking. Het verzet is geen hoofdverdachte. Dit 

betekent niet dat het verzet geen rol meer speelt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het verzet poogt 

om het regime van de administratieve internering zo lang als mogelijk te rekken. Het onbegrip van de 

bevolking voor de betekenis van een invrijheidstelling is voor het behoud van “schandaal” als 

rechtvaardiging voor de administratieve interneringen een belangrijke verklaring.  

Het is belangrijker om stil te staan bij de functie van de administratieve interneringen voor het militair 

parket. De administratieve internering heeft in oorsprong met gerechtelijke vervolgingen geen directe 

band. Het is een opsluiting ten behoeve van de openbare orde. De indirecte connectie is er natuurlijk 

wel. De verwachting is immers dat de achtergrond voor de internering met misdragingen van een 

individu onder de bezetting verband houdt. Dit ontgaat de krijgsmagistraten niet. De manier waarop de 

invrijheidstellingen via de krijgsauditoraten en de consultatieve commissies uiteindelijk functioneren, 

maakt dat de reactie van de bevolking inzake de invrijheidstellingen uiteindelijk geen grond mist. Bij 

de behandeling van de zaak van een geïnterneerde moet het dossier bij ontdekking van strafrechtelijke 

feiten immers aan het krijgsauditoraat overgemaakt worden. Het uitblijven van strafrechtelijke feiten 

maakt de invrijheidstelling gewoonlijk tot de aangewezen weg. Uiteindelijk wordt de band tussen de 

administratieve internering en de repressie politiek erkend door dit als voorhechtenis op te nemen bij 

een gerechtelijke veroordeling. 

De wil tot een versnelde afbouw van dit uitzonderlijke regime brengt verschillende werkhypothesen 

met zich mee. Het militair parket wil dit reservoir van mogelijke incivieken niet zomaar kwijt. Het is 

echter niet mogelijk om alle geïnterneerden een arrestatiebevel te geven. De zich dan in gang zettende 

gerechtelijke procedure wordt dan onbeheersbaar en kan tot veelvuldige invrijheidstellingen leiden. Er 

zijn blijvende spanningen, maar uiteindelijk werken de consultatieve commissies en het militair parket 

verder en komt de snelle afbouw er vanzelf zonder de uitvaardiging van veel nieuwe maatregelen. Zo 

hoeft Marcel Grégoire bijvoorbeeld zijn hervormingsplannen niet ten uitvoer te brengen. Zoals in het 

eerste bevrijdingsjaar perkt de minister van Justitie de mogelijkheid om te interneren verder in, terwijl 

de voortgang van de procedure gesuperviseerd wordt. 

In de tweede fase van de sanctionering van de samenwerking met de vijand is de hoofdrol niet meer 

weggelegd voor de administratieve internering. De burgerlijke epuratie en het bewijs van burgertrouw 

nemen deze functie over. De preventieve zuivering uit het eerste bevrijdingsjaar wordt dus vervangen 

door twee maatregelen op lange termijn. De verdachtmakingen ruimen dus plaats voor de bestatiging 

van deze verdenkingen. De oplegging van een rechtenontzetting toont aan dat iemand een gebrek aan 

burgertrouw heeft vertoond en een gevaar voor de Staat vormt. Dit betekent echter niet noodzakelijk 

dat er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd. 
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Het bewijs van burgertrouw wordt voor de toepassing eindelijk van enige regulering van de overheid 

voorzien. Op 18 september 1945 verschijnen de richtlijnen voor de uitvaardiging van een bewijs van 

burgertrouw. De instellingsvoorwaarden zijn uitgebreider dan in de onofficiële omschrijving een jaar 

eerder door Eerste minister Hubert Pierlot. Hij onderkent voor tewerkstelling in de staatsinstellingen 

vier groepen van ongewenste burgers: plegers van militaire collaboratie, verklikkers van landgenoten, 

activiteit in een collaborerende organisatie zoals VNV, Rex, UGHA of de pers van de Nieuwe Orde en 

notoire samenwerking met de vijand. De rondzendbrief een jaar later draagt vooral de invloed van de 

in de steigers staande epuratie inzake burgertrouw. Dit verklaart waarom de eerste categorie tevens uit 

intern gezuiverde publieke mandatarissen en ambtenaren bestaat, voor zover zij hun functie verliezen. 

De tweede categorie bevat de door het militair gerecht veroordeelden voor hun houding tegenover de 

vijand. Bepaalde veroordeelden wegens incivisme hebben hun straf bijna volledig uitgezeten. Aan hen 

mag echter geen bewijs van burgertrouw verleend worden. De verklikkers die Pierlot oorspronkelijk 

opsomt, vallen hier ook onder. Geïnterneerden en personen met een opgelegde verblijfsvoorwaarde 

zijn de derde categorie. Dit kan unfair lijken, maar is logisch. Het “schandaal” dat zij veroorzaken of 

hun toekomstig gerechtelijk onderzoek is nog een sterk signaal om te negeren. 

De vierde en zesde categorieën vallen samen met de “activiteit in collaborerende organisatie” van de 

oorspronkelijke omschrijving van Pierlot. De uitsplitsing en meer gedetailleerde bewoording stroken 

met de voortgang van het gerechtelijke onderzoek binnen het Auditoraat-generaal naar de geschiedenis 

van de collaborerende organisaties. Dit is waarom lidmaatschap bij het VNV na 1 januari 1941 leidt 

tot een weigering van een bewijs van burgertrouw en bij Rex na 1 februari 1941. Dit is voor deze 

organisaties het moment waarop algemeen bekend wordt dat zij de vijand dienen. De vijfde categorie 

valt samen met de militaire samenwerking van Pierlot. Opnieuw strookt de uitgewerkte omschrijving 

met de in de tussentijd opgedane kennis van de organisaties en bewegingen uit de bezetting. De 

resterende categorie van Pierlot inzake “notoire samenwerking met de vijand” vindt een gevolg in de 

achtste en vooral de zevende categorie. De rondzendbrief van Van Glabbeke is beter aangepast aan de 

realiteit van de repressie en de epuratie. Er is evenwel geen duidelijke verzwaring van de categorieën 

in vergelijking met ideeën in zwang bij de aanvang van het bewijs van burgertrouw. 

De rondzendbrief lost slechts gedeeltelijk de problemen van het bewijs van burgertrouw op. Het is niet 

zozeer de categorisering van de ontrouwe burgers die voor grote problemen zorgt. Er staat geen enkele 

rem op de redenen om een bewijs van burgertrouw aan te vragen. Omdat dit niet louter een bewijs van 

de regering voor toepassing binnen de eigen instellingen blijft, ontstaat er spanning en animo over de 

uitvaardiging van dit bewijs van burgertrouw. De noodzaak voor dit bewijs groeit dermate sterk dat 

het haast onmogelijkheid wordt om adequaat te leven. De verantwoordelijke ministers leggen de 

redenen voor het vragen van een bewijs van burgertrouw geen enkele beperking op.  

In de context van de repressie en epuratie is het bewijs van burgertrouw een buitenbeentje. Het groeit 

uit tot een onbegrensde vorm van ontzetting uit maatschappelijke mogelijkheden. Het bemoeilijkt het 

leven en beïnvloedt het leven van een “ontzette” op meer manieren dan de burgerlijke epuratie. Indien 

er tweederangsburgers zijn, dan is een belangrijke oorzaak daarvan de ongecontroleerde wildgroei van 

de toepassing van het bewijs van burgertrouw. Dit is ook de tweede instantie – na de beginfase van de 

administratieve internering – waarin de burgemeester de centrale rol moet spelen en beschuldigingen 

van partijdigheid naar het hoofd geslingerd krijgt. Dit bewijs vertoont trekjes van een preventieve 

zuivering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de voorlopige weigering voor de personen die naar het 

krijgsgerecht verwezen zijn, tot er een uitspraak over de tenlasteleggingen valt. Dit preventieve 

karakter is evenwel zeer beperkt.  
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De regering onderneemt in de tweede fase vooral pogingen om de uitzonderingsmaatregelen vanwege 

de bevrijding te controleren. Dit toont zich duidelijk in de afbouw van de administratieve internering. 

De verlening van bewijs van burgertrouw wordt gereguleerd, maar de toepassing ervan blijft vrij. In 

zekere zin wordt dit bewijs een verlengstuk van de administratieve interneringen als controle op de 

incivieke burgers die niet onder een strafrechtelijke procedure vallen. In die zin volgt deze maatregel 

tevens het spoor van de burgerlijke epuratie. 

Vermeylen stelt in 1947 bij de samensmelting van het bewijs van burgertrouw en het bewijs van goed 

gedrag en zeden dat het nut van het bewijs van burgertrouw sinds de bevrijding duidelijk verminderd 

is. Dit verklaart de normalisering van de toepassing en de latere afschaffing van dit bewijs. De wil om 

te hervormen omvat tevens de burgerlijke epuratie. Het volgende deel van dit onderzoek betreft de 

ontwikkeling van de epuratie inzake burgertrouw van de besluitwet van 19 september 1945 tot onder 

meer de wet van 14 juni 1948. 

 

14.3 De instelling van de burgerlijke epuratie  

14.3.1 De bepalingen van de besluitwet van 19 september 1945 

Marcel Grégoire licht het doel van de burgerlijke epuratie toe op 25 september 1945 in de Senaat. Hij 

stelt correct dat het militair gerecht de personen kan bestraffen die tijdens de oorlog van het VNV en 

Rex lid worden of dat blijven na de algemene bekendheid van hun samenwerking met de vijand. De 

consequente bestraffing van deze lidmaatschappen brengt echter ongewenste gevolgen met zich mee. 

Via de toepassing van de burgerlijke epuratie kunnen de in de besluitwet opgesomde categorieën hun 

plaats in de gemeenschap terug innemen, mits een levenslange of tijdelijke ontzetting uit alle of een 

deel van de burgerlijke en politieke rechten.
1810

  

De besluitwet legt ten eerste een ontzetting vast voor titularissen van werkelijke of plaatsvervangende 

mandaten, openbare functies, bedieningen of betrekkingen die deze door hun gedrag ten opzichte van 

de bezetter in de bezetting zijn ontnomen. Hieronder vallen: magistraten, notarissen, pleitbezorgers en 

deurwaarders. Hetzelfde geldt voor advocaten, artsen, apothekers, wisselagenten, leden van het door 

de Staat, de provincie of de gemeente gesubsidieerd vrij onderwijs die door de vernoemde reden van 

de tabel van hun orde worden geschrapt of afgedankt. Voor hen is er een beperkte ontzetting: het recht 

om openbare functies, bedieningen of betrekkingen te vervullen, het recht om te stemmen, te kiezen of 

verkozen te worden en het recht om een ereteken te dragen of om gezworene te zijn. Dit is een gevolg 

van rechtswege. Daarnaast bestaat voor deze beroepsgroepen de mogelijkheid om volgens de 

procedure van deze besluitwet een geheel of gedeeltelijke ontzetting op te lopen uit de rechten van 

artikel 123sexies swb. 

Een tweede categorie burgers krijgt, naast strafsancties, een levenslange ontzetting uit de rechten van 

artikel 123sexies swb. De overige voorwaarden zijn een leeftijd van 16 jaar of ouder en dat de daden 

tussen 9 mei 1940 en 9 mei 1945 gepleegd zijn. Het betreft: 1. het deel uitmaken van de vijandelijke of 

als hulpdienst der vijandelijke legers fungerende diensten, administraties of formaties van politionele, 

militaire of paramilitaire aard, of hulp verleend aan een van die diensten, administraties of formaties. 

Een uitzonderingsgrond is handelen op regelmatig bevel van een door de besluitwet van 1 september 

1944 erkende inlichtings- of actiedienst of een erkende verzetsbeweging. 2. De tweede omschrijving is 
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toetreden tot een partij, beweging of organisme van politieke of culturele aard, terwijl bekend is dat 

deze de politiek, propaganda of plannen van de vijand in de hand werken of het lidmaatschap na 1 

januari 1942 behouden bij een toetreding vóór 10 mei 1940. 3. Ten derde is er de uitbouw, leiding of 

uitoefening van propaganda of enige andere bedrijvigheid in een economisch, syndicaal of sociaal 

organisme, terwijl bekend is dat deze de politiek, propaganda of plannen van de vijand in de hand 

werkt. 4. Als vierde gedraging vermeldt de tekst beroep doen op hulp van de vijand ter beslechting van 

sociale geschillen of om diensten van tegensabotage in te richten. 5. Er is tevens de aanvraag of 

aanvaarding van vergoedingen door de vijand of diens tussenkomst via de Duitse verordeningen van 6 

september 1940 (Bormscommissie). 6. Meewerken aan het opstellen van publicaties van politieke aard 

onderworpen aan vijandelijk toezicht is de laatste omschrijving. 

Voor een derde categorie geldt een facultatieve, levenslange of 20 jaar durende ontzetting van alle of 

een deel van dezelfde rechten voor de onderstaande handelingen gepleegd tussen 9 mei 1940 en 9 mei 

1945door diegenen met een leeftijd van 16 jaar of ouder. 1. Dit is ten eerste het deel uitmaken van of 

hulp verlenen aan andere vijandelijke of als hulpdiensten van de vijand fungerende diensten, 

administraties of formaties dan degene in de eerste subgroep van de vorige categorie. 2. Ten tweede is 

er het toetreden of behouden van de toetreding tot een organisme uit de derde subgroep van de vorige 

categorie of tot een formatie uit de vierde subgroep van deze categorie. 3. De derde bepaling omvat de 

bedrijvigheid inzake het uitbouwen, het leiden of propaganda voeren in groeperingen, bewegingen of 

organismen wier actie ofwel aan de integriteit, de soevereiniteit of aan de onafhankelijkheid van het 

koninkrijk of aan dezes instelling afbreuk doet, ofwel op politiek, maatschappelijk of cultureel gebied 

de plannen van de vijand in de hand werkt, door de wil om de weerstand onder de ingezetenen tegen 

de bezetter te verzwakken of door de ingezetenen aan te zetten om mee te werken aan het vestigen van 

de door de vijand gewenste orde. 4. De vierde handeling is het zelfs stilzwijgend toelaten aan kinderen 

van minder dan 18 jaar om deel uit te maken van een dienst, administratie, formatie, partij, beweging 

of organisme uit de tweede en de derde categorie van de besluitwet of van bepaalde jeugdbewegingen, 

terwijl bekend is dat deze groeperingen de politiek, de propaganda en de plannen van de vijand in de 

hand werken.
1811

 Dit geldt eveneens voor ontvoogde kinderen, met uitzondering van ontvoogdingen 

ten gevolge van een huwelijk. 5. De voorlaatste omschrijving is hulp verlenen aan een van de partijen, 

bewegingen of organismen van de tweede en derde subgroep uit de tweede categorie en uit de vorige 

subgroep van deze categorie. 6. Individuele propagandistische bedrijvigheid gevoerd met de doelen uit 

de derde subgroep van deze categorie is de laatste omschrijving.  

De procedure is in handen van de krijgsauditeur. Hij maakt de lijsten op van de personen die naar zijn 

oordeel de ontzetting uit de rechten verdienen en waartegen geen veroordeling wordt uitgesproken met 

een ontzetting van de in artikel 123sexies swb voorziene rechten. De finale datum van inschrijving is 

31 december 1947. Een uitzondering kan voor de betrokkenen zonder een wettelijke verblijfplaats. De 

uiterste datum ligt dan op 31 december 1956. Er is vijftien dagen tijd om bij de krijgsauditeur verzet te 

betekenen of twee maand, indien de inschrijving niet aan de persoon kan worden betekend. Verzet 

tegen de inschrijving komt voor de rechtbank van eerste aanleg en dan het hof van beroep. Het is 

mogelijk voor krijgs- en voor burgerlijke magistraten om als openbaar ministerie aan te treden. Er is 

daarnaast enkel verzet tegen een arrest mogelijk, indien de betrokkene niet aanwezig kan zijn wegens 

overmacht. Het Hof van Cassatie is ook bevoegd. De krijgsraden zijn daarnaast bij een vrijspraak 

gemachtigd alsnog een rechtenontzetting op te leggen aan de betrokkenen van de tweede en de derde 

categorie. Tien jaar na de start van de rechtenontzetting kan de betrokkene aan de rechtbank van eerste 
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aanleg vragen om rechtsherstel. Dit is echter louter mogelijk, indien er geen misdrijf is gepleegd of bij 

een correctionele straf. De procureur des konings voert dan een moraliteitsonderzoek uit. De regering 

verbindt zich tot slot tot het jaarlijks informeren van het parlement inzake de toepassing van de 

besluitwet en tevens tot het indienen van nieuw wetsvoorstel tussen 1 januari en 1 juli 1947. 

De besluitwet bevat daarnaast een overgangsbepaling voor de naderende verkiezingen. Tot op 31 

december 1946 zijn twee groepen burgers als kiezers en kandidaten van deelname aan de wetgevende, 

provinciale en lokale verkiezingen uitgesloten. Het betreft ten eerste de personen die bij het definitief 

afsluiten van de kiezerslijsten terechtstaan voor een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat of tegen 

artikelen 17 en 18 uit het militair strafwetboek. De personen onder toepassing van een administratieve 

internering of zonder een door verzet geannuleerde inschrijving op de zuiveringslijst vallen eveneens 

hieronder.
1812

 Deze uitsluiting geldt ten tweede voor nog niet ingeschrevenen die:  

1. deel uitmaken van vijandelijke of als hulpdiensten van de vijandelijke legers fungerende diensten, 

administraties of formaties van politionele, militaire of paramilitaire aard, of hulp verlenen aan een 

van die diensten administraties of formaties, behoudens indien deze handelingen voortspruiten uit een 

regelmatig bevel van een inlichtings- of actiedienst voorzien in de besluitwet van 1 september 1944 of 

van een erkende verzetsgroep; 

2. tot een partij, beweging of organisme van politieke of culturele aard toetreden, nadat algemeen 

bekend is dat deze de politiek, propaganda of plannen van de vijand in de hand werkt, of bij deze 

partijen, bewegingen of organismen een lidmaatschap beginnen vóór 10 mei 1940 of behouden na 1 

januari 1942.  

3. een bedrijvigheid aan de dag leggen bij de uitbouw, leiding of propaganda in een economisch, 

syndicaal of sociaal organisme, nadat algemeen bekend is dat deze de politiek, propaganda of plannen 

van de vijand in de hand werkt.  

4. beroep doen op de hulp van de vijand ter beslechting van sociale geschillen of het inrichten van 

tegensabotage.  

5. vergoedingen aanvaarden of aanvragen die door de vijand of diens tussenkomst worden toegekend 

door de Duitse verordeningen van 6 september 1940.  

6. meewerken aan het opstellen van publicaties van politieke aard, onderworpen aan het toezicht van 

de vijand.  

Het betreft hier feitelijk de subgroepen uit het tweede artikel van de besluitwet. 

 

14.3.2 De totstandkoming van de besluitwet van 19 september 1945 

De linkse regering Van Acker wil duidelijk werk maken van de uitbreiding van de zuivering voor de 

bevordering van het naoorlogse herstel van de Belgische Staat. De Eerste minister noemt het ontwerp 

voor de ontneming van de kiesrechten van incivieken in een adem met de bekendmaking van de eerste 

naoorlogse verkiezingen in maart 1946.
1813

 Het trager dan verwachte verloop van de repressie en de 

onzekere bestraffing van de lichte gevallen houdt de linkse coalitie alvast op het spoor voor het verder 
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overwegen van oplossingen om het land adequaat te herstellen. De aankondiging van de verkiezingen 

leidt in het parlement meteen tot kritische stemmen. Socialisten François Fischer en Gaston Hoyaux en 

communist Georges Glineur leggen de nadruk op de noodzakelijke uitsluiting van incivieken.
1814

 Dit is 

wat de regering plant. In de ministerraad stelt Van Acker bij de bespreking van de regeringsverklaring 

dat de verkiezingen gauw moeten komen, maar dat incivieken niet op de kiezerslijsten thuishoren. Van 

Glabbeke stelt daarna: “Vu la perte de deux mois, il faudra songer, non seulement à la privation, mais 

également à la suspension temporaire des droits civils et politiques des inciviques qui n’auront pas 

fait l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire”.
1815

 Dit verlies van twee maand tijd verwijst naar de 

politieke crisis rondom Leopold III. In de Senaat klaagt Henri Rolin het uitblijven van wetgeving voor 

de uitbreiding van de epuratie aan. Hij wijst erop dat het parlement vijf maanden eerder de regering uit 

dringendheid en noodzaak bijzondere machten schenkt, onder meer ter verwijdering uit het openbare 

leven van de mensen wier activiteit de nationale belangen onder de bezetting ernstige beschadigt. De 

senator herhaalt de bedoeling om rechtenontzettingen uit te voeren voor handelingen die buiten de 

grenzen van de strafwet vallen. Grégoire kondigt hem aan dat de regering aan een besluitwet werkt.
1816

 

De nieuwe regering start inderdaad meteen met het werk. Op 9 augustus 1945 verspreidt Grégoire, na 

de vergadering van het bevoegde beperkt ministerieel comité, een herwerkt ontwerp van de besluitwet 

voor een burgerlijke epuratie in de ministerraad. Na een uitgebreid debat besluit de ministerraad het 

ontwerp in de volgende vergadering in een definitieve vorm te gieten.
1817

 Twee weken later neemt de 

raad het ontwerp aan. Zoals bepaald bij de verlening van de bijzondere machten, is de volgende stap 

de voorlegging van het ontwerp aan de parlementaire commissies van Justitie.
1818

 Op 13 september 

1945 bespreekt het bestendig comité van de raad van wetgeving deze tekst. Daar wijzen de leden op 

een aantal “erreurs matérielles”.
1819

 Die dag nog neemt de regering de besluitwet voor de burgerlijke 

epuratie aan, met amendementen volgens voorstellen van de minister van Justitie.
1820

 Op 20 september 

1945 volgt de definitieve goedkeuring door de regering.
1821

 Dat de officiële datum van de besluitwet 

19 september is, wijst op antedatering. Ik kom nog op deze vaststelling terug.  

De burgerlijke epuratie moet incivieken uitsluiten van invloed op het land. De naderende nationale 

verkiezingen zijn een van de meest directe vormen waarop burgers invloed kunnen hebben. Door de 

voorbije oorlog en de Koningskwestie staat zeer veel op het spel. De inzet van de strijd rond Leopold 

III mengt zich ook in deze context met de repressie en epuratie. Tegenstanders van de vorst vrezen de 

instelling van een koninklijke dictatuur met daarnaast de vrijlating of witwassing van incivieken. De 

voorstanders van Leopold III willen hun vorst op de troon en wapenen zich tegen linkse machten. Van 

de parlementaire consensus over zuiveringsmaatregelen blijft niets meer over. 
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14.3.2.1 De vergadering van de ministerraad van 9 augustus 1945 

Het eerste beschikbare document inzake de burgerlijke epuratie in de periode van de tweede regering 

geleid door Eerste minister Van Acker is de aan de ministers verdeelde tekst van 9 augustus 1945. Dit 

nieuw ontwerp komt van het op 3 augustus opgerichte beperkt ministerieel comité. Het is opmerkelijk. 

De titel van dit document is: “Arrêté-loi concernant l’épuration civique”. De uitvaardiging van een 

besluitwet blijft zoals onder du Bus de Warnaffe het gewenste pad. Dit blijkt uit de aanhef: “Vu la loi 

du 20 mars 1945 donnant au Roi, pour une durée limitée, des pouvoirs extraordinaires, spécialement 

l’article 1er, 4° et 5° de cette loi”. Een doel van de machtenwet is de regering een epuratiebeleid te 

laten maken. Het gebruik van een besluitwet is dus geen bijdehandse truc van de linkse regering. Het 

is consequent de bedoeling om via de bijzondere machten een besluitwet uit te vaardigen.  

Het eerste artikel in deze besluitwet betreft op dit moment nog steeds personen die onafhankelijk van 

strafrechtelijke sancties levenslang worden ontzet uit de rechten opgesomd in artikel 123sexies swb. 

Een detail wijzigt: de einddatum van de periode waarin de vermelde handelingen tot een ontzetting uit 

de rechten leiden. De datum is niet 15 februari 1945 (de volledige bevrijding van het grondgebied), 

maar 8 mei 1945. In artikel 2 (de facultatieve ontzetting van levenslange duur of een duur van 20 jaar) 

staat ook “étant âgé de …. ans ou plus”. 

In de omschrijving van het eerste artikel komen de oorspronkelijke tweede en derde categorie samen. 

Zo ontstaat: “soit exercé une activité de conception, de direction ou de propagande dans un 

groupement, une association, un mouvement ou un organisme politique, culturel, économique, 

syndical ou social, alors qu’il était notoire qu’il servait la politique, la propagande ou les desseins de 

l’ennemi”. De eerdere tekst stelt: “soit adhéré ou maintenu son adhésion à un parti, mouvement ou 

organisme politique ou culturel, après qu’il fût devenu notoire qu’il servait la politique, la 

propagande ou les desseins de l’ennemi”. Deze nieuwe omschrijving houdt gewoon lidmaatschap bij 

een politieke partij buiten de van ambtswege levenslange rechtenontzetting.
1822

 Voor de leden van 

deze partijen is dit een opvallende verzachting. Ze horen nu bij de facultatieve ontzetting.  

Een andere opvallende toevoeging van het beperkt ministerieel comité is een omschrijving in artikel 2. 

Dit is een facultatieve ontzetting voor “les titulaires de tous mandat, fonction, office ou emploi public, 

y compris les magistrats révoqués, déchus, destitués ou démis d’office en raison de leur comportement 

durant l’occupation (…)”.
1823

 Het voormalig artikel 8 verdwijnt: “Le ministère public intentera, avant 

le 31 décembre 1946, l’action en décheance à charge de tout mandataire public, révoqué ou déchu et 

de tout fonctionnaire ou agent des services publics démis d’office ou révoqué à raison de leur attitude 

sous l’occupation”. Ook deze verplichting valt weg. Dit is nog een verzachting. 

Een andere wijziging is een lichte verzachting van de voorlaatste omschrijving. Bij “soit toléré que ses 

enfants, âgés de moins de 18 ans, fassent partie d’une formation de jeunesse telle que la jeunesse 

hitlérienne, Hitlerjeugd, les serments de jeunesse de Rex, les jeunesses rexistes féminines, dietsche 

jeugd, dietsche meisjesscharen, blauwvoetvendels, les formations de jeunes SS, la croix-rouge 

allemande, soit prêté aide à une formation de ce genre” voegt de tekst “alors qu’il était notoire 
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qu’elles servaient la politique ou les desseins de l’ennemi”. Dit perkt de kracht van de omschrijving in. 

Andere wijzigingen in de omschrijvingen van de eerste twee artikels zijn vooral cosmetisch.  

Deze versie van besluitwet bevat de procedure van de raad van wetgeving. Dit betekent het einde van 

“l’action populaire”. De procureur des konings of de auditeur voeren de ontzetting nog steeds van 

ambtswege uit voor een kamer met drie rechters uit de rechtbank van eerste instantie van het domicilie 

of de verblijfplaats van de betrokkene. Verder gelden dezelfde regels voor het herstel in de rechten. 

Wel kort het comité de aanvraagperiode in voor rechtenontzettingen met een duur van 20 tot 10 jaar in 

plaats van 15 jaar. Ook de door de raad van wetgeving in juni 1945 verguisde “auto-dénonciation” 

vervalt. De belofte van de regering om jaarlijks een verslag aan de wetgevende kamers over te maken 

inzake de toepassing van deze besluitwet is hetzelfde lot beschoren. 

Aan het eind van deze besluitwet volgt nog een belangrijke vernieuwing: een “disposition transitoire” 

voor de aangekondigde verkiezingen in 1946: “Jusqu’au 31 décembre 1946 ne pourront participer, 

comme électeurs ou comme candidats, à des élections législatives, provinciales ou communales: a) les 

titulaires de tous mandats, fonctions, offices ou emplois publics, y compris les magistrats, révoqués, 

déchus, destitués ou démis d’office, en raison de leur comportement durant l’occupation ennemie; b) 

ceux qui, au moment du vote ou du dépôt des listes de candidats, seront soit inculpés ou poursuivis du 

chef de crime ou délit contre la sûreté de l’Etat prévus par les chapitres II et III du Livre II du Code 

pénal, soit sous le coup d’une mesure prise en vertu de l’arrêté-loi du 12 octobre 1918, soit l’objet 

d’une action en déchéance intentée sur pied des articles 1 ou 2 du présent arrêté-loi”. Dit verzekert de 

uitsluiting van geïnterneerden en bepaalde burgers op vrije voeten voor de verkiezingen.
1824

 

De nieuwe tekst van het beperkt ministerieel comité borduurt voort op de ingeslagen weg van de raad 

van wetgeving, maar biedt evengoed een aantal verrassingen. De onverwachte wijzigingen overleven 

allicht het “débat auquel participent plusieurs Ministres” in de ministerraad van 9 augustus 1945 niet. 

Het ministerieel comité moet een nieuwe vergadering plannen om de tekst definitief vast te leggen. 

 

14.3.2.2 Tot de vergadering van de ministerraad van 24 augustus 1945 

Kabinetschef Ed. P. Seeldrayers van het “cabinet pour la suppléance du Premier Ministre” schrijft op 

21 augustus 1945 een nota over het ontwerp van de besluitwet over de burgerlijke epuratie aan Roch, 

de kabinetschef van de Eerste minister.
1825

 Zijn nota licht de door de ministerraad goedgekeurde versie 

van het besluitwetsontwerp en de daarna voorgestelde vernieuwingen en wijzigingen door.
1826

 Ik licht 

de basistekst en de voorgestelde vernieuwingen door.
1827

 

De door de ministerraad goedgekeurde tekst vertoont weinig sporen van het zonet toegelicht ontwerp 

van het beperkt ministerieel comité. De basis voor de nieuwe werkzaamheden is de tekst uit de tweede 

helft van juli. Dit betekent dat deze tekst opnieuw stelt: “quiconque a (…) entre le 9 mai 1940 et le 15 

février 1945: (…) adhéré ou maintenu son adhésion à un parti, mouvement ou organisme politique ou 

culturel, après qu’il fut devenu notoire qu’il servait la politique, la propagande ou les desseins de 

l’ennemi”. De datum van 8 mei 1945 valt uit artikelen 1 en 2 als eindtermijn weg, net zoals de lichtere 

behandeling voor lidmaatschap bij politieke organisaties. De overige categorieën herstellen zich ook. 

                                                      

1824
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw.  

1825
 De titel “pour la suppléance du Premier Ministre” slaat op een functie van vice-eerste minister. Seeldrayers 

is de kabinetschef van Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. 
1826

 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw.  
1827

 ARA. AMJ. ABS. Dienst Genade, 2001. Map15. 
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Voor de procedure blijft het voorstel van de raad van wetgeving in de tekst van 9 augustus 1945 staan. 

Het element van de “action populaire” valt definitief weg.
1828

 De einddatum van de epuratie inzake 

burgertrouw blijft op 31 december 1947 en niet een jaar vroeger. Dit ontwerp kenmerkt zich nog door 

het behoud van “l’auto-dénonciation” en het jaarlijks parlementair verslag. 

Er zijn drie vernieuwingsvoorstellen voor artikel 1 (van ambtswege levenslange ontzetting). In de twee 

categorieën met de bepaling “après qu’il fut devenu notoire qu’il servait la politique, la propagande 

ou les desseins de l’ennemi” kunnen meer details, zoals de opsommingen van de bedoelde organisaties 

met de datum waarop hun steun aan de vijand bekend is. In zijn nota verkiest kabinetschef Seeldrayers 

een niet-exhaustieve en beperkte opsomming van een bekende en invloedrijke partijen en bewegingen. 

Hij wijst ook op de noodzaak aan concordantie tussen de criteria van het beperkt ministerieel comité 

dat de regels voor de rechtspraak in de administratieve epuratie bepaalt. Indien de ministerraad voor 

een lange opsomming opteert, past zijns inziens een apart artikel beter. 

Een andere toevoeging uit het ontwerp van 9 augustus 1945 verstrengt de band tussen de burgerlijke 

en de administratieve epuratie. Dit wordt het nieuwe artikel 1: “les titulaires de tous mandat, fonction, 

office ou emploi public, y compris les magistrats révoqués, déchus, destitués ou démis d’office en 

raison de leur comportement durant l’occupation ennemie”. Dit is geen facultatieve ontzetting meer, 

maar een van ambtswege levenslange rechtenontzetting. Om deze gestrengheid te remediëren, stelt 

deze omschrijving: “à moins qu’il n’en soit décidé autrement, en tout ou en partie, par l’autorité dont 

émane la mesure de révocation, de déchéance, de destitution ou de démission d’office”. Het blijft voor 

ambtenaren met een tuchtmaatregel door de bezetting mogelijk om geen rechtenontzetting te krijgen. 

Seeldrayers steunt deze vereenvoudiging. 

Voor artikel 2 is er slechts één voorstel. De vierde categorie – rechtenontzetting voor lidmaatschap van 

de kinderen bij een van de opgesomde jeugdbewegingen – wordt “ses enfants âgés de moins de 18 

ans” voor de duidelijkheid met “même emancipés” uitgebreid. De vermelding van toepasbaarheid op 

van hun ouders geëmancipeerde kinderen, toont het streven naar een brede burgerlijke epuratie aan. 

De keuze voor de tekst uit juli doet vermoeden dat de regering het mildere voorstel van het beperkt 

ministerieel comité niet smaakt. Seeldrayers wil de toevoeging schrappen. De emancipatie onttrekt dat 

kind net aan de ouderlijke macht en mag niet tot straffen voor die ouders leiden.  

Aan het eind van de tekst volgen twee voorstellen. In lijn met de raad van wetgeving en het ontwerp 

van 9 augustus 1945 wordt “l’auto-dénonciation” geschrapt. De “disposition transitoire” van het 

ontwerp uit augustus komt terug met een grote wijziging. De categorie met omschrijvingen uit artikel 

1 en 2 wordt gesplitst. Voor de personen onder artikel 1 volgt er een verstrenging: “ceux qui tombent 

sous l’application de l’article 1 du présent arrêté-loi, même si au moment du vote ou du dépôt des 

listes de candidats, ils ne font pas encore l’objet de la procédure prévue à l’article 3”. Dit betekent dat 

de nog niet gezuiverden uit artikel 1 zich uit zichzelf moeten onthouden van een verkiezingsdeelname. 

Hun verplichte ontzetting betekent immers dat zij van de verkiezingen uitgesloten moeten worden. 

Seeldrayers bevestigt dat de nieuwe derde categorie “l’auto-dénonciation” herneemt: “le littéra c de la 

disposition transitoire n’est valable qui dans l’hypothèse où une personne s’accuse elle-même 

d’incivisme, par la voie d’une déclaration”.
 1829

 Hij wil deze categorie en artikel 11 laten vallen. 

                                                      

1828
 Het is mogelijk dat de vorige regering reeds beslist over de procedure van de raad van wetgeving en dat het 

beperkt ministerieel comité onder Grégoire gewoon de eerder genomen beslissing respecteert. Hetzelfde geldt 

voor de overige verschillen met het laatste ontwerp uit juli 1945. 
1829

 Er is ook een artikel met een straf voor diegenen die ondanks dit stemverbod aan de verkiezingen deelnemen.  
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De volgende stap in de ontwikkeling van de besluitwet voor de burgerlijke epuratie is een nieuwe tekst 

aangenomen door het beperkt ministerieel comité. Een eerste belangrijke doorgevoerde verandering is 

herordening van de categorieën van uit het rechten ontzette burgers. Vanaf dit ontwerp blijft artikel 1 – 

zoals in de definitieve versie van de besluitwet – uitsluitend gewijd aan de administratieve zuiveringen 

door de Staat en andere lichamen. Het nieuwe artikel: “Sans préjudice des sanctions pénales, sont, de 

plein droit, frappés à perpétuité de la déchéance des droits prévus à l’article 123sexies du Code pénal, 

les titulaires de tous mandats effectifs ou suppléants, fonctions, offices ou emplois publics, y compris 

les magistrats, révoqués, déchus, destitués ou démis d’office, en raison de leur comportement durant 

l’occupation ennemie”. Dit is de bewoording uit de ontwerpversie van de besluitwet gedateerd op 9 

augustus 1945. Op dat moment staat deze zuivering in de categorie van de levenslange ontzetting. 

Seeldrayers wordt gevolgd. De herziening door de organen van de administratieve zuivering vervalt. 

Zoals in de tekst van 9 augustus 1945 is dit een van ambtswege en levenslange ontzetting. Het artikel 

2 in het ontwerp vermeldt nu omschrijvingen die leiden tot een van ambtswege levenslange ontzetting. 

De aanhef krijgt “étant âgé de … ans au plus à la date de la publication du présent article” erbij. Het 

voorstel om organisaties op te sommen, krijgt geen gevolg. In artikel 3 – de facultatieve ontzetting – 

blijft “même émancipés” in lid 4 voor jeugdbewegingen, los van het negatieve advies van Seeldrayers. 

De procedure blijft ongewijzigd. Artikel 5 bevat wel een onnauwkeurigheid. De verwijzing blijft naar 

de “action en déchéance visée à l’article 3”. Dit moet artikel 4 zijn. Het nieuwe artikel 1 doet de 

andere artikels een getal opschuiven. In artikel 6 staat dezelfde fout. Dit artikel bepaalt dat bij een 

vrijspraak – behalve door verjaring – de bevoegde rechtbank de betrokkene die onder een categorie uit 

deze besluitwet valt, toch uit de rechten kan ontzetten. De tekst verwijst naar “des articles 1 et 2”, 

hoewel het 2 en 3 moet zijn. Het kan een beleidsoptie zijn om artikel 3 als de minst erge categorie uit 

te sluiten van deze bepaling. Door de eerdere beslissing om de mildere bepalingen van 9 augustus 

1945 ongedaan te maken, lijkt dit echter een vergetelheid te zijn. De volgende versie van de besluitwet 

verwijst correct naar artikelen 2 en 3. In artikel 8 komt de fout een derde keer voor. De volgende tekst 

corrigeert dit evenwel. Pas in artikel 9 kloppen de verwijzingen naar voorgaande artikelen. 

In plaats van het artikel 11 met de “auto-dénonciation” te schrappen, wijzigt de omschrijving. Het gaat 

oorspronkelijk enkel om personen uit de categorie van de ambtswege levenslange rechtenontzetting. 

De nieuwe aanhef wordt: “Toute personne tombant sous l’application de l’article 2, et qui, au jour de 

la publication du présent arrêté-loi n’a fait l’objet ni d’une inculpation du chef de crime ou délit 

contre la sûreté de l’Etat prévus par les chapitres II et III du titre Ier du livre II du Code pénal, ni 

d’une mesure prise par l’arrêté-loi du 12 octobre 1918, ni d’une des mesures administratives visées à 

l’article 1er”. De categorie getroffenen is dezelfde, maar verfijnd aan de realiteit van de ontzettingen. 

Een persoon uit een deelgroep van de categorie van de van ambtswege, levenslange rechtenontzetting, 

maar zonder rechtszaak te zijner laste, internering of administratieve zuivering, mag evenmin aan de 

verkiezingen deelnemen. De periode voor de eigen schuldverklaring gaat van een naar twee maand.
1830

 

Naast het behoud en herwerking van “l’auto-dénonciation” wordt ook het nieuwe artikel 12 herwerkt. 

Dit is de overgangsmaatregel voor de verkiezingen in 1946. De eerste categorie blijft ongewijzigd, 

maar er staat een streep door. De tweede categorie krijgt een kleine aanpassing. De uitsluiting van de 

verkiezingsdeelname geldt nu voor alle personen die op een bepaalde datum (in zwarte pen staat 1 

augustus) behoren tot de verdachten of vervolgden voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de staat, tot de geïnterneerden en de gezuiverden uit artikel 2 en 3. De derde categorie inzake de nog 

                                                      

1830
 Iemand corrigeert op dit document de door Seeldrayers eerder opgemerkte onnauwkeurigheid in artikel 11. 

In plaats van “arrêté délibéré en Conseil des Ministres” moet het “arrêté royal délibéré…” zijn.  
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niet gezuiverden wordt gedetailleerder omschreven. In plaats van een algemene verwijzing naar het 

huidige artikel 2 staan de vier deelgroepen uit dit artikel opgesomd. Het eind van de omschrijvingen 

stelt telkens “à savoir…”.
1831

 Het niet weerhouden voorstel uit het vorige ontwerp om voorbeeldlijsten 

toe te voegen, wordt dus hernomen voor de verkiezingsuitsluiting. De maximumstraf voor diegenen 

die toch gaan stemmen, verhoogt van 1 naar 2 jaar. Ook kan de voorwaardelijke invrijheidstelling bij 

deze straf niet meer. De belofte van het jaarlijkse parlementaire verslag blijft.  

 

14.3.2.3 De evolutie vanaf de vergadering van de ministerraad van 24 augustus 1945 

Op 24 augustus stelt het verslag van de ministerraad dat de besluitwettekst voor de burgerlijke epuratie 

wordt aangenomen. De ministerraad besluit de tekst aan de verenigde parlementaire commissie van 

Justitie voor te leggen. Deze vergadering gebeurt op 4 september 1945.
1832

 Joseph Pholien wil dat het 

parlement zijn verantwoordelijkheid moet opnemen door de brede draagwijdte van “ce projet (qui) est 

inoui, invraisemblable et lourd de conséquences”. De senator zegt tevens: “Cette idée est très large, 

beaucoup trop large et vous allez finir par former une classe de parias extrêmement nombreux”. Hij 

kant zich vervolgens tegen de overgangsmaatregelen voor de verkiezingen in 1946 en de bepaling dat 

de betrokkenen zich bij de lokale overheid moeten melden.
1833

 Pholien vindt dit ontwerp een gevaar 

voor de toekomst. Hij vreest de onwenselijke electorale effecten door de vele Vlamingen die getroffen 

kunnen worden.
1834

  

De volgende versie van de besluitwettekst is gedateerd op 8 september 1945 en stamt dus van na de 

vergadering van de parlementaire commissie. Grégoire stuurt deze tekst op 10 september rond voor de 

volgende ministerraad. Deze tekst bevat belangrijke wijzigingen. Ten eerste vindt er een herschrijving 

van artikel 1 plaats. De koppeling van de administratieve aan de burgerlijke epuratie leidt nu tot een 

ontzetting uit een aantal expliciet vermelde rechten: “la déchéance des droits de remplir des fonctions, 

offices ou emplois public”, “de vote, d’élection, d’éligibilité”, “de porter aucune décoration” en tevens 

“d’être juré”. In vergelijking met “la déchéance des droits prévus à l’article 123sexies du Code pénal” 

verzacht de regering deze automatische ontzetting gevoelig. De vermelde rechten komen uit artikel 31 

swb.
1835

 De brede rechtenontzetting blijft mogelijk, indien de betrokkenen onder artikel 2 of 3 vallen.  

Anderzijds breidt het aantal groepen getroffenen uit. Er is niet enkel sprake van magistraten, maar ook 

van notarissen, pleitbezorgers en deurwaarders. Ten tweede benoemt dit ontwerp nog advocaten, 

artsen, wisselagenten en leden van het door de Staat gesubsidieerde onderwijs die wegens hun gedrag 

onder de bezetting hun beroep of functie zijn kwijtgeraakt. 

Artikel 2 blijft voor de omschreven groepen van burgers wier staatsontrouw van ambtswege leidt tot 

een levenslange ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb. In de aanhef van dit artikel legt de 

regering finaal de periode vast waarin staatsontrouw tot een rechtenontzetting kan leiden: van 9 mei 

                                                      

1831
 De “à savoir…” staat ook bij de vierde categorie “soit fait appel à l’intervention de l’ennemi pour régler des 

conflits sociaux, organisé des services de contre-sabotage”. Deze weinig zinvolle toevoeging wordt geschrapt.  
1832

 Herman VAN GOETHEM, “Joseph Pholien et la répression de l’incivisme. 1944-1950”, in: Françoise 

CARTON DE TOURNAI et Gustaaf JANSSENS (réds), Joseph Pholien: un homme d'Etat pour une Belgique en 

crises, Mols, Wavre, 2003, p.211. 
1833

 Ik beschik jammer genoeg enkel over Pholiens tussenkomsten. AKP. AJP. 842. Dossier Burgerlijke Epuratie. 
1834

 Herman VAN GOETHEM, “Joseph Pholien et la répression de l’incivisme”…, p.210. 
1835

 Er is een beperkt verschil tussen de omschrijvingen in de ontwerptekst en artikel 31 swb. In artikel 31 swb 

staat onder nummer 3 naast het recht om enig ereteken te dragen, het dragen van een adellijke titel. Nummer 4 

betreft niet enkel het recht om een gezworene zijn, maar ook het recht om als getuige in of over akten te staan en 

om in rechten getuigenis af te leggen, behalve indien het louter gaat om het geven van inlichtingen. Zie: p.16-17. 
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1940 tot 9 mei 1945. “15 februari 1945” verdwijnt definitief. Ten tweede volgt een minimumleeftijd: 

16 jaar. De regering verzacht dit verder door te bepalen dat de beklaagde deze minimumleeftijd moet 

hebben bij het plegen van de feiten en niet bij het verschijnen van deze besluitwet.  

Verder wijzigen twee omschrijvingen in de toepassingscategorieën van artikel 2.Er komt ten eerste een 

uitzonderingsgrond bij het deel uitmaken van vijandelijke of als hulpdienst van de vijandelijke legers 

functionerende diensten, administraties of formaties van politionele, militaire of paramilitaire aard. Dit 

levert geen rechtenontzetting op, indien deze handeling zich voltrekt op regulier bevel van een actie- 

of inlichtingendienst uit de besluitwet van 1 september 1944 of van een erkende verzetsgroep. In het 

tweede geval komt dit bevel voor op de Nationale Raad van de Weerstand. Deze uitbreiding houdt 

rekening met verzetsactiviteiten. Tevens wijzigt de periode dat een lidmaatschap bij een politieke of 

culturele groepering tot een ontzetting leidt. Naast de algemene bekendheid dat de bedoelde groep de 

propaganda of plannen van de vijand in de hand werkt, komt er nog een toevoeging voor het behoud 

van lidmaatschap: “maintenu, après le 1er janvier 1942, une adhésion au dit parti, mouvement ou 

organisme politique et culturel donnée avant le 10 mai 1940”. Deze verzachting maakt onderscheidt 

tussen een vooroorlogs lidmaatschap en een nieuw lidmaatschap tijdens de bezetting. 

De facultatieve rechtenontzetting voor 20 jaar of met een levenslange duur krijgt in de aanhef ook de 

toevoeging dat de daders 16 jaar oud moeten zijn bij het plegen van de feiten. Voor deze categorie is 

de grootste wijziging dat rechtenontzetting vanaf nu “en tout ou en partie” kan. Dit maakt een partiële 

ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb mogelijk. De omschrijving inzake de ouders van 

kinderen in organisaties wordt nog verder verfijnd: “soit autorisé, même tacitement, que ses enfants 

âges de moins de 18 ans, même émancipés, sauf par mariage (…)”. Ook stilzwijgende goedkeuring 

kan tot een ontzetting leiden, maar ouders van gehuwde kinderen worden met rust gelaten. 

De meest belangrijke aanpassing in de tekst betreft de procedure. De rechtszaak voor de rechtbank van 

eerste aanleg met de krijgsauditeur of de procureur des konings als het openbaar ministerie vervalt. De 

besluitwettekst van 8 september voert de lijst van de krijgsauditeur in. De krijgsauditeurs krijgen nu de 

opdracht om de in artikel 1, alinea 3 en artikelen 2 en 3 geviseerde personen op een lijst te plaatsen. 

Deze inschrijving leidt tot de ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb. De betrokkenen 

worden per deurwaardersexploot van de inschrijving ingelicht. Indien de betrokkene na vijftien dagen, 

per aangetekend schrijven, aan de krijgsauditeur geen verzet betekent, wordt de inschrijving definitief. 

Indien de aanzegging per deurwaardersexploot niet in persoon kan gebeuren, duurt de termijn van het 

verzet twee maand, behoudens overmacht.
1836

 Het verzet komt voor op de rechtbank van eerste aanleg 

van het domicilie of de verblijfplaats van de betrokkene.
1837

 Zoals voorheen kunnen de krijgsauditeur 

of de procureur des konings het openbaar ministerie zijn. 

Het artikel 6 in de tekst van 8 september 1945 is een herwerkte versie van artikel 9 met de regels voor 

hoger beroep en cassatie. Dit artikel 6 verandert weinig van inhoud. Het herformuleert voornamelijk 

de bepalingen voor de gewijzigde procedure van de rechtenontzetting. Het artikel verduidelijkt dat de 

Auditeur-generaal voor het hof van beroep als het openbaar ministerie kan optreden. Ook vermeldt de 

tekst vanaf nu expliciet dat beroep betekend wordt in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en 

dat de kosten voor het aanwenden van de pleitbezorgers niet begroot worden. Net zoals hoger beroep 

blijft cassatie mogelijk voor deze rechtenontzettingen.  

                                                      

1836
 De bevoegde rechter spreekt zich uit over het al dan niet bestaan van overmacht. 

1837
 Indien een persoon noch woon-, noch verblijfplaats in België heeft, dan is de rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel voor de behandeling van de rechtszaak bevoegd. 
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Tot artikel 11 (de uitsluiting van de verkiezingen als kiezer of kandidaat tot 31 december 1946) blijven 

de overige bepalingen gelijk, behoudens wijzigingen voor de tekstuele concordantie. De omschrijving 

over administratieve epuratie verdwijnt uit artikel 11. Dit volgt de doorstreping van deze omschrijving 

in de vorige versie van de tekst. De twee andere categorieën ondergaan een aantal veranderingen. Er is 

een andere tijdsbepaling: “au moment du vote ou du dépôt des listes de candidats” wordt “au moment 

où les listes électorales seront définitivement arrêtées”. Deze tweede omschrijving sluit vier groepen 

van de verkiezingen uit. Bij de dan administratief geïnterneerden en personen die op die datum voor 

misdrijven tegen de veiligheid van de Staat terechtstaan, komen nog de personen die dan voor 

misdrijven tegen artikelen 17 en 18 van het militair strafwetboek terechtstaan. De vierde groep omvat 

de personen op de lijst van artikel 4 zonder een na verzet geannuleerde inschrijving. Dit vervangt de 

vorige beschrijving: de gezuiverden uit artikel 2 en 3. 

De derde categorie uitgeslotenen wijzigt weinig, behoudens de toevoeging van een niet-exhaustieve 

lijst van voorbeelden. Dit is ten eerste het geval voor de leden van vijandige of als hulpdiensten van de 

vijandelijke legers functionerende diensten, administraties of formaties met een politionele, militaire 

of paramilitaire aard en diegenen die aan deze groepen hulp bieden. De lijst bevat: Gestapo, Geheime 

Feldpolizei, Hilffeldgendarmerie, OT, DRK, Fabriekswacht, Légion Wallonie, Vlaamsch Legioen, SS 

Wallonie, SS Vlaanderen en Langemarck, Jeunesse Légionnaire, Dietsche Militie, Zwarte Brigade, 

Formation de Combat Rexiste, Mouvement Rexiste Actif, NSJV. Ten tweede wijzigt de datum voor het 

behoud van lidmaatschap van voor de bezetting bij een politieke of culturele partij, beweging of 

organisme. Concordant met de reeds beschreven verandering wordt de grens 1 januari 1942. Ook deze 

subgroep krijgt een opsomming: Mouvement et organisations rexistes met nieuw lidmaatschap vanaf 5 

januari 1941, VNV met nieuw lidmaatschap vanaf 13 november 1940, DeVlag, DeWag en NSVAP 

vanaf het begin van de bezetting, AGRA vanaf de oprichting, MPW vanaf de oprichting, Comiteit voor 

Dietsche Actie vanaf de oprichting, Le Bien-Être du Peuple / Volkswelzijn vanaf de oprichting, DSV 

vanaf de oprichting, Deutsche Belgisch Gesellschaft vanaf de oprichting en Ligue Anti-Maçonnique 

Epuration vanaf het begin van de bezetting. De derde subgroep is nog steeds voor een rol bij de 

uitbouw, leiding of propaganda voor een economisch, syndicaal of sociaal organisme. Hierbij staan 

CCW vanaf 1 mei 1941, UGHA vanaf 1 april 1942, VTW vanaf 1 april 1944 en VAV V vanaf 1 april 

1944. Aan de vierde groep – inzake sociale conflicten en contrasabotage – wijzigt niets. Er komt nog 

een vijfde groep: “soit sollicité et obtenu des indemnités octroyées par l’ennemi ou à son 

intervention”.
1838

 

Uit deze wijzigingen aan artikel 11 blijkt dat het voorstel van de socialist François Van Belle zonder 

invloed blijft op de besluitwet inzake de burgerlijke epuratie. Op 28 augustus dient hij het voorstel in 

om het stemrecht voor de verkiezingen in 1946 te ontnemen van personen die vóór 30 september 1942 

vrijwillig in Duitsland gaan werken. Het stoot hem tegen de borst dat deze personen “zich naar de 

stembus (…) begeven, evenzeer als degenen die hun plicht hebben gedaan, evenzeer als de krijgs- en 

de politieke gevangenen”. Volgens Van Belle kunnen de gemeentebesturen erop toezien dat deze 

personen niet op de kiezerslijsten terechtkomen. Het kamerlid maakt wel een uitzondering voor de 

personen die later verzetslid worden of in een concentratiekamp belanden als werkonwilligen.
1839

 Dit 

zet geen zoden aan de dijk. Het amendement van liberaal Charles Janssens op 5 december 1945 blijft 

ook zonder gevolg. Hij wil: “de personen van beiderlei kunne die vrijwillig, Duitsland of in het even 

welk door Duitsland bezet land, voor rekening of ten bate van de vijand, vóór 30 september 1942 

                                                      

1838
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 

1839
 De datum van 30 september 1942 wordt gekozen, omdat de bezetter dan de verplichte arbeid invoert. PDK. 

1944-1945. Nr.190. Wetsvoorstel ertoe strekkend het stemrecht voor de verkiezingen van 1946 te ontnemen aan 

de personen van beiderlei kunne die vrijwillig in Duitsland hebben gewerkt vóór 30 september 1942. 
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hebben gewerkt” van de verkiezingen uitsluiten.
1840

 Dit voorstel is ruimer, omdat alle vrijwillige 

arbeid automatisch leidt tot een uitsluiting van de verkiezingen in 1946.
1841

 

Daarnaast is er nog de vergadering van de verenigde parlementaire commissies op 14 september 1945. 

Tijdens deze vergadering vindt de door de katholieken doorgeduwde stemming voor de parlementaire 

behandeling van de bepalingen voor de burgerlijke epuratie plaats. Pholien ageert in deze vergadering 

tegen de levenslange ontzetting voor gewone leden van collaborerende organisaties, de oplegging van 

een rechtenontzetting voor 16-jarigen en tegen de preventieve uitsluiting bij de verkiezingen. Inzake 

de geïnterneerden stelt Grégoire: “Leur droit de vote ne sera supprimé qu’une seule fois”. Pholien 

vindt dit reeds een keer teveel.
1842

 Grégoire komt tijdens deze vergadering met een belangrijk voorstel. 

De minister stelt voor om de besluitwet te beperken tot de uitsluiting van incivieken voor de volgende 

verkiezingen en aan het parlement de ontwikkeling van de levenslange of tijdelijke ontzetting uit de 

burgerlijke en politieke rechten te schenken. Grégoire schetst in de vergadering correct dat er op grote 

schaal vervolgingen zullen plaatsvinden, indien hij Ganshof de opdracht geeft om vervolgingen in te 

stellen voor leden van Rex. Er komt niets terecht van dit plan met gedeelde verantwoordelijkheid door 

de geforceerde stemming over de parlementaire behandeling van de besluitwet.
1843

 

 

14.3.2.4 De laatste wijzigingen onder Marcel Grégoire 

De laatste wijzigingen voert Grégoire door zonder verdere tussenkomst van de verenigde commissie 

van Justitie. Via de beschikbare documenten is het mogelijk om de wijzigingen van Grégoire te zien. 

De structuur van de besluitwet verandert niet meer. Artikel 1 van de besluitwet blijft bijgevolg de van 

ambtswege levenslange ontzetting uit een groep van de vier eerder opgesomde rechten, verbonden aan 

de administratieve zuivering. Er zijn wel meer beroepen. Naast arts staat nu ook apotheker in de tekst. 

Bij onderwijs komt niet enkel het door de Staat gesubsidieerde onderwijs in de omschrijving, maar 

ook het onderwijs met subsidies van de provincies en gemeenten. De laatste wijziging aan artikel 1 is 

de bepaling dat de getroffenen nog uit andere rechten ontzet kunnen worden volgens de procedure van 

de besluitwet. Verduidelijkt wordt dat het “geheel of ten dele, levenslang of voor een tijdperk van 

twintig jaar, van de andere in artikel 123sexies van het Wetboek van strafrecht bedoelde rechten” 

betreft. Dit is de lichtste rechtenontzetting uit de besluitwet en dus nog een verzachting.  

In artikel 2 met de van ambtswege levenslange rechtenontzettingen veranderen een aantal deelgroepen 

zonder betekeniswijziging. De vijfde deelgroep wordt wel specifieker. De zin “soit sollicité et obtenu 

des indemnités octroyés par l’ennemi ou à son intervention” verandert in “Soit sollicité ou accepté des 

indemnités octroyées par l’ennemi ou à son intervention, en vertu des ordonnances allemandes du 6 

septembre 1940”. De verwijzing naar de Bormscommissie via de Duitse ordonnantie van 6 september 

1940 perkt de omschrijving in. Dit vist Grégoire op uit het voorstel van Janssens, Degeer-Adère en 

Brunfaut. Grégoire voegt nog zijn stokpaardje toe: “aan het opstellen van publicaties van politieke 

aard, die aan het toezicht van de vijand waren onderworpen, heeft medegewerkt”.
1844

 

                                                      

1840
 Janssens verduidelijkt expliciet dat hij alle verkiezingen in 1946 bedoelt en dus ook de lokale verkiezingen 

eind 1946. PDK. 1945-1946. Nr.25. Amendement voorgesteld door de heer Janssens (Ch.). 
1841

 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 
1842

 AKP. AJP. 842. Dossier Burgerlijke Epuratie. 
1843

 Ik kan dit niet verder duiden door de partiële papieren in het archief van Pholien. Wel zit het zonet vermelde 

voorstel van Van Belle hier in bijlage. AKP. AJP. 842. Dossier Burgerlijke Epuratie. 
1844

 Zie: Jean-Claude RICQUIER, “Entretiens avec un homme libre”…, p.12. 
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In artikel 3 met de facultatieve, geheel of gedeeltelijke ontzettingen met levenslange of 20-jarige duur 

wordt de greep op de ouders van kinderen in jeugdbewegingen breder. De tekst in het Nederlands 

wordt: diegene die “zelfs stilzwijgend, heeft toegelaten dat zijn kinderen van minder dan 18 jaar, zelfs 

zo zij ontvoogd waren, uitgenomen door huwelijk, deel uitmaakten van een dienst, administratie, 

formatie, partij, beweging of organisme als bedoeld bij de artikelen 2 en 3 van deze besluitwet of van 

een jeugdformatie (…), terwijl het algemeen bekend was dat deze de politiek, de propaganda of de 

plannen van de vijand in de hand werkten”. In plaats van “des autres formations de même tendance” 

staan alle overige bewegingen uit artikel 2 en 3 van deze besluitwet opgesomd. Als inperking is de 

algemene bekendheid van de steun aan de bedoelde organisaties nodig voor deze ontzetting. Er is tot 

slot nog een nieuwe subgroep: diegene die “hulp heeft verleend aan een der partijen, bewegingen of 

organismen bedoeld bij de nrs 2 en 3 van artikel 1 of aan een der formaties bedoeld bij nr 4 van het 

onderhavig artikel”.
1845

 

De hierboven geschetste procedure verandert niet meer. De lijsten van de krijgsauditeur blijven in het 

ontwerp, net zoals het verzet bij de rechtbank van eerste aanleg en hoger beroep bij het hof van beroep 

en voorziening in Cassatie. Belangrijke wijzingen gebeuren in artikel 11 dat de uitsluiting van burgers 

voor de verkiezingen in 1946 regelt. Bij de politieke en culturele organismen staat Deutsche Akademie 

vermeldt vanaf het moment van de oprichting. Bij de economische, syndicale en sociale organismen 

vallen VTW en VAVV, de organen voor vrijwillige arbeid weg. Verder wijzigt artikel 11 volgens de 

veranderingen van de subgroepen in artikelen 2 en 3. De vijfde categorie wordt dus: “Soit sollicité ou 

accepté des indemnités (…)” en tot slot komt “aan het opstellen van publicaties van politieke aard die 

aan het toezicht van de vijand waren onderwerpt, hebben medegewerkt” erbij.
1846

 De laatste wijziging 

aan dit ontwerp gebeurt in artikel 14. Er komt niet enkel een jaarlijks parlementair verslag over de 

toepassing van de huidige besluitwet, maar tevens bevat de tekst nu de belofte om tussen 1 januari en 

1 juli 1947 een wetsontwerp uit te vaardigen om deze materie te hernemen.
1847

 

De uitvaardiging van deze besluitwet is een mijlpaal voor de behandeling van de samenwerking met 

de vijand. Dit is een belangrijke stap in het politieke beleid van de repressie. Via deze besluitwet geeft 

de regering Van Acker een antwoord op het probleem van de behandeling van “kleine collaborateurs”. 

Het gerechtelijk dispositief van het militair gerecht voor de behandeling van de verschillende vormen 

van samenwerking met de vijand wijzigt ingrijpend door deze snelle procedure voor “lichte gevallen”. 

Een gevangenisstraf is niet meer nodig voor de oplegging van een sanctie. De toepassing en invloed 

van de veranderende procedure op de werking van het militair gerecht, staat in het verdere hoofdstuk.  

 

14.3.2.5 De parlementaire ontvangst van de burgerlijke epuratie 

De na de bevrijding bestaande parlementaire consensus voor meer zuiveringsmaatregelen verdampt 

door de Koningskwestie, de oprichting van een linkse regering en de komst van de eerste naoorlogse 

nationale verkiezingen. Uit de politieke discussies in het parlement blijkt dat de katholieke politici op 

ramkoers liggen en tegen de regering alles uit de kast halen. Voor de burgerlijke epuratie is dit nergens 

duidelijker dan op 23 september 1945. De katholieken nemen de besluitwet op de korrel wegens de 

onparlementaire totstandkoming van de besluitwet en het electoraal effect van de bepalingen.  

                                                      

1845
 De verwijzing moet nrs. 2 en 3 van artikel 2 zijn. Er volgt een erratum in het Staatsblad van 11 november 

1945. BS. 11 november 1945, p.7586. 
1846

 Onderrichtingen voor de toepassing van de burgerlijke epuratie in de gemeenten volgen enige tijd later: BS. 

30 november 1945, p.8094-8103 
1847

 BS. 1-2 oktober 1945, p.6333-6341. 
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Voor minister Grégoire verklaart de wet op de bijzondere machten uit april 1945 evenwel waarom de 

regering voor een besluitwet kiest. Deze machten schenken de regering expliciet de bevoegdheid voor 

maatregelen in deze zin. De gewone parlementaire procedure schat hij te tijdrovend in. Enerzijds 

houdt de minister van Justitie de naderende verkiezingen in het achterhoofd. Het is een belangrijk doel 

van deze besluitwet om de incivieken van de eerste naoorlogse verkiezingen uit te sluiten. In de Senaat 

zegt Grégoire letterlijk: “On affirme vouloir en écarter les inciviques”.
1848

 Anderzijds betekent ook het 

gedrag van de katholieke politici een reden voor de besluitwet. Zij halen tegen de uitvaardiging van de 

uitgebreide zuivering verschillende vertragingsmanoeuvres naar boven. 

Voor de katholieken is de wet op de bijzondere machten bij de totstandkoming van de besluitwet voor 

de burgerlijke epuratie geen afdoende verklaring. Bij de instelling van deze machten maken zij deel 

van de regering uit, maar nu niet meer. Het stoort hen ook dat de besluitwet na de laatste passage van 

het ontwerp in de parlementaire commissies van Justitie nog wijzigingen ondergaat. Grégoire betoogt 

dat hij behalve de toevoeging van een klein aantal categorieën van incivieken niet veel gedaan heeft. 

De tekst is niet in grote mate aangepast. Hij acht de wijzigingen zelfs in lijn met de verzuchtingen van 

rechts.
1849

 Baron de Dorlodot vindt dat de minister de meerderheid van de parlementaire commissie 

had moeten volgen om een wetsvoorstel in te dienen. Deze aanmerking leidt tot een korte discussie die 

een zeldzame inkijk op de werking van de parlementaire commissies toelaat.
1850

 Er wordt immers 

dieper ingegaan op de gebeurtenissen in de parlementaire commissie. Grégoire schat het belang van de 

genoemde meerderheid zeer laag in door de speciale omstandigheden van de totstandkoming. Rolin 

verduidelijkt dat minder dan de helft van de leden op deze vergadering aanwezig was. Daarom drukt 

toevallige katholieke meerderheid een eigen stemming door die zijn winnen met 11 tegen 8.
1851

 Na de 

stemming stoppen de katholieken hun medewerking aan de commissie. Wanneer de partijen een aantal 

dagen later hun werkzaamheden hernemen, doen de katholieken niets meer dan het herhalen van hun 

tegenwerpingen. Het komt niet meer tot een stemming.
1852

 Bij een voltallige aanwezigheid van de 

leden (44 in plaats van 19) acht Rolin het niet-bindende advies van de commissie zeker anders.  

Er wordt een politiek steekspel gespeeld. De katholieken blijven de minister van Justitie beschuldigen 

van het omzeilen van de wil van het parlement. Een bijkomende verdediging vindt Grégoire in het feit 

dat deze wettekst in een maand tijd behandeld wordt voor de ministerraad, het beperkt ministerieel 

comité, de raad van wetgeving en in de vernoemde verenigde commissie van Justitie.
1853

 Grégoire 

weerlegt het beeld van een kruistocht tegen de katholieke partij, maar katholiek rechts laat dit niet los. 

In deze context spreekt de nogal omslachtige titel van de op 3 oktober 1945 door Pholien gevraagde 

interpellatie boekdelen. Het betreft: “les conditions dans lesquelles le gouvernement, au mépris des 

droits que la Constitution confère aux Chambres, à l’encontre du vote émis le 4 septembre 1945 par la 

commission de la Justice de la Chambre et du Sénat délibérant en commun et surabondamment en 

violation de la promesse faite par le Premier ministre à la tribune du Sénat, s’est permis de prendre 

un arrêté paru au Moniteur des 1 et 2 octobre 1945, abusivement qualifié d’ « arrêté-loi sur 

l’épuration civique », accomplissant de la sorte, de propos délibéré, un acte à la fois dictatorial et 

                                                      

1848
 HVS. 16 oktober 1945, p.862. 

1849
 Piet Vermeylen stelt in de Senaat dat de regering met de opmerkingen van de commissie rekening houdt en 

dat de wijzigingen in de besluitwettekst naar de zin van de commissie zijn. HVS. 10 november 1945, p.922. 
1850

 Ik herinner eraan dat mijn zoektocht naar archieven van de commissies van Justitie vruchteloos verliep. 
1851

 In de verdere discussies gaat het niet om de door Rolin vermelde 12 tegen 8, maar 11 tegen 8 te gaan. Voor 

de coherentie gebruik ik het later consequent aangewende aantal 11 tegen 8. De oorzaak van deze verwarring is 

socialistisch senator Piet Vermeylen. 
1852

 HVS. 23 september 1945, p.696-697. HVS. 16 oktober 1945, p.856, 861. 
1853

 HVS. 23 september 1945, p.696-697. 



 

 412  

d’allure partisane, alors que son devoir est, en raison de la nature et de l’importance du problème 

traité, de saisir sans tarder le parlement d’un projet de loi”.
1854

 

Pholien steekt met zijn interpellatie van wal in de zitting van de Senaat op 16 oktober 1945. Hij noemt 

de ondernomen werkwijze van de regering neo-fascistisch, een totalitaire ingreep om de tegenstanders 

van de regering uit hun kiesrechten te ontzetten. Dit is een bijzonder harde uitspraak. Wat feitelijk het 

meest opvallend verschilt met de besluitwetten vóór de Tweede Wereldoorlog is dat de katholieken 

geen regeringspartner meer zijn. Ze kunnen nu hun parlementaire macht niet meer uitspelen en voelen 

zich machteloos. In tegenstelling tot voorheen richt de regering de pijlen niet op de communisten. Het 

doel is de incivieke burgers. Deze bevolkingsgroep staat het dichtst van al bij de katholieke zuil. Hoe 

performanter de zuivering, des te zwaarder de mogelijke electorale kwetsuur voor de katholieken. Dit 

is wat zij vrezen. In een brief aan Baron Moyersoen schrijft Pholien op 1 september 1945 inzake de 

uitsluiting van de incivieken voor de verkiezingen: “Il suffira donc que massivement des auditeurs ou 

des substituts lancent des centaines ou des milliers d’assignations à charge de gens qui déplaisent et 

peut-être dans les conditions les plus injustifiées pour que ces gens soient privés du droit de vote”. 

Pholien meent dat vooral in het Vlaamse landsgedeelte de woede en haat ten aanzien van België zullen 

opflakkeren door deze grootschalige uitsluiting.
1855

 

In de Senaat betoogt Pholien verder dat de besluitwet niet onder de omschrijvingen van de wet van 20 

maart 1945 valt. Het vierde punt van deze wet stelt immers: “Ecarter de la vie publique les personnes 

dont l’activité au cours de l’occupation avait nui gravement aux intérêts nationaux”. Pholien stelt dat 

deze zin nooit meer parafraseert dan: “L’éloignement de certaines charges ou fonctions publiques de 

certains personnes”. De regering vermijdt deze beperkte omschrijving door het vijfde punt van de wet 

als de basis voor de besluitwet te nemen: de morele en materiële opbouw van het land. Pholien betoogt 

dat niemand kon weten dat de regering uiteindelijk een besluitwet in het electorale domein zou nemen. 

De reikwijdte van de besluitwet gaat veel te ver. Het betreft niet enkel personen die ‘s lands belang 

ernstig schaden. Uit de balie gestoten advocaten veroorzaken voor Pholien enkel tot lichte schade voor 

het nationaal belang. Hetzelfde geldt voor artsen, wisselagenten en leden van uit het onderwijs. 

De minister van Justitie verdedigt zich adequaat tegen deze beschuldigingen door naar het verslag van 

Henri Rolin voor de Senaat te verwijzen. Dat verslag wijst uitdrukkelijk op het doel van de ontzetting 

uit het stemrecht voor incivieken. De vaststelling wint aan kracht doordat de dubbele verantwoording 

reeds in de regeringsontwerpen voorkomt vanaf juni. Dit is te vinden in het verslag van het bestendig 

comité van de raad van wetgeving en blijft behouden in de voorbereiding van de regering. Dit is geen 

door links geïnstigeerde verruiming. Ook is het eigenaardig, stelt Grégoire ironiserend, dat net Pholien 

de regering in maart 1945 via een parlementaire aanklacht aanspoort om de buitengewone machten 

daadwerkelijk te gebruiken. De regering wendt de machten uiteindelijk aan en weer staat Pholien op 

de parlementaire barricade, maar met de omgekeerde overtuiging. Ter zake wijst Grégoire erop dat de 

eerste tekst tot stand komt onder auspiciën van voormalig minister van Justitie du Bus de Warnaffe en 

met kennis van de overige katholieke ministers. Deze tekst is “à peu près le même que celui qui fut 

adopté”.
1856

 De grootste nieuwigheid onder Grégoire is de overgangsmaatregel voor de verkiezingen. 

Joseph Pholien verdedigt de onwettelijkheid van de besluitwet voor de burgerlijke epuratie ook op nog 

andere gronden. Ten eerste wijst de senator op de wijziging van de regering van nationale unie naar de 

linkse regering. Dit maakt het gebruik van de bijzondere machten wankel in zijn ogen. Grégoire wijst 
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 HVS. 3 oktober 1945, p.892. 

1855
 KADOC. Archief Romain Moyersoen. 6.2.1. 4. Brief van Pholien en Moyersoen, 1 september 1946. 
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 HVS. 16 oktober 1945, p.856-860. 
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daarvoor op de aanwending van de uitgebreide machten in de wet van 7 september 1939 door de eerste 

naoorlogse regering van Pierlot. De bijzondere machten worden aan de koning verleend en niet aan de 

regering. Een amendement voor de inperking van de geldigheid van de bijzondere machten afhankelijk 

van de regering betekent een ongrondwettelijke inperking van de vorstelijke macht. Bij de vorming 

van een nieuwe regering kan de koning dan niet meer vrijuit kiezen. Vervolgens vermeldt Pholien de 

onbekende bezetting van het beperkt ministerieel comité dat het ontwerp maakt dat de verenigde 

commissie van Justitie behandelt. Pholien bericht daarnaast over zijn bezoek met Baron Moyersoen op 

13 september aan de Eerste minister. Van Acker belooft hen om de ontwerptekst aan de Senaat voor te 

leggen. In ruil gaan Pholien en Moyersoen akkoord met de hervatting van hun deelname aan deze 

commissie. Dit gebeurt een dag later. Op 20 september bericht Van Acker evenwel aan Pholien dat de 

regering bij het idee voor een besluitwet blijft. Hij voelt zich aan het lijntje gehouden door Van 

Acker.
1857

 De discussie over het al dan niet toepassen van een besluitwet is louter een schaduwspel. 

Piet Vermeylen wijst erop dat rechts in het voorjaar van 1945 zich als één man tegen het voorstel van 

Bohy en zichzelf kant om de wijzigingen aan artikel 115 swb parlementair te regelen. Zij schikken 

zich naar deze tegenstand en werken daarna gewoon voort aan de besluitwet.
1858

 

Hierna maakt Pholien de aanmerking dat uit artikel 47 gw en volgende valt af te leiden dat slechts één 

wet de voorwaarden voor verkiezingen bepaalt. Daarom ziet hij in deze besluitwet “un coup de force 

attentatoire aux prérogatives et à la dignité des Chambres”. Pholien vindt het tevens vreemd dat net 

vrijwillige arbeiders niet in de besluitwet voorkomen. Van Acker verduidelijkt dat louter de “service 

des volontaires de travail” in de wettekst staat. Het voorontwerp van du Bus de Warnaffe bevat 

evenmin vrijwillige arbeiders. Toch verbaast het Pholien dat deze burgers in 1946 mogen stemmen. 

Van arbeiders wordt aangenomen dat zij op de BWP stemmen. Pholien insinueert dat de socialisten 

nog meer electorale winst uit deze besluitwet voor de burgerlijke epuratie willen halen.
1859

  

Joseph Pholien sluit zijn aanval af met de stelling dat de besluitwet buiten de geldigheidsperiode van 

de buitengewone machten is genomen. Deze wet schenkt de regering immers niet meer dan zes maand 

tijd. De wet van 20 maart 1945 verschijnt in het Belgisch Staatsblad op 24 maart. Dit betekent dat de 

machten tot 24 september 1945 lopen. De op 19 september 1945 gedateerde besluitwet verschijnt pas 

in het Staatsblad van 1-2 oktober. Dit document heeft ook de handtekening van de sinds 4 september 

in Amerika blijvende en op 19 september nog niet in België zijnde ministers Spaak en Kronacker.
1860

 

In een brief aan Hayoit de Termicourt op 24 november 1945 schrijft Pholien: “la thèse (…) sera 

plaidée par Logelain dans une affaire que je traite avec lui à Namur, je n’ai aucune confiance dans le 

courage de notre magistrature qui n’osera pas indiquer son devoir au Gouvernement”.
1861

 Deze 

vaststelling steunt op de overtuiging dat een wet / besluitwet na publicatie in het Staatsblad een wet / 

besluitwet wordt. Hiervoor is echter de bekrachtiging en afkondiging van de vorst nodig.
1862

 De kritiek 

van Pholien berust op verkeerde gronden. Er is een antedatering in de ministerraad, maar de grens van 

                                                      

1857
 Een deel van de discussie gaat over Van Ackers gebruik van het woord “loi”. Dit zou tonen dat de regering 
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24 september 1945 wordt niet overschreden. Het archief van het kabinet van de Prins-Regent geeft 

evenwel geen uitsluitsel over de datum waarop de Regent signeert.
1863

 Dit blijft dus onduidelijk.  

Joseph Pholien ziet de regering op uiteenlopende vlakken dictatoriale neigingen aannemen, zoals met 

het behoud van de staat van beleg en het statuut van de gewapende weerstand dat volgens Pholien een 

tweede leger in het leven roept.
1864

 De discussie verwatert uiteindelijk in een bitsige woordenwisseling 

waar minister van Binnenlandse Zaken Adolphe Van Glabbeke de katholieken ervan beschuldigt een 

verkiezing te willen met de incivieken of op zijn minst met hun vrouwen erbij. Het aansnijden van het 

gedrag van Leopold III onder de bezetting door Van Acker doet deze reeds verhitte discussie in een 

chaos van diep wederzijds wantrouwen ontaarden.
1865

 De politieke polarisatie is compleet. 

In oppositie met de regerende linkse coalitie en met de nationale verkiezingen in het vooruitzicht is de 

uitvaardiging van de besluitwet inzake de burgerlijke epuratie een politieke slag in het gezicht van de 

katholieken. Doorgaans wordt de besluitwet van 19 september 1945 in onderzoek evenwel te eenzijdig 

als electoraal wapen van de linkse regering tegen de katholieke partij bekritiseerd.
1866

 Het belang en de 

waarde van deze besluitwet vallen binnen de context van de verkiezingen en ‘s lands herstel moeilijk 

te negeren. De houding van de katholieke oppositie ten aanzien van de burgerlijke epuratie verandert 

echter onder instigatie van de Koningskwestie. Hun houding is zeker niet minder dan de linkse partijen 

door electorale overwegingen ingegeven. De linkse partijen blijven evenwel consequent het in april 

1945 aangekondigde pad bewandelen. Het is deze wijziging in de katholieke houding waarop Grégoire 

alludeert in een antwoord op kritiek van de Dorlodot: “Je vous (…) direz alors (…) si l’honorable M. 

du Bus de Warnaffe, qui avait indiqué dans son texte toutes les catégories, sauf l’une ou l’autre 

extrêmement réduite, qui j’ai ajoutées uniquement pour compléter l’arrêté et dans un but d’équité, 

voulu par tout le monde, vous direz si l’honorable M. du Bus de Warnaffe voulait étouffer les droits 

des citoyens”. Volgens Baron de Dorlodot zou du Bus zich naar de stemming van meerderheid van de 

commissie van Justitie schikken.
1867

 Dit is natuurlijk louter een overtuiging en geen argument. 

 

14.3.2.6 De taak van het militair parket voor de burgerlijke epuratie 

Het militair parket krijgt door de besluitwet van 19 september 1945 een omvangrijke taak in de schoot 

geworpen. Naast het vervolgen van strafrechtelijke inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat komt de zuivering van de maatschappij erbij. De krijgsauditoraten vormen de centrale wielen 

van de zuivering van “de dader (die) geen enkel feit pleegde dat uitdrukkelijk onder toepassing van de 

strafwet valt, alhoewel hij door zijn houding tijdens de bezetting het bewijs geleverd heeft van volledig 

gebrek aan burgerdeugd”. Deze omschrijving van substituut-Auditeur-generaal John Gilissen in het 

                                                      

1863
 De gewone procedure is dat de diverse ministeries elke dag stukken sturen “naar het Kabinet om die te laten 

tekenen door de Koning. Deze worden bij het binnenkomen duidelijk geregistreerd en er wordt nagegaan of deze 

voor een bepaalde datum getekend moeten worden (…). Het is bovendien de regel dat aan de buitenwereld geen 

informatie gegeven wordt betreffende het feit dat een tekst aan de Koning wordt voorgelegd ter ondertekening. 

Dit was ook zo onder het Regentschap”. Bij regentschapsbesluiten zitten geleidebrieven met aantekeningen over 

het moment van de handtekening. De enige geleidebrieven in het archief zijn van 1948 voor zes ministeries. 

Briefwisseling over regentschapsbesluiten vóór september 1946 is er evenmin. Tom HAECK, Inventaris van het 

archief van het Kabinet van de Prins-Regent, VUB, Brussel, 2002, p.64-65. (Onuitgegeven masterscriptie) 
1864

 HVS. 16 oktober 1945, p.856-860. 
1865

 Van Acker zegt onder meer: “Ce qui a sauvé l’honneur du pays, maintenu son droit à l’indépendance, ce 

n’est ni la presence du Roi à Laeken, à Ciergnon, au Zoute ou en Autriche, ni sa visite à Berchtesgaden, ni son 

mariage”. De katholieken exclameren voortdurend hun ongenoegen. HVS. 16 oktober 1945, p.862-864. 
1866

 Zie bijvoorbeeld Luc HUYSE en Steven DHONDT, Onverwerkt Verleden…, p.272-276. 
1867

 HVS. 23 september 1945, p.697. 
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Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen in januari 1946 gaat verder, als volgt: “Dergelijke houding 

vond haar normale uitdrukking in het lidmaatschap van een der talrijke verenigingen en formaties, die 

’s vijands politiek in de hand gewerkt hebben”. Gilissen schetst de taak van het parket en de geest van 

de besluitwet. Het lidmaatschap en de hulp aan collaborerende organisaties gelden als bewijs voor het 

volledig gebrek aan burgerdeugd. De besluitwet bepaalt de daad “gemis aan burgerzin” niet nader dan 

via niet-exhaustieve opsommingen in een aantal categorieën.  

Overzichtstabel van de rechtenontzettingen
1868

 Lidmaatschap Leiding / Propa. Hulp 

Militaire, paramilitaire of politiediensten Art 2, 1° Art 2, 1°  

Andere vijandelijke formaties  Art 3, 1° Art 3, 1°  

Politieke of culturele formaties  Art 2, 2° Art 2, 2° Art 3, 5° 

Economische, syndicale en sociale organisaties Art 3, 2° Art 2, 3° Art 3, 5° 

Jeugdformaties Kinderen  Art 3, 2° Art 3, 2° Art 3, 5° 

 Ouders  Art 3, 4°   

Andere pro-Duitse groeperingen   Art 3, 3°  

Redacteurs publicaties  Art 2, 6°   

Bormscommissie   Art 2, 5°   

Pro-Duitse propaganda  Art 3, 6°   

Vijandelijke tussenkomst in sociale geschillen Art 2, 4°   

Afgedankt, ontslagen… ambtenaren  Art 1   

 

De taak van de krijgsauditoraten inzake de burgerlijke epuratie valt uiteen in verschillende procedures. 

Ten eerste zijn er de levenslange en van ambtswege rechtenontzettingen in twee eerste alinea’s van 

artikel 1. Deze ontzetting gebeurt zonder de tussenkomst van het militair parket en geldt voor houders 

van publieke functies die deze functie verliezen door hun houding ten aanzien van de vijand tijdens de 

bezetting en ook voor ambtenaren, magistraten, notarissen, pleitbezorgers, deurwaarders, advocaten, 

artsen, apothekers, wisselagenten en leden van het gesubsidieerde vrij onderwijs. Via artikel 1, alinea 

3 vallen deze categorieën wel onder de facultatieve rechtenontzetting. Dit is een eerste taak voor het 

auditoraat. Voor de groepen in artikel 1, alinea 3 en artikelen 2 en 3 stellen de krijgsauditeurs een lijst 

op van de personen die nog het voorwerp van een ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb 

moeten uitmaken. Voor deze inschrijvingen krijgen de krijgsauditeurs tijd tot 31 december 1947– 

behoudens een klein aantal uitzonderingen.
1869

 Deze samenvatting van John Gilissen lijkt beheersbaar. 

Toch hoopt Ganshof in een rondzendbrief eind september 1946 dat de auditeurs niet nalaten de nodige 

inlichtingen in te winnen aangaande de notarissen, pleitbezorgers en deurwaarders die door hun gedrag 

ten opzichte van de vijand tijdens de bezetting uit hun functie ontzet zijn, met oog op de eventuele 

toepassing van de besluitwet van 19 september 1945.
1870

 

Gilissen geeft geen informatie in zijn bekend artikel met statistische gegevens over een belangrijke 

taak verbonden aan de burgerlijke epuratie voor het militair parket: de uitsluiting van de verkiezingen 

in artikel 11. De krijgsauditeurs moeten ervoor zorgen dat de onvolledige afwerking van de repressie 

en de epuratie geen negatief effect op de verkiezingen in 1946 heeft. In zijn ander artikel vermeldt hij 

dit wel: “Reeds in september 1945 was het te voorzien, dat de volledige toepassing van de besluitwet 

door de krijgsauditeurs vóór de eerste verkiezingen zou onmogelijk zijn. Daarom werden voorlopige 

maatregelen vastgesteld in art. 11 en 12”. Dit komt verder meer gedetailleerd aan bod. 
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 Dit is de tabel van Gilissen. John GILISSEN, “Justitie”, in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, Hoger 

Instituut voor Bestuurswetenschappen, 1946, 1, 1, p.60. 
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 John GILISSEN, “Justitie”…, p.57 en 82-83.  
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 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1772, Z/241-82 van 27 september 1946. 
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De besluitwet van 19 september 1945 heeft een hoofd- en een bijkomend doel. Dit bijkomend doel is 

de zonet vermelde uitsluiting van incivieken van de verkiezingen in 1946. Een omschrijving van het 

hoofddoel van de besluitwet is logischerwijs het uitvoeren van een burgerlijke epuratie. Dit is anders 

gezegd de politieke en burgerlijke rechten van staatsontrouwen ontnemen. Voordat de regering Pierlot 

in Londen een definitieve beslissing neemt inzake de afgrenzing van de besluitwet van 6 mei, loopt er 

een discussie over wie uit welke rechten ontzet moet worden. Een twistpunt is de aflijning tussen de 

rechten: moeten incivieken van invloed op de Staat of van invloed op de maatschappij uitgesloten 

worden? In deze context is de besluitwet van 19 september 1945 een keuze voor een zo volledig 

mogelijk schot tussen de Staat en de incivieken. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de categorieën in 

artikel 1. Behalve “titularissen van alle werkelijke of plaatsvervangende mandaten, openbare functies, 

bedieningen of betrekkingen, daarin begrepen de magistraten, notarissen, pleitbezorgers en 

deurwaarders”, staan ook advocaten, artsen, apothekers, wisselagenten en leden van het door de Staat, 

de provincie of de gemeente gesubsidieerd onderwijs vermeld. Artsen en apothekers zijn lokale 

autoriteitsfiguren. Deze lijst wil de incivieken verwijderen van eender welke positie van invloed op de 

Staat. Dit is waarom de besluitwet een link legt naar de onafhankelijk voltrokken zuiveringen. 

De besluitwet van 19 september 1945 wijzigt de rechtenontzetting in artikel 123sexies swb niet. De 

beroepsverboden blijven op de grens van de besluitwet van 6 mei 1944. Een herhaling van de rechten 

in artikel 123sexies swb misstaat niet om dit te duiden. Dit artikel noemt ten eerste het recht om een 

van deze functies uit te oefenen: openbare ambten, bedieningen of diensten; gezworene of deskundige; 

advocaat, ere-advocaat of stagelopend advocaat; onderwijzer, leraar of hoogleraar aan een openbare of 

private instelling; bedienaar van een door de Staat bezoldigde eredienst, deelname aan exploitatie, 

beheer, redactie, drukken of verspreiden van een dagblad of eender welke publicatie; deelname aan 

directie of bestuur van culturele, liefdadige of sportieve gebeurtenissen of openbare vermakelijkheden; 

deelname aan exploitatie, bestuur of bedrijvigheid van ondernemingen, met toneelvoorstellingen, 

cinematografie of radio-uitzendingen als doel; tevens beheerder, commissaris, zaakwaarnemer of 

gevolmachtigde van een naamloze, commanditaire of samenwerkende vennootschap of van een 

kredietvereniging; wisselagent, wisselagent-correspondent of bankrevisor; bankier; zaakwaarnemer, 

beheerder, directeur of gevolmachtigde van een bank; deelname aan bestuur, beheer of directie van 

een beroepsvereniging of een vzw; leider van een politieke vereniging; lid van een familieraad, voogd, 

toeziende voogd of curator, tenzij voor de eigen kinderen en op eensluidend advies van de familieraad 

en gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder. Daarnaast verliezen getroffenen het recht te 

stemmen, te kiezen of verkozen te worden; het recht een ereteken of adeltitel te dragen; het recht 

wapens te dragen of in het leger of de burgerwacht te dienen en het recht om als getuige in of over 

akten op te treden of om in rechten getuigenis af te leggen tenzij om enkel inlichtingen te geven. Deze 

lijst rechten uit de besluitwet van 6 mei 1944 is een uitgebreide lezing van de mogelijke invloed van 

een inciviek op de Staat en de maatschappij. De burgerlijke epuratie is ernstig, maar geen burgerlijke 

dood. Wie de Staat ontrouw is, kan nog contracten sluiten, het huwelijk blijft geldig… De burger 

behoudt zijn individuele vrijheid en kan nog individuele handelingen stellen, maar komt op de tweede 

rang qua mogelijkheden op maatschappelijk vlak. Bronnen van aanzien worden uitgesloten. 

 

14.3.3 Een trage start in de krijgsauditoraten 

De regering Van Acker vaardigt begin oktober de besluitwet van 19 september 1945 uit. Ondanks de 

naderende nationale verkiezingen op 15 februari 1946 betekent dit niet dat de auditeurs een dag later 

met de zuivering kunnen beginnen. Op verschillende vlakken tasten de magistraten nog in het duister. 

Ganshof alarmeert de minister van Justitie begin november. Voor de opstelling van de lijsten moeten 
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de krijgsauditeurs dringend instructies ontvangen. Zonder deze instructies weten de burgemeesters niet 

tijdig welke mensen van de kiezerslijsten te schrappen. De kiezerslijsten worden op 10 december 1945 

gesloten. Dit maakt een adequate invulling van deze taak voor de auditeurs praktisch onmogelijk. Eind 

november kan Ganshof aan Grégoire melden dat de burgerlijke epuratie na zijn rondzendbrief van 21 

november 1945 effectief uit de startblokken is geschoten.
1871

  

Een reden voor de ontstane spanning tussen de uitvaardiging en de toepassing van de besluitwet is de 

beperkte tot onbestaande rol van de Auditeur-generaal – zeker in de eindfase – bij de vastlegging van 

de procedure en andere bepalingen. Ganshof schrijft op 22 oktober 1945 Grégoire een brief waarin hij 

wijst op “une tâche nouvelle et fort lourde” voor de auditoraten. Voor de facultatieve ontzettingen 

moeten de krijgsauditeurs voor ontelbare organisaties op zoek naar de ledenbestanden na een bepaalde 

datum. Ledenlijsten zijn vaker niet dan wel beschikbaar.
1872

 Dit is een streep door de rekening van de 

Auditeur-generaal. De gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de vijand zal niet afgehandeld 

zijn binnen een jaar.
 
Dit is niet louter door de burgerlijke epuratie.

1873
 De regering vaardigt nog een 

besluitwet op 19 september 1945 uit, die het parket belast met het behandelen van het statuut van de 

gewapende weerstand. Minister van Binnenlandse Zaken Van Glabbeke betrekt de krijgsauditoraten 

daarnaast bij de opstelling van het bewijs van burgertrouw via een nieuwe rondzendbrief. Er komen 

steeds taken bij. Ganshof stelt: “Puis-je me permettre de vous faire remarquer à cette occasion; que 

mon office n’a jamais été consulté au sujet soit, de l’opportunité de confier pareille compétence aux 

juridictions militaires, soit de la possibilité qui serait donnée aux Auditorats Militaires de traiter les 

infractions visées par cet arrêté-loi sans préjudice pour l’instruction adéquate des infractions contre 

la sûreté de l’Etat qui constitue tout de même la tâche essentielle des juridictions militaires”.
1874

 De 

Auditeur-generaal is niet te spreken over de bewering van de Procureurs-generaal dat de besluitwet 

voor de erkenning van het verzet niet veel bijkomend werk is. Hij vermeldt daarnaast dat de besluitwet 

met de minnelijke schikking voor de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers van kracht wordt 

op het moment deze vorderingen geen probleem meer vormen in de auditoraten.
1875

 

De uitgebreide taak voor de auditoraten vloeit tevens voort uit de inpassing van de burgerlijke epuratie 

in het gerechtelijk dispositief voor de behandeling van de samenwerking met de vijand. De toepassing 

van de burgerlijke epuratie betekent de strafrechtelijke vordering voor de betrokken zaken stopt. In het 

eerste jaar van het gerechtelijke werk zijn er veel dossiers zonder gevolg geklasseerd, voorzien van 

een buitenvervolgingstelling of een gerechtelijke vrijspraak. De krijgsauditoraten moeten deze zaken 

onderwerpen aan een onderzoek voor de toepassing van de burgerlijke epuratie. Elk auditoraat voert 

deze omvangrijke herziening door. Begin december stelt Grégoire voor dat alle magistraten hun 

andere taken een paar dagen opschorten om de toepassing van de besluitwet van 19 september 1945 

voor de eigen dossiers na te gaan. Balieadvocaten met het tijdelijk statuut van substituut-krijgsauditeur 

kunnen de dossiers van voormalige krijgsmagistraten behandelen. Grégoire meldt tevens de komst van 

de besluitwet voor de invoering van kleine krijgsraden. Deze reorganisatie zal magistraten vrijmaken 

en versnelt de verwerking van de gerechtelijke taken.
1876

 De Auditeur-generaal betwist deze winst. 

Volgens hem zullen weinig rechters de overstap naar het parket wagen. De taken in het parket zijn 

veel zwaarder en verschillende rechters zijn reeds onderzoeksrechter in de burgerlijke rechtbanken. 
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De hulp van de balies loopt niet steeds van een leien dakje. Ganshof vergadert over deze problematiek 

met de auditeurs op 6 december 1945. Slechts in een beperkt aantal steden ontstaat er – gewoonlijk na 

tussenkomst van Grégoire – een modus vivendi met de balie. In Antwerpen, Bergen, Brugge, Doornik, 

Gent, Hasselt, Ieper, Leuven, Nijvel, Tongeren en Verviers blijft deze medewerking uit. In Brussel en 

Luik is een goede samenwerking, terwijl Aarlen, Charleroi, Kortrijk, Mechelen, Namen en Turnhout 

een zekere samenwerking kennen. De mening heerst dat er onverenigbaarheid ontstaat, indien de 

advocaten hun inschrijving aan de balie behouden.
1877

  

De eerste vaststelling van toepassingsproblemen met de besluitwet van 19 september 1945 gebeurt op 

4 oktober 1945 tijdens de wekelijkse vergadering van de Auditeur-generaal met de krijgsauditeurs. 

Ganshof vraagt de krijgsauditeurs om hun bemerkingen inzake de toepassing van de besluitwet. Uit de 

daaropvolgende briefwisseling met verschillende auditeurs komen enkele rondzendbrieven naar voor 

met toelichtingen inzake de besluitwet. 

 

14.3.3.1 Problemen inzake de omschrijvingen van de te ontzetten categorieën 

Er ontstaat een eerste reeks aanmerkingen inzake de omschrijvingen van de besluitwet. 

Artikel 2, 1°. Het deel uitmaken van vijandelijke of als hulpdienst der vijandelijke legers fungerende 

organisaties van politionele, militaire of paramilitaire aard of het hulp verlenen aan deze organisaties 

leidt niet tot discussies en onduidelijkheid over de toepassing.  

In zijn rondzendbrief schetst Ganshof in een uitgebreide lijst de belangrijke diensten, administraties en 

formaties die onder deze omschrijving vallen. De lijst is uitgebreider en vollediger dan de besluitwet. 

Voor alle bewegingen, gaande van de Waffen SS tot het DRK, geldt dat het openbaar ministerie 

volgens de omstandigheden van de zaak beslist of een strafvervolging past. Blijkt een vervolging 

ongeschikt, dan start de procedure met de inschrijving op de lijst. Op drie militair samenwerkende 

groepen gaat de Auditeur-generaal in: de OT, de Algemeene SS Vlaanderen en de Zivilkraftfahrer. 

Voor de OT haalt hij weer de soorten leden aan: het Arbeitskommando en het O.T.-Schutzkommando. 

Begin september 1945 beschikt het militair gerecht over 14.000 zaken met betrekking tot de OT. Twee 

derde van deze zaken betreffen het Arbeitskommando. Voor deze zaken past een klassering zonder 

gevolg en een inschrijving op de zuiveringslijst. Dit vermijdt een groot aantal lichte straffen van 1 jaar 

tot 18 maand gevangenis en plaatst de roep om amnestie buitenspel. Voor Ganshof is dit ook eerlijker 

tegenover de vrijwillige arbeiders. Het enige verschil tussen hen en de leden van het Arbeitskommando 

is immers een uniform en de eerstgenoemden worden niet vervolgd. Indien de zaak de krijgsauditeur 

ertoe brengt om voor de krijgsraad minstens 2 jaar te vorderen, dan mag de gewone strafrechtelijke 

procedure wel zijn gang gaan. De strafrechtelijke procedure blijft de regel voor het Schutzkommando. 

Dit geldt tevens voor de Algemeene SS Vlaanderen, behoudens de “Beschermende Leden”. Voor hen 

is er de onvoorwaardelijke rechtenontzetting. De Zivilkraftfahrer horen thuis op de zuiveringslijst van 

artikel 4, behalve indien de krijgsauditeur meer dan 1 jaar gevangenisstraf wil vorderen.
1878

 

Hoewel het militair gerecht in het tweede trimester van 1945 voor de Zivilkraftfahrer – veelal – lichte 

straffen uitspreekt, acht Ganshof een rechtenontzetting beter geschikt voor deze categorie van militaire 

collaboratie. Hetzelfde geldt voor het Arbeitskommando van de OT. Ganshof houdt zijn gedachten dus 
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open en staat voor een aantal militaire groeperingen toe dat de vervolgingswijze wordt aangepast aan 

de ernst van de effectieve militaire samenwerking met de vijand. 

Na de rondzendbrief van 21 november 1945 stuit vooral krijgsauditeur Arnould van Charleroi nog op 

problemen. Na een onderhoud met substituut-Auditeur-generaal Dumon stuurt substituut-Auditeur-

generaal Ost zijn advies aan de krijgsauditeur. Dit wordt uiteindelijk rondzendbrief nr.1544 van 29 

december 1945. De vragen betreffen de classificatie van organisaties en de datum van hun algemeen 

bekende samenwerking met de vijand. Ost verduidelijkt dat Formation B, het Département Sécurité et 

Information van Rex, Veiligheidskorps VNV en Veiligheidskorps DeVlag inderdaad onder artikel 2, 

1° vallen. De datum van algemeen bekende samenwerking met de vijand is niet steeds zeker. Ost geeft 

Arnould daarom een tweeledig advies. De belangrijke leden vallen onder artikel 2, 1°, terwijl de leden 

van tweede rang voor de rechtenontzetting artikel 2, 2° als basis krijgen. Een dergelijk advies geeft hij 

ook voor de Formation de combat de Rex. De verwarring inzake de classificatie tussen artikel 2, 1° 

(politioneel en (para)militair) en artikel 2, 2° (politiek en cultureel) komt door de opsomming van 

politionele en (para)militaire groeperingen die op grond van artikel 11 van de besluitwet in 1946 tot 

een uitsluiting van de verkiezingen leidt. De classificatie van de Dietsche Militie – Zwarte Brigade, 

Formation Combat de Rex en het DRK bij artikel 2, 1° stamt uit hun vermelding bij de politionele en 

(para)militaire groeperingen. Osts advies is de Dietsche Militie – Zwarte Brigade bij artikel 2, 2° te 

plaatsen. Het DRK beschouwt hij als militair.
1879

 

In een ander document staat kritiek inzake de inadequate categorisering van de verschillende Nieuwe 

Orde organisaties. Voorbeelden zijn opnieuw de Formation B van Rex, ook het Département Sécurité 

et Information van Rex, het Veiligheidskorps van het VNV en het Veiligheidskorps van DeVlag. Het 

document acht het onrechtvaardig dat deze organisaties in artikel 2-1° staan, omdat hun aard wijzigt 

tijdens de bezetting. Deze organisaties starten afhankelijk van de hun oprichtende beweging. Pas na 

enige tijd worden ze – geen hulp van het leger, maar – diensten van de vijandige politie. Lidmaatschap 

tijdens louter de eerste fase, moet een verplichte rechtenontzetting via artikel 2-1° ondergaan. Voor 

leden uit de tweede fase vindt de auteur van de nota artikel 2-1° ongeldig. Voor hen is artikel 3-5° veel 

geschikter. De begrenzing van de categorieën zorgen voor veel discussie in de startperiode. 

Artikel 2, 2°. Het toetreden tot een politieke of culturele organisatie vormt de basis voor een aantal 

verschillende vragen. Op basis van de besluitwet lijkt het krijgsauditeur Arnould (Charleroi) dat een 

tijdige intrekking van een na 9 mei 1940 gestart lidmaatschap met rechtenontzetting gesanctioneerd 

wordt, terwijl de leden van voor de oorlog tot 1 januari 1942 hun lidmaatschap nog kunnen intrekken. 

Hij stelt zich bijkomend de vraag of een betaling na 1 januari 1942 naast het voortbestaan van een 

lidmaatschap ook als vernieuwing kan gelden? Dit is een goede oplossing, maar lijkt Bribosia in strijd 

met de motivering van de besluitwet dat lidgeld als het behoud van lidmaatschap definieert. Hij wil dit 

artikel herschrijven. Met de verkiezingen voor de deur is dat geen optie. Ganshof steunt Bribosia’s 

interpretatie. Op 22 december 1945 geeft Grégoire een antwoord: “le maintien de l’adhésion aux 

partis, mouvements et organismes y indiqués, entraîne la déchéance des droits prévus à l’article 123 

sexies du code pénal à la seule condition que ce maintien ait duré au-delà de la date indiquée, c’est-à-

dire après le 1
er

 janvier 1942”. Er bestaat veel onzekerheid. Zo vraagt Bribosia zich nog af of het 

maandelijks, trimestrieel of jaarlijks lidgeld betalen voldoende is als bewijs van een lidmaatschap.
1880
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Ganshof grijpt via dit onderdeel van de besluitwet de kans om zijn rondzendbrief nr.1278 van 17 mei 

1945 met nadere richtlijnen voor de vervolging van politieke collaboratie uit te diepen. Een vervolging 

op grond van artikel 118bis swb is voor: “de leden die persoonlijk een rol gespeeld hebben in de door 

de groepering gevoerde politiek en die, bijvoorbeeld, zonder een plaats bekleed te hebben in de kader 

der beweging (in dit geval dringen zich altijd vervolgingen op) haar politiek begunstigd hebben door 

propaganda aanwervingen, het uitdelen van vlugschriften, het inrichten van meetings, enz”.  

Er volgt weer een opsomming van de voornaamste bewegingen. Bij de Deutsche Akademie voorziet 

Ganshof in navolging van Grégoire louter een rechtenontzetting voor de actieve leden. De personen 

die cursussen volgen of aan andere culturele manifestaties deelnemen, hoeven geen sanctie.
1881

 Dit is 

niet Ganshofs oorspronkelijke visie. In feite meent hij dat de Deutsche Akademie in dit artikel niet 

thuishoort. Voor actieve leden acht hij artikel 3, 3° beter geschikt. 

Ganshof wil in eerste instantie artikel 2, 2° ook op het VOS toepassen. In hun schoot wordt vanaf 1941 

voor de Vlaamse Wacht gerekruteerd. Hun publicaties bevatten daartoe trouwens propaganda. In een 

vergadering met de krijgsauditeurs komt van de Vlaamse magistraten een unaniem protest. Zij vinden 

dit excessief en in strijd met de geest van de burgerlijke epuratie. Veel VOS-leden zijn in de oorlog 

geen sympathisanten of agenten van de vijand. Ganshofs nieuwe voorstel aan Grégoire op 22 oktober 

1945 is de opname van het VOS in artikel 2, 3°. Gewone leden blijven dan buiten schot.
1882

 

Ook voor de politieke samenwerking met de vijand past Ganshof de burgerlijke epuratie in het geheel 

van het gerechtelijke dispositief voor de sanctionering van samenwerking met de vijand. De besluitwet 

biedt zoals voorzien het antwoord op de behandeling van de leden van de collaborerende politieke en 

culturele organisaties uit de bezetting en wordt dan ook in die zin toegepast. 

Artikel 2, 3°. Het uitbouwen, leiden of voeren van propaganda of bedrijvigheid in een economisch, 

syndicaal of sociaal organisme is de derde categorie. Dit is economische samenwerking met de vijand. 

Voor Ganshof betreft het vooral de UGHA en de CCW. In beide gevallen meent de Auditeur-generaal 

dat personen horend onder deze omschrijving een gerechtelijke vervolging wacht.  

Dit is kieser voor vrijwillige arbeidsdiensten, meent Ganshof. Ik herinner eraan dat de besluitwet voor 

de burgerlijke epuratie oorspronkelijk expliciet de VAVV en VTW vermeldt. Op 22 april 1944 worden 

deze organisaties vzw’s. Voordien, meent Ganshof, kan de algemene bekendheid van hun 

medewerking met de bezetter niet zomaar aangenomen worden. Opnieuw plaatst Ganshof de personen 

met een rol in de uitbouw... na 22 april 1944 buiten een inschrijving op de lijst. Deze gedragingen 

vallen onder de strafwet.
1883

 Deze beoordeling komt er na een rondvraag bij de krijgsauditeurs eind 

oktober. De algemene teneur in de antwoorden van de auditeurs over de VAVV is dat de beweging 

samenwerkt met de vijand en zich via optochten in uniform in haar rol voor de Nieuwe Orde schikt. 

Gewone leden worden in de regel niet verontrust, omdat hun aan de bezetter geleverde voordeel 

miniem is. Sommige leden ontsnappen door hun lidmaatschap aan tewerkstelling in Duitsland en 

kunnen zekere voordelen genieten. Advocaat-generaal Sabbe maakt nog een interessant onderscheid. 

De officieren wil hij van het stemrecht beroven, omwille van hun omgang met door de nationaal-

socialistische ideologie begeesterde leiders, hun rol en gewoonlijk in Duitsland verkregen opleiding. 

Enkel de echte nazi-sympathisanten schoppen het tot officier. Onderofficieren bekijkt Sabbe geval per 
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geval, omdat sommigen automatisch promotie maken ter opvulling van het kader. In deze gevallen is 

een ontzetting niet steeds nodig.
1884

  

Krijgsauditeur Bribosia heeft de volgende mening: “on peut regretter peut-être que l’arrêté-loi du 19 

septembre 1945 n’atteigne pas les travailleurs qui sont partis volontairement pour l’Allemagne, avant 

l’ordonnance sur la mise au travail obligatoire, alors que le vulgaire souscripteur de cinquante francs 

à la Ligue Anti-Maçonnique Epuration est privé de ses droits électoraux”. Met krijgsauditeur Arnould 

stemt Ganshof ermee in dat het in die context onlogisch is dat een UGHA-lid valt onder de burgerlijke 

epuratie en een vrijwillige arbeider niet. Via de minnelijke schikking voorziet de Auditeur-generaal 

wel een mogelijke vervolging van vrijwillige arbeiders. Dit krijgt allicht geen verder gevolg, maar valt 

op door het vroege akkoord om vrijwillige arbeiders van gerechtelijke bestraffing uit te sluiten.  

Artikel 2, 4°. De omschrijving over het via vijandige tussenkomst sociale geschillen beslechten of het 

inrichten van diensten van tegensabotage leidt tot één vraag. De besluitwet bevat geen onderscheid 

tussen situaties waarin de Duitsers of gevraagd of uit eigen beweging ingrijpen in sociale conflicten. 

Er treft een industrieel geen schuld als Duitsers uit zichzelf een sociaal conflict breken. Ganshof gaat 

akkoord. Zijn rondzendbrief stelt dat algemene onderrichtingen niet mogelijk zijn. 

Artikel 2, 5°. Het aanvragen of aanvaarden van vergoedingen door de vijand of diens tussenkomst is 

ook goed voor een bedenking van een krijgsauditeur: De personen die de door Duitse verordeningen 

verleende vergoedingen verstrekken, vallen niet onder deze besluitwet.
 
Ganshof gaat daar niet op in. 

Hij beperkt zich tot de inschrijving op de lijst van de begunstigden van de Bormscommissie. Het 

Auditoraat-generaal bezit de lijst van de beneficianten van de Bormscommissie. Elk krijgsauditoraat 

krijgt de nodige namen voor onderzoeken en inschrijvingen op de lijst.
1885

 

Artikel 2, 6°. Meewerken aan het opstellen van politieke publicaties onder toezicht van de bezetter is 

de laatste categorie van verplichte rechtenontzetting. Het verslag bij de besluitwet vermeldt dat de 

medewerking aan publicaties met een politiek karakter een bepaalde duur moeten hebben en dat een of 

meerdere artikelen het patriottische gevoel diep moeten kwetsen. Krijgsauditeur Arnould wil ook de 

gevallen opnemen die redelijk lang aan juridische, economische, financiële of medische tijdschriften 

meewerken en correspondenten voor fait divers en inlichtingen over de burgerlijke staat. Dit betekent 

volgens Arnould een gevoelige verlichting van de druk op de krijgsraad.
1886

 Ganshof gaat op dit thema 

in door zich in de rondzendbrief af te vragen of “modeartikels, keuken-artikels, enz” vallen onder deze 

omschrijving. Zoals Grégoire hem inlicht, wil de wetgever de medewerkers treffen, schuldig aan het 

opstellen van allerhande artikelen in een publicatie met een politiek karakter. In deze publicaties helpt 

elke rubriek om het politieke doel van de publicatie te halen.
1887

 Dit artikel dient uiteindelijk voor 

redacteurs die in een vijandelijke krant bijvoorbeeld literaire bijdragen schrijven.
1888

 

Artikel 3, 1°. Het deel uitmaken van andere vijandelijke of als hulpdiensten van de vijand fungerende 

organisaties dan die van artikel 2, 1° of aan deze organisaties hulp verlenen. In de rondzendbrief somt 
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Ganshof de diensten op.
1889 

Hij stelt dat er slechts weinig gevallen zullen zijn, behalve de gevallen van 

bedienden en vertalers. 

Artikel 3, 2°. Het toetreden of behouden van de toetreding van een organisatie bedoeld onder artikel 

2, 3° of artikel 3, 4°. Deze bepaling bezorgt krijgsauditeur Arnould hoofdbrekens. De magistraat wijst 

op een tegenstrijdigheid: de Serments de la Jeunesse Rexiste, Jeunesse Rexiste féminine, Hitlerjeugd 

Vlaanderen en Jeugdformaties van de SS komen in de motivering van de besluitwet bij artikel 2, 2° 

voor, maar in de besluitwet in artikel 3, 4°. Een zelfde probleem ontmoet Arnould bij de Croix Rouge 

Allemande – in de motivering te vinden bij artikel 2, 1°.
1890

 

Ganshof vermeldt bij dit deel van de besluitwet welke leden van de bedoelde organisaties voorwerp 

van de niet-verplichte rechtenontzetting moeten maken. Voor de UGHA zijn dit de leden vanaf 1 april 

1942.
1891

 Op 13 februari 1946 verduidelijkt Ganshof dat de leiders van de afdelingen, ontvangers en 

gewestelijke secretarissen niet noodzakelijk tot de actieve leden behoren en dus niet noodzakelijk een 

facultatieve ontzetting moeten krijgen.
1892

 Voor de CCW geldt de facultatieve ontzetting voor de leden 

vanaf 1 mei 1942. Ganshof houdt voor arbeidsvrijwilligers via de VAVV na 22 april 1944 vast aan de 

stafrechtelijke vervolgingen.  

De leden van de jeugdformaties zijn voornamelijk minderjarig. Alleen minderjarigen vanaf 16 jaar met 

een gebrekkige burgertrouw vallen onder de beschikkingen van de burgerlijke epuratie. Ganshof meldt 

in zijn rondzendbrief dat hij dienaangaande de minister van Justitie wil raadplegen. Hij doet dit reeds 

vroeger in oktober. De topmagistraat weifelt over het nut van de rechtenontzetting voor minderjarigen. 

Dit is in strijd met de poging tot heropvoeding. Gezien hun blootstelling aan ideeën in strijd met de 

politiek van een democratisch land kan sociaal verweer een voldoende grond zijn. Een oplossing kan 

een facultatieve ontzetting zijn voor mensen die na hun zestiende verjaardag toetreden. Voor jongeren 

wil Ganshof dit enkel overwegen, indien andere gegevens daartoe de noodzaak aantonen.
1893

 

Substituut-krijgsauditeur della Faille (Nijvel) schrijft Ganshof op 1 maart 1946 aan over de vrijwillige 

en verplicht tewerkgestelde leden van het Deutsche Arbeits Front (DAF). Hij acht een strafrechtelijke 

vervolging onnodig, daar het geen leidinggevende functies betreft. De meesten geven als reden voor 

het lidmaatschap materiële voordelen zoals verlofdagen aan. Hij wenst te weten of een onderscheid 

tussen de twee categorieën arbeiders nodig is. Ganshof legt voor de substituut de scheidingslijn op de 

vrijwillige aansluiting en de politieke, dan wel morele en materiële redenen. Ontzetting is enkel nodig 

“dans les cas (…) lorsque vous estimerez en conscience qu’elle s’impose impérieusement”.
1894

 Dit is 

logische raad, maar maakt de taak van de krijgsmagistraten niet gemakkelijker voor het trekken van 

gelijke lijnen van gestrengheid. Het staat in elk geval vast dat lidmaatschap op zich voor deze gevallen 

onvoldoende kan zijn voor een inschrijving. 

Artikel 3, 3°. Het uitbouwen, leiden of voeren van propaganda of uitoefenen van enige bedrijvigheid 

in gelijke welke andere organisatie met als doel afbreuk te doen aan de integriteit, soevereiniteit of de 
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onafhankelijkheid van het koninkrijk of de instellingen, of de politieke, maatschappelijke of culturele 

plannen van de vijand in de hand te werken, onder meer door de weerstand van de ingezetenen ten 

aanzien van de bezetter trachten te verzwakken of door hen aan te zetten aan de vestiging van de door 

de vijand gewenste orde mee te werken. Ganshof ziet in dit artikel de omvatting van: “alle belangrijke 

daden van gemis aan burgerzin die door de vorige bepalingen niet beoogd zouden geweest zijn”. 

Hieronder hoort voor Ganshof bijvoorbeeld de VAVV van voor 22 april 1944, alsook de VOS vanaf 

het moment dat propaganda wordt gepleegd. Algemeen maant de Auditeur-generaal aan om louter de 

handelingen op te nemen die daadwerkelijk een rechtenontzetting als sanctie verdienen.  

Artikel 3, 4°. Dit deel van de besluitwet treft de ouders die het lidmaatschap van hun minderjarige 

kinderen toelaten bij de bewegingen in artikel 2 en 3 en bij collaborerende jeugdbewegingen. Ganshof 

gaat in de rondzendbrief vooral in op de te stellen onderzoeksdaden, zoals het verhoren van de leiders 

van de jeugdbewegingen. Tot slot wijst hij de gebreken in de lijst aan: NSJV (de eenheidsbeweging 

voor jeugdbewegingen van het VNV), Jeunesses Légionnaires (idem van Rex), het Vlaamsche 

Jongerenkorps (de jongerenafdeling in de Vlaamsche Wacht) en de Jonge Vrouwen Afdeeling.
1895

 De 

eerste twee bewegingen staan op vraag van de minister van Justitie in artikel 2, 2°.
1896

 

Artikel 3, 5°. Het hulp verlenen aan een organisatie bedoeld in artikel 2, 2° en 3° en artikel 3, 4°. De 

stelregel van Ganshof is om een gerechtelijke vervolging in te stellen, indien de verleende hulp (onder 

meer in de vorm van giften) een strafvordering hoger dan 2 jaar gevangenis met zich meebrengt. 

Artikel 3, 6°. Het op eender welke manier aan de dag leggen van propaganda met een van de in artikel 

3, 3° opgesomde doelen. Weerom stelt Ganshof voor dat strafrechtelijke vervolgingen (op grond van 

artikel 118bis swb) de regel zijn, behoudens voor vorderingen tot 2 jaar gevangenisstraf.
1897

 

Artikel 11. Dit artikel bepaalt de categorieën van de van de verkiezingen uitgesloten individuen tot 31 

december 1946. Het betreft ten eerste de mensen die bij het definitief sluiten van de kiezerslijsten voor 

een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat terechtstaan, tevens de administratief geïnterneerden en 

de ingeschrevenen op de zuiveringslijst zonder een annulering door verzet. Ten tweede zijn er ook 

categorieën van niet-ingeschrevenen: de omschrijvingen uit artikel 2. 

Er rijst in november 1945 een verschil in visie tussen Ganshof en Grégoire over de afgrenzing van de 

omschrijvingen. Voor de minister moeten de leden van alle organisaties uit artikel 11 automatisch een 

inschrijving op de zuiveringlijst oplopen. De Auditeur-generaal gaat niet akkoord. Ten eerste gelooft 

hij niet dat de rechtbanken het militair parket zullen volgen. Hij verwijst naar de Deutsche Akademie 

en de leden die niet noodzakelijk Duits studeren als steun voor de bezetter. Het militair parket legt niet 

automatisch een link tussen de tijdelijke ontzetting uit de verkiezingen en een langdurige ontzetting uit 

de rechten.
1898

 Grégoire wil een zelfde begrenzing, maar gaat akkoord inzake de Deutsche Akademie. 

Ganshof stuurt op 9 januari 1946 een rondzendbrief met de uittreksels van zijn briefwisseling met de 

minister van Justitie voor “de ontwikkeling (…) der argumenten die strijden ten voordele van de twee 

voorgebrachte stellingen”. Hij geeft niet toe.
1899

 Een precieze aflijning wordt niet bereikt. Ganshof 

vraagt ook na Grégoire om dit te regelen, omdat er nog steeds onterechte uitsluitingen zijn.
1900
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14.3.3.2 Problemen inzake de procedure van de burgerlijke epuratie 

1. Ganshof wijst Grégoire na de initiële vragenronde bij de krijgsauditeurs op de onuitvoerbaarheid 

van de procedure in artikel 1. Er is niets geregeld dat de krijgsauditeurs toelaat om de van ambtswege 

geregelde ontzetting uit de genoemde rechten uit te voeren voor de uit hun openbaar mandaat ontzette 

individuen. Deze ontzetting blijft zonder effect.
1901

 In de rondzendbrief van 21 november 1945 is dit 

probleem nog niet opgelost. De procedurele leemte in artikel 1 doet Ganshof besluiten dat “voorlopig, 

voor uw ambt geen mogelijkheid (bestaat om) in deze zaak tussen te komen”. Voor de toepassing van 

artikel 1 vraagt de Auditeur-generaal aan de ministeries om per krijgsauditoraat een lijst op te stellen 

van de personen geviseerd door artikel 1, met een samenvatting. Zo kan het militair parket gerichte 

opvragingen sturen aan de bevoegde departementen en organisaties.
1902

 Op 17 januari 1946 ontvangt 

het militair gerecht bijvoorbeeld de lijst met de betrokken ambtenaren en agenten van het ministerie 

van Verkeerswezen en de NMBS.
1903

 Een aantal lijsten van het ministerie van Verkeerswezen blijkt na 

verloop van tijd fouten te bevatten. Een groep vermelde agenten is nooit als ambtenaar beëdigd. Hun 

inschrijving op grond van artikel 1 is daardoor van wettelijke grond ontbloot. Een andere situatie geldt 

voor ambtenaren wier afzettingsmaatregel na verloop van tijd wordt ingetrokken. Die ontzetting moet 

verdwijnen. Eind november 1948 beschikt het Auditoraat-generaal echter nog steeds niet over de 

nodige documentatie voor de bijsturing van deze ontzettingen.
1904

 

Ook de facultatieve rechtenontzetting voor de in artikel 1 opgesomde beroepen biedt problemen. In de 

gevallen dat een dokter bijvoorbeeld niet onder artikel 2 of 3 valt, kan Ganshof niet meedelen wanneer 

een bredere ontzetting past ter vervanging van de vier rechten waarvan de betrokkene van ambtswege 

ontzet wordt. Ganshof besluit: “Slechts de ondervinding zal ons toelaten een gedragslijn te volgen”. 

Belangrijk is dat de auditeurs over de administratieve dossiers van de betrokkenen moeten beschikken. 

Dit moet aan de betrokken beroepsorganisaties gevraagd worden.
1905

  

2. Over de beroepsprocedure bestaan ook de nodige vragen. Het is de krijgsauditeurs ten eerste niet 

duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor de strafrechtelijke afwikkeling bij de burgerlijke 

rechtbanken. Krijgsauditeur Arnould ziet weinig problemen, indien weinig beroep aangetekend wordt. 

Hij vreest echter het tegenovergestelde met een grote werklast tot gevolg. Van krijgsauditeur Bribosia 

komt de vraag wie beslist of de krijgsauditeur of de procureur des konings het openbaar ministerie 

bekleedt. De Brugse krijgsauditeur Moeneclaey ziet veel mogelijke conflicten, tenzij de burgerlijke 

magistraten hun functie pas invullen nadat de krijgsauditeurs hun werkzaamheden beëindigen. In zijn 

rondzendbrief van 21 november 1945 kan Ganshof daarover nog geen uitsluitsel geven.
1906

 

De band met het burgerlijke gerecht komt daarom op de voormelde vergadering van 6 december ter 

sprake. De Procureurs-generaal bij hoven van beroep blijken “nullement désireux” om hun procureurs 

voor de burgerlijke epuratie als openbaar ministerie te laten fungeren. De auditeurs zien zich als beter 

geschikt, maar willen wel problemen met de uitvoering en administratieve formaliteiten bij de griffies 

van het burgerlijk gerecht vermijden. Dat is voor de burgerlijke magistraten.
1907

 Ganshof vergadert in 

november met de Procureurs-generaal voor de stroomlijning van deze procedure. De besluitwet staat 
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een krijgsauditeur niet toe om de beroepsprocedure in te stellen en de Auditeur-generaal kan niet 

verschijnen voor het hof van beroep.
1908

 Op 14 januari 1946 laat Ganshof weten dat hij met de 

Procureur-generaal van het hof van beroep te Brussel heeft beslist dat de krijgsauditeurs bij verzet 

voor de burgerlijke rechtbank steeds de rol van openbaar ministerie bekleden. De krijgsauditeurs 

contacteren de procureur des konings van hun rechtsgebied om het aantal zittingen en de zaken op de 

rol vast te leggen. De rechtsgang gebeurt in een kamer met drie rechters.
1909

  

Opnieuw is een vraag van krijgsauditeur Arnould aanleiding voor een rondzendbrief. Hij stelt Ganshof 

in januari de vraag of de burgerlijke epuratie een burgerlijke of strafrechtelijke rechtsgang betreft. Er 

bestaat nog geen regeling. Op 5 februari 1946 stelt Ganshof de minister van justitie een regentsbesluit 

voor de beroepsprocedure bij de burgerlijke epuratie. Hij zegt het karakter van deze procedure – 

mutatis mutandis – vergelijkbaar is met de disciplinaire procedure voor de burgerlijke rechtbank ten 

laste van notarissen. Het is volgens hem een burgerlijke procedure, hoewel artikel 6 het burgerlijke en 

het strafrechtelijke mengt. In plaats van de verschijning na oproeping door de deurwaarder volgens de 

correctionele procedure, lijkt het Ganshof logischer dat, zoals de burgerlijke rechtbank van Hasselt op 

23 januari 1946 bekrachtigt, “le tribunal est saisi, non par la citation fixant jour, mais par l’opposition 

signifiée à l’Auditeur Militaire, par la personne ayant fait l’objet d’une inscription sur la liste. C’est 

cette dernière qui, en effet, par son opposition, noue le contrat judiciaire”. Het openbaar ministerie 

legt een dag vast en maakt dit dan aan de opposant bekend. Via de rondzendbrief nr.1596 gedateerd op 

11 februari 1946 maakt Ganshof de bepalingen van dit besluit reeds bekend aan de krijgsauditeurs. 

Er zijn vijf punten: 1. Een burgerlijke kamer neemt kennis van het verzet tegen de inschrijving op de 

epuratielijst. 2. Via aangetekende brief wordt de indiener van dit verzet voor de zitting opgeroepen. 

Drie dagen worden voorzien tussen de betekening aan de eiser in verzet en zijn verschijning voor de 

rechtbank. 3. De indiener van het verzet kan in persoon verschijnen of vertegenwoordigd worden door 

een advocaat of pleitbezorger. 4. Het dossier van het openbaar ministerie wordt minstens acht dagen 

voor de zitting neergelegd in de griffie van de rechtbank. 5. De regels van de correctionele procedure 

gelden. Wordt de indiener van het verzet in het ongelijk gesteld, dan draait hij op voor de kosten van 

de rechtszitting en van de publieke partij.
1910

 Omdat de uitvaardiging van dit regentsbesluit op zich laat 

wachten, vraagt Ganshof op 19 maart 1946 of Justitie dit voorstel goedkeurt. Anders bestaat het risico 

dat verschillende rechtspraken ontstaan. Het regentsbesluit van 15 februari 1946 verschijnt een dag 

later. Er zijn dan wel geen drie, maar acht dagen voorzien tussen betekening en verschijning.
1911

 

Bepaalde krijgsauditoraten houden trouwens rekening met de mogelijk moeilijke situatie van bepaalde 

ingeschrevenen. Auditeur Moeneclaey (Ieper) laat op 30 januari 1946 weten dat verzet dat de later dan 

vijftien dagen op het krijgsauditoraat arriveert zonder vermelding van overmacht, toch als overmacht 

gezien wordt. Het Auditoraat-generaal gaat akkoord.
1912
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3. In het militair gerecht verloopt de afwikkeling van de burgerlijke epuratie niet overal even vlot. 

Tussen de krijgsauditoraten te Charleroi en Bergen ontstaat er spanning over het territorium van hun 

bevoegdheid. De achtergrond van dit probleem is als volgt: Charleroi is bevoegd voor de behandeling 

van de zaken van het kanton van La Louvière, dat eigenlijk tot het gerechtelijk arrondissement van 

Bergen behoort. Krijgsauditeur Arnould (Charleroi) licht Ganshof in dat hij geen gevolg meer geeft 

aan het voorschrift van rondzendbrief nr.1564 en de inschrijvingen op de zuiveringslijst uitvoert, los 

van het domicilie- of residentieadres van de betrokkene. Hij steunt daarvoor op artikel 59 van de wet 

van 15 juni 1899 dat stelt dat in tijd van oorlog de krijgsauditoraten in het hele Belgische grondgebied 

bevoegd zijn. De magistraten te Charleroi zijn geschikter voor de behandeling van de eigen dossiers. 

Bergen wordt bevoegd vanaf de start van de beroepsgang. Ganshof is niet akkoord en stelt voor dat de 

magistraten te Charleroi de dossiers voorbereiden, van advies voorzien en daarna naar Bergen sturen. 

Daar wordt dan de beslissing genomen. Dit vermijdt na de inschrijving op de lijst onduidelijkheden bij 

de dossierbehandeling en onnodige dossiertransfers. Na deze discussie wordt deze regeling met hulp 

van substituut-Auditeur-generaal Dumon vastgelegd. 

Het auditoraat te Charleroi stuurt de dossiers door naar Bergen. De dossierbehandeling blijft echter uit. 

Het resultaat van dit onvermogen is dat helpers van de Bande Duquesne aan de verkiezingen kunnen 

deelnemen. Dit veroorzaakt schandaal in La Louvière. Daar is de naamlijst van deze betrokkenen 

welbekend. Het krijgsauditoraat te Bergen wil de bevoegdheid over La Louvière evenwel niet opnieuw 

verwerven. Er is reeds een overdaad aan werk. De dossieroverdracht naar Charleroi is het voorstel van 

Ganshof. De Auditeur-generaal benadrukt dat beroep tegen de beslissingen ook tot het krijgsauditoraat 

te Charleroi behoort. Op 18 maart 1946 herhaalt Ganshof, ondanks de stugge houding van Arnould, 

dat diens auditoraat de procureur des konings moet inlichten over de personen uit het kanton van La 

Louvière die artikel 11, b° van de besluitwet van 19 september 1945 schenden. Daarnaast moet zijn 

auditoraat de inschrijvingen op de zuiveringslijst spoedig volbrengen. Hierna volgt nog een bittere 

woordenwisseling tussen krijgsauditeurs Perrichon (Bergen) en Arnould.
1913

 

 

14.3.4 De rol van de verkiezingen op 17 februari en 10 november 1946 

Uit de ontstaansgeschiedenis van de burgerlijke epuratie blijkt duidelijk dat er een nauwe band bestaat 

met de eerste naoorlogse verkiezingen in februari en november 1946. Minister van Justitie Grégoire 

vaardigt daarvoor in november een regentsbesluit met “de toepassingsmodaliteiten (…) ten aanzien 

van de inschrijving op de kiezerslijsten en de uitoefening van het stemrecht”. Dit besluit bepaalt hoe de 

rechtenontzetting tot de uitsluiting van deze verkiezingen leidt. De burgemeesters moeten ten behoeve 

van de opstelling van de kiezerslijsten de nodige inlichtingen ontvangen over welke burgers precies uit 

hun rechten zijn ontzet. Elk gemeentebestuur houdt volgens artikel 23 kw immers een register bij met 

de van de verkiezingen uitgesloten burgers. Voor de administratief gezuiverden uit de ministeries en 

de aanverwante diensten komt er in dit kader een schriftelijke verklaring van de bevoegde minister. 

Voor de functies, mandaten of betrekkingen onder provincies, gemeenten of van de onder de gemeente 

ressorterende inrichtingen is de provinciegouverneur verantwoordelijk. De krijgsauditeur verzorgt de 

kennisgeving voor de ontzettingen van artikel 1, 3 en van artikelen 2 en 3 zonder ingediend verzet. Er 

komen ten derde berichten van de in kracht van gewijsde gegane beslissingen uit het burgerlijk gerecht 

met bevestiging van inschrijvingen op de zuiveringslijsten. Indien deze kennisgeving arriveert na de 

definitieve sluiting van de kiezerslijsten, dan wordt de betrokkene op deze lijst behouden, maar tevens 
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op een tweede lijst geplaatst met de personen wier stemrecht door de bevoegde overheid na afsluiting 

van de kiezerslijsten nog wordt ontzegd. De voorzitters van de stembureaus laten de personen van 

deze lijst niet in hun bureaus toe. Er komt daarnaast nog een speciaal register voor de personen uit 

artikel 11 van de besluitwet van 19 september 1945. In het register van artikel 23 kw kunnen ook de 

voorlopige rechtenontzettingen.
1914

 

Het Auditoraat-generaal laat het ministerie van Justitie in elk geval weten dat een aantal personen vóór 

de uitvaardiging van de besluitwet van 19 september 1945 reeds een rechtenontzetting oploopt door de 

besluitwet van 6 mei 1944. Voor deze gevallen kunnen de auditeurs geen nieuwe aanschrijvingen bij 

de burgerlijke stand doen. De officieren van de burgerlijke stand moeten inlichtingen krijgen om deze 

eerdere tijdelijke inschrijvingen om te zetten naar levenslange ontzettingen.
1915

 Op 19 december 1945 

volgt er een rondzendbrief rondom de beschikkingen van het regentsbesluit. Daarin herhaalt Ganshof 

de te stellen kennisgevingen en voorziet hij de auditeurs van uniforme documenten.
1916

 In januari 1946 

volgt een bijkomende handeling voor de uitvoering van deze ontzettingen. Hij geeft de krijgsauditeurs 

de opdracht om de burgemeesters via een vertrouwelijk bericht de namen te sturen van de individuen, 

die na de sluiting van de kiezerslijsten (27 december 1945) nog op de zuiveringslijst worden geplaatst. 

De burgemeesters kunnen op deze manier vaststellen wie er ondanks het verbod aan de verkiezingen 

deelneemt. De minister van Binnenlandse Zaken gaat hiermee akkoord.
1917

  

Op 21 januari 1946 stelt een regentsbesluit afkomstig van ministers Grégoire en Van Glabbeke een 

controlemechanisme in. Artikel 4 van het oorspronkelijke besluit stelt een inspectie in, gelijkend op 

deze voor de bevolkingsregisters. Dit blijkt onvoldoende. De gemeentebesturen krijgen daarom de 

vraag om elk weekeinde een bij te werken lijst met een overzicht van ingeschreven personen op te 

stellen. De in het Staatsblad verschenen personen met vermelding van hun rechtenontzetting, inclusief 

de ontzetting van hun stemrecht, horen ook in dit register thuis.
1918

 Een volgend regentsbesluit komt 

op 5 februari 1946 en verschaft de minister van Justitie de bevoegdheid om inlichtingen te verschaffen 

over de geïnterneerden die door artikel 11 van de besluitwet van 19 september 1945 uitgesloten zijn 

van de verkiezingen.
1919

 Krijgsauditeur Rubbrecht signaleert in deze context op 12 februari 1946 dat 

het Brugse gemeentebestuur geen kennisgeving verzorgt over de geïnterneerden. Ganshof schrijft aan 

het departement Justitie met een sarcastische ondertoon: “C’est afin d’éviter tout malentendu au sujet 

de l’attribution de votre Ministère et des Auditorats que je me permets de vous signaler cette anomalie 

qui n’est peut-être qu’apparente, aucune personne domiciliée à Bruges n’étant peut-être, à la date du 

27 décembre 1945, internée à votre disposition”.
1920

 

De burgerlijke epuratie staat hoe dan ook in het teken van de verkiezingen. Dat is geen geheim. Huyse 

verwoordt dit als volgt: “Na een trage start in december 1945 komt er een ware springvloed van 

inschrijvingen in de eerste zes weken van 1946 (…). Klaarblijkelijk werden de krijgsauditeurs onder 

druk gezet om zoveel mogelijk Duitsgezinde Belgen van de kiezerslijsten te verwijderen”.
1921

 Een 

telegram van Ganshof aan de krijgsauditeurs (10/11 januari 1946) versterkt deze indruk over de aan de 

verkiezingen gerelateerde druk voor de krijgsauditoraten. De tekst luidt: “bede (…) onverwijld over te 
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gaan tot betekening aan gemeentebesturen van inschrijvingen bedoeld artikel 11 a besluitwet 19 

september stop (…) nazicht te bespoedigen van bundels ten einde zo volledig mogelijke inschrijvingen 

op lijst bedoeld artikel 4 vóór verkiezingen en over te gaan tot betekening aan belanghebbenden stop 

Indien nodig ander werk schorsen stop (…)”.
1922

 Duidelijk is dat de Auditeur-generaal de burgerlijke 

epuratie aan de verkiezingen linkt. Uiteindelijk vindt de helft van alle inschrijvingen op de lijst van 

artikel 4 plaats in de periode tot 15 februari 1946.
1923

 Huyse gaat in zijn kritiek op dit resultaat voorbij 

aan de kern van de zaak. Het militair gerecht laat zich niet in met partijpolitiek, noch speelt politieke 

berekening bij deze snelle, zo volledig mogelijke uitvoering van inschrijvingen op de zuiveringslijsten. 

De uitsluiting van de incivieken hoort in het patriottisch paradigma van de verdediging van de Staat, 

waar de repressie en de epuratie zich op de beteugeling richten van de individuen met een gebrek aan 

burgertrouw. In de strijd voor de opname of uitsluiting van de incivieke bevolking zou het werkelijk 

betekenisvol zijn, als de auditoraten bij de uitvoering van deze beschikkingen een algemene aarzeling 

vertonen. Zoals het hoort, vervullen de militaire rechtbanken hun taak in de burgerlijke epuratie met 

de nakende verkiezingen als eerste ijkpunt. Door zich te schikken naar de bepalingen in de besluitwet 

ter instelling van een epuratie inzake burgertrouw, respecteren de auditoraten de geest en het doel van 

deze besluitwet. Het idee van de uitsluiting van de staatsontrouwen ontstaat in de Belgische kringen te 

Londen in 1941 – terwijl politiek rechts in de jaren dertig louter de vermoedelijke staatsontrouwen 

(voornamelijk communisten) reeds met vergelijkbare sancties wil treffen zonder dat er een inbreuk op 

de strafwetgeving gebeurt. De beleidsvoerders in 1945 halen de uitsluiting voor de verkiezingen niet 

uit een toverhoed, net zo min als de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten in een breder dan 

de grenzen van de strafwet opgevatte zuivering. Het in het voorjaar van 1945 levendig protest tegen 

collaborateurs werkt de legitimiteit van deze uitsluitingen alvast niet tegen.
1924

  

De krijgsauditoraten geven inderdaad blijk van een bijzondere werkvaardigheid. Er komt tevens steun 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het Staatsblad van 20 december 1945 verschijnt er een 

rondzendbrief van dit ministerie waarin de burgemeesters, politiecommissarissen en veldwachters de 

opdracht krijgen om de ledenlijsten van het VNV, DeVlag en verwante groeperingen aan het militair 

gerecht over te maken.
1925

 Ganshof schrijft de minister van Justitie op 9 februari 1946 dat alle zonder 

gevolg geklasseerde dossiers, alle dossiers met een buitenvervolgingstelling en alle vrijspraken vóór 

de verkiezingen herbekeken zijn. De krijgsauditeurs werken door tijdens kerstmis en Nieuwjaar en op 

zondagen. Magistraten nemen vaak te behandelen dossiers mee naar huis om tijdig klaar te zijn.
1926

  

Ganshofs staatstelegram vraagt de krijgsauditeurs een stand van zaken: het aantal gedane betekenissen 

aan de burgemeesters van inschrijvingen op de lijst van artikel 11, A en de inschrijvingen op de lijst 

van artikel 4. De onderstaande tabel toont aan dat tegen 15 januari 1946 ruim 38.000 betekenissen bij 

de burgemeesters gebeuren. Dit zijn de personen die bij de definitieve sluiting van de kiezerslijsten 
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terechtstaan voor een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat of artikelen 17 en 18 militair swb, die 

administratief geïnterneerd zijn of op de lijst van artikel 4 staan zonder annulering wegens verzet. De 

zuiveringslijst (artikel 4) heeft 8757 inschrijvingen.
1927

  

Status 15 januari 1946 Artikel 11, A Artikel 4 

Aarlen 432 176 

Antwerpen 5400 1700 

Bergen 1432 201 

Brugge 664 40 

Brussel 6225 0 

Charleroi 4111 643 

Doornik 605 240 

Gent 4600 269 

Hasselt
1928

 3314 114 

Ieper 2062 465 

Kortrijk 700 701 

Leuven
1929

 0 27 

Luik 3435 130 

Mechelen 530 178 

Namen 454 542 

Nijvel 774 144 

Tongeren 927 130 

Turnhout 348 0 

Verviers 2119 1300 

Totaal 38132 7000 

Het aantal inschrijvingen op de zuiveringslijsten op 15 januari 1946. 

Een aantal cijfers heeft een vermeldenswaardige achtergrond. Zo stelt krijgsauditeur Van de Reydt 

(Antwerpen) dat er op termijn nog meer dan 10.000 namen op de lijst van artikel 11, A bijkomen. Er 

zijn daarnaast onvoldoende deurwaarders om de betekeningen voor de lijst van artikel 4 uit te voeren. 

Dit bemoeilijkt de behandeling van verzet. In eerste maand komt geen enkele zaak voor het burgerlijk 

gerecht. In Brussel worden grote dossiers aan de kant geschoven, net zoals de dossiers over vrouwen, 

vreemdelingen en minderjarigen. Dat de hoofdstad nog geen inschrijvingen voor artikel 4 heeft, wijdt 

krijgsauditeur Cerckel onder meer aan de trage benoeming van bijkomende magistraten en materiële 

moeilijkheden. Hij wil de prompte benoeming van de gevraagde griffiers. De beperkte inschrijvingen 

te Luik zijn eveneens te wijten aan de trage start van de sectie epuratie. Te Turnhout ligt de reden bij 

het uitblijven van een levering van registers en farden. Hun sectie begint pas op 11 januari met de 

uitvoering van de taak. 

Er komen van een aantal krijgsauditoraten gauw bijkomende gegevens. Het Auditoraat-generaal vraagt 

schattingen van de op termijn totale aantallen ingeschrevenen. Het Luikse krijgsauditoraat meldt op 14 
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januari 2500 inschrijvingen voor artikel 4. Een dag later schat de Brugse krijgsauditeur Rubbrecht zijn 

vermoedelijke totale aantal inschrijvingen voor de lijst van artikel 11, A op 2000 en de inschrijvingen 

voor de zuiveringslijst op 4000. Krijgsauditeur Huens (Nijvel) meldt nog 100 inschrijvingen voor de 

zuiveringslijst na sluiting van de kiezerslijsten. Voor Aarlen brengt krijgsauditeur Joachim het aantal 

inschrijvingen op deze lijst op 309.
1930

 Op 26 januari is het de beurt aan substituut-krijgsauditeur Jans 

van Leuven. Hij laat weten dat er aan de burgemeesters reeds 1025 kiesverboden zijn opgestuurd. 205 

personen zijn ingeschreven op de zuiveringslijst. Er wordt duchtig doorgewerkt in de auditoraten. 

De Auditeur-generaal is bijzonder tevreden over de inzet en de toewijding van de krijgsauditeurs, toch 

vraagt hij hun in een nieuwe rondzendbrief op 18 januari om de nodige aandacht te spenderen aan de 

verhoging van het aantal inschrijvingen op de zuiveringslijst (artikel 4). Ganshof wenst dit voor twee 

redenen. Enerzijds tekent een aantal personen geen verzet aan. Eenmaal hun inschrijving definitief is, 

volgt daaruit de ontzetting uit de rechten, inclusief de kiesrechten en de opdracht om de burgemeester 

te verwittigen. Twee maatregelen moeten aantekenaars van verzet bovendien weerhouden van een 

verkiezingsdeelname. Ganshof geeft ten eerste het voorstel van de krijgsauditeur te Namen. Hij voegt 

aan de betekening van de inschrijving een bericht mee dat de straf voor deelname aan de verkiezingen 

vermeldt. Ten tweede vraagt Ganshof dat de burgemeester officieus op de hoogte wordt gesteld over 

de na 27 december gedane inschrijvingen op de zuiveringlijst.
1931

 Daarnaast adviseert Ganshof via nog 

een telegram de krijgsauditoraten om “met het oog op inschrijving, (de) identiteit op te zoeken van alle 

personen leden bijzonderste bewegingen beoogd in art.2 besluitwet 19 September 1945”. Een aantal 

auditoraten vraagt de rijkswacht en politie deze onderzoeken met het oog op identificatie en verkrijgt 

buitengewone uitslagen. Dit verdient dus een meer algemene toepassing. 

Status 1 februari 1946 Artikel 11, A + % Artikel 4 + % 

Aarlen 622 190 30,55 % 465 289 62,15 % 

Antwerpen 8277 2877 34,76 % 2268 568 25,04 % 

Bergen 1712 280 16,36 % 355 154 43,38 % 

Brugge 1229 565 45,97 % 290 250 86,21 % 

Brussel 7337 1112 15,16 % 1026 1026 100 % 

Charleroi 4560 449 9,85 % 864 221 25,58 % 

Doornik 1082 477 44,09 % 372 132 35,48 % 

Gent 5306 706 13,31 % 2689 2420 90,00 % 

Hasselt 3387 73 2,16 % 152 38 25,00 % 

Ieper 2201 139 6,32 % 538 73 13,57 % 

Kortrijk 2205 1505 68,25 % 1281 580 45,28 % 

Leuven 990 990 100 % 229 202 88,21 % 

Luik 3435 0 0 % 901 771 85,57 % 

Mechelen 1586 1056 66,58 % 590 412 69,83 % 

Namen 878 424 48,29 % 658 116 17,63 % 

Nijvel 946 172 18,18 % 176 32 18,18 % 

Tongeren 1016 89 8,76 % 280 150 53,57 % 

Turnhout 843 495 58,72 % 605 605 100 % 

Verviers 3735 1616 43,27 % 1524 224 14,70 % 

Totaal 51347 13215 25,74 % 15263 8263 54,14 % 

De voortgang van de inschrijvingen op de zuiveringslijsten op 1 februari 1946. 
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 294 personen komen op deze lijst na onderzoek van hun buitenvervolgingstelling of hun klassering zonder 

gevolg. 14 personen zijn vreemd aan de provincie, maar worden niettemin opgenomen. 
1931

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1570, Z/241-40 van 18 januari 1946. 
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Een nieuw overzicht van de werkzaamheden van de krijgsauditoraten komt al op 1 februari 1946. Het 

aantal inschrijvingen voor het artikel 11, A stijgt minder sterk minder in deze tweede periode van twee 

weken. Dit komt door het eerdere werk vanaf midden december. Er gebeuren in het krijgsauditoraat te 

Luik geen nieuwe inschrijvingen. Hasselt en Tongeren kennen minder dan 100 toevoegingen. Andere 

krijgsauditoraten, zoals Kortrijk, benen in deze periode de overige auditoraten bij. Het aantal nieuwe 

inschrijvingen voor artikel 11, A bereikt uiteindelijk ruim 25 procent. Het aantal individuen op de 

zuiveringslijst (artikel 4) verdubbelt echter. Via deze gegevens licht Ganshof het ministerie van 

Binnenlandse Zaken in over het geschatte aantal individuen dat niet aan de nationale verkiezingen zal 

kunnen deelnemen. 51.347 individuen bevinden zich op de lijst artikel 11, A en 15.263 op de lijst 

artikel 4. Daarnaast zijn er 22.621 personen door het militair gerecht veroordeeld met nog maximaal 

5000 geïnterneerden en een niet gespecifieerd aantal mensen ingeschreven op artikel 4 na 1 februari 

1946. Zonder de geïnterneerden kunnen minstens 89.231 mensen niet aan de verkiezingen deelnemen.  

De gedane benadering van het aantal geïnterneerden is zeer algemeen. Er zijn op 31 december 1945 

nog 5686 geïnterneerden, waaronder 1300 buitenlanders. Volgens artikel 11 van de besluitwet van 19 

september 1945 betreft dit dus ongeveer 4300 mensen. Ganshof geeft het ministerie van Binnenlandse 

Zaken een totaal op van ruim 100.000 uitgeslotenen.
1932

 In een tweede versie gewaagt het Auditoraat-

generaal van meer dan 200.000 uitgeslotenen. Behalve de effectief geïnterneerden bevat dit cijfer ook 

de personen met een verplichte verblijfplaats, alsook “ceux qui ne se présenteront pas aux élections eu 

égard aux sanctions correctionnelles prévues”.
1933

 Het totaal aantal effectief uitgeslotenen is echter 

niet zeker. Een totaal van 200.000 lijkt overdreven, maar hoger dan 100.000 ligt het zeker. 

Na de nationale verkiezingen van februari 1946 gaan de inschrijvingen op de zuiveringslijst verder. Er 

volgt in het najaar een tweede verkiezing, op gemeenteniveau. Substituut-Auditeur-generaal Dumon 

licht Ganshof in juni in dat de besluitwet voor de burgerlijke epuratie niet voldoende is toegepast. Nog 

steeds staan niet alle leden van de collaboratiebewegingen op de lijst van artikel 4. Op 31 mei 1946 is 

het totaal slechts 26.728 inschrijvingen. Met de komende lokale verkiezingen in het achterhoofd vreest 

hij dat het militair gerecht de schuld zal krijgen van deze trage vooruitgang. Hij wijst ook problemen 

bij de inschrijvingen aan. In het krijgsauditoraat van Brussel pleegt een ploeg van 25 magistraten 3563 

inschrijvingen, terwijl Antwerpen en Gent – met minder middelen –een totaal van respectievelijk 3258 

en 3702 bereiken. Anderzijds bemerkt Dumon dat de bezieling uit de toepassing van de besluitwet is 

verdwenen, doordat niemand de krijgsauditoraten achterna zit. In het Antwerpse auditoraat gebeurt in 

mei slechts een inschrijving. Een reële reden voor het gekoelde vuur vindt Dumon in de verwerping 

van de meerderheid van de inschrijvingen door de burgerlijke rechtbanken.
1934

  

De onderstaande tabel bevat het totaal aantal inschrijvingen voor de epuratielijst op datum van 1 mei 

1946. De toename van het aantal inschrijvingen is gebaseerd op de aantallen in de tabel van 1 februari 

1946. Zichtbaar in de kolom “Procentueel” is de procentuele toename van het aantal inschrijvingen in 

vergelijking met 1 februari, terwijl de laatste kolom de relatieve wijziging van het inschrijvingstempo 

in elk krijgsauditoraat weergeeft. De auditoraten met een tempo dat lager ligt dan 400 procent boeken 

tussen 1 februari en 1 mei minder vooruitgang dan in de twee laatste weken van januari. Globaal is het 

inschrijvingstempo voor deze twee maanden 111 procent. Enkel Bergen en Hasselt overschrijden dit 

totaal en werken deze twee maanden harder dan in eind januari. Beide krijgsauditoraten halen eind 

januari echter een zeer laag aantal inschrijvingen. Dit is een inhaalbeweging op de verder gevorderde 
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 SOMA. IG’s. Z/241-35. Briefwisseling tussen het AG, de krijgsauditoraten, het ministerie van Justitie en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, januari – februari 1946. 
1933

 SOMA. IG’s. Z/241-43. Briefwisseling inzake de stand van de burgerlijke epuratie op 1 februari 1946. 
1934

 Zie: p.436 en volgende. 
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krijgsauditoraten. Deze twee maanden tonen tevens een toename van 38 procent inschrijvingen. Dit is 

het hoogst voor de auditoraten van Brussel en Bergen met ruim 70 procent. In mei komen er daarnaast 

nog 1715 inschrijvingen bij het totaal. Brussel (430), Luik (290), Hasselt (191), Gent (165), Turnhout 

en Charleroi (elk 111) zijn het sterkst vertegenwoordigd.
1935

  

Status 1 mei 1946 Inschrijvingen Toename Procentueel Tempo 

Aarlen 510 45 8,82 % 15,57 % 

Antwerpen 3258 990 30,39 % 174,30 % 

Bergen 1193 838 70,24 % 544,16 % 

Brugge 767 477 62,19 % 190,80 % 

Brussel 3563 2537 71,20 % 247,27 % 

Charleroi 1248 384 30,77 % 173,76 % 

Doornik
1936

 309 -63 -20,39 % -47,73 % 

Gent 3702 1013 27,36 % 41,86 % 

Hasselt 350 198 56,57 % 521,05 % 

Ieper 735 197 26,80 % 269,86 % 

Kortrijk 1548 267 17,25 % 46,03 % 

Leuven 300 71 23,67 % 35,15 % 

Luik 1854 953 51,40 % 123,61 % 

Mechelen 945 355 37,57 % 86,17 % 

Namen 781 123 15,75 % 106,03 % 

Nijvel 234 58 24,79 % 181,25 % 

Tongeren 417 137 32,85 % 91,33 % 

Turnhout 915 310 33,88 % 51,24 % 

Verviers 1818 294 16,17 % 131,25 % 

Totaal
1937

 24138 9247 38,31 % 111,95 % 

De voortgang van de inschrijvingen op de zuiveringslijsten op 1 mei 1946. 

Krijgsauditeur Van de Reydt (Antwerpen) echoot de laatste bevinding van Dumon in zijn antwoord op 

de kritiek van de trage vooruitgang van de inschrijvingen. Hij remt nieuwe inschrijvingen doelbewust 

af door de houding van de burgerlijke rechtbanken en wacht nieuws over mogelijke wijzigingen aan 

de besluitwet af. Hij kondigt het Auditoraat-generaal een nieuwe start van de inschrijvingen aan, maar 

enkel met een strenge schifting. Het Auditoraat-generaal gaat akkoord. Eerste substituut-krijgsauditeur 

Hubin verklaart het lage aantal inschrijvingen voor Brussel. Op 1 juni 1946 is het totaal 3952. Hij start 

met de reeds bekende trage uitvaardiging van de besluiten en het tekort aan magistraten. De hiervoor 

benoemde magistraten zijn leden van de balie, vaak reeds verscheidene jaren. Zij hebben een kabinet, 

cliënteel en de nodige titels als oud-strijder, gedeporteerde enz. Het is niet mogelijk om hen een zware 

                                                      

1935
 Aarlen: 13, Antwerpen: 1, Bergen: 74, Brugge: 20, Doornik: 5, Eupen: 36, Ieper: 79, Leuven: 16, Malmedy: 

16, Mechelen: 57, Namen: 29, Nijvel: 22, Tongeren: 25, Verviers: 8. SOMA. IG’s. Z/241-46-11. Dossier inzake 

de statistieken van de inschrijvingen voor artikel 4 van de besluitwet van 19 september 1945, 1946 – 1948. 
1936

 De waarden voor het krijgsauditoraat te Doornik komen rechtstreeks uit de brongegevens. In de eerste tabel 

staan 372 inschrijvingen. Dit lager aantal is moeilijk te verklaren. Het auditoraat kan een fout maken in het eerste 

of het tweede totaal. Dit kan ook het totaal sinds 1 februari 1946 zijn. Misschien houdt het auditoraat rekening 

met de lopende rechtspraak bij verzet tegen de inschrijving. Ik heb deze waarden vermeld, maar niet meegeteld 

voor de totalen onderaan. De toevoeging van Doornik zorgt voor de volgende totalen: 24447, 9184, 37,57% en 

111,15%. Dit zijn verwaarloosbare verschillen voor de interpretatie van de trend in het militair gerecht. 
1937

 In dit totaal heb ik de krijgsauditoraten van Eupen en Malmedy niet vermeld. Hun inrichting in februari 1946 

maakt dat deze krijgsauditoraten van de voorgaande tabellen geen deel uitmaken en dus niet beschikken over het 

nodige vergelijkingsmateriaal. Op 1 mei 1946 heeft Eupen nog geen enkele inschrijving verricht, Malmedy reeds 

een totaal van 565. SOMA. IG’s. Z/241-46-11. Dossier inzake de statistieken van de inschrijvingen voor artikel 

4 van de besluitwet van 19 september 1945, 1946 – 1948.  
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dagelijkse taak te geven. De meesten houden zich niet aan de afspraak om drie namiddagen per week 

te komen. Daarnaast begint het reguliere werk pas op 15 januari 1946. Dan zijn de nodige meubels en 

verwarming voorzien. In een eerste fase zorgen zij zelf voor elektrische kacheltjes of werken ze met 

jas en wanten aan. In verschillende bureaus ontbreekt verlichting, waardoor de werkuren beperkt zijn 

tot de momenten met voldoende daglicht. 

De verwerking loopt evenmin van een leien dakje. Een versturingsfout leidt ertoe dat in het auditoraat 

twee weken duizenden gemeenrechtelijke dossiers toekomen, soms vermengd met dossiers voor een 

inschrijving op de zuiveringslijst. Er zijn vaak gevallen van vrijwillige arbeid in Duitsland en dubbels. 

Alle dossiers worden minutieus bestudeerd. Het auditoraat houdt ook rekening met de tendensen in het 

burgerlijk gerecht: “l’expérience des audiences prouve que le Tribunal Civil se montre difficile, 

parfois même pointilleux et n’accepte de confirmer nos inscriptions qu’en cas d’évidence absolue et si 

l’attitude des intéressés pendant l’occupation a montré qu’ils ont agi par véritable esprit d’incivisme 

et non à la suite d’une erreur, d’un emballement passager ou d’une pression soit morale ou 

matérielle”. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg beloont tevens goed gedrag: “Dans ce cas et si 

l’opposant a donné par la suite des preuves d’amendements sous forme d’aide aux mouvements de 

Résistance, d’assistance à des juifs, à des Réfractaires ou à des Patriotes traqués, le Tribunal montre 

une forte propension à la levée de l’inscription”. Hubin wijt het lager aantal toegekende verzetten in 

Brussel aan het op voorhand rekening houden met deze tendensen.
1938

 Deze briefwisseling toont dat 

een late start van inschrijvingen ervoor kan zorgen dat de afwijkende jurisprudentie van het burgerlijk 

gerecht een sterker effect heeft op het inschrijvingsbeleid in een auditoraat. 

Op basis van de eerder behandelde rondzendbrief nr.1685 van 21 mei 1946 ontvangt Ganshof van de 

krijgsauditeurs maandelijks statistieken inzake de voortgang van de burgerlijke epuratie. Een maand 

later stelt Ganshof vast dat tussen 1 februari en 31 mei 1946 slechts 10.000 personen op de lijsten van 

artikel 4 zijn ingeschreven. De Auditeur-generaal vraagt zich af of hij de auditeurs nogmaals op een 

doel van de besluitwet van 19 september 1945 moet wijzen: personen met een gemis aan burgertrouw 

beletten van een deelname aan de verkiezingen. Ganshof wil vermijden dat het militair gerecht van de 

ontoereikende uitvoering van deze opdracht beschuldigd wordt.
1939

 Op 3 oktober 1946 richt hij zich 

daarom nog eens tot het auditoraat te Antwerpen. In vijf maand tijd zijn er slechts 368 bijkomende 

inschrijvingen op de zuiveringslijst. In Gent zijn dat er 1250. Brussel voegt nog 812 inschrijvingen toe 

aan hun totaal, Luik 519 en Hasselt 514.
1940

 

Eind augustus verspreidt Ganshof alvast de door het militair gerecht te vervullen formaliteiten voor de 

uitvoering van de beschikkingen van artikel 11, A van de besluitwet van 19 september 1945. De lijsten 

met kiezers liggen vast sinds 18 juli 1946. De krijgsauditeurs zijn hierdoor belast om de gemeenten 

een formulier te zenden voor elke op 18 juli 1946 nog verdachten van misdrijven tegen de veiligheid 

van de Staat of van inbreuken op artikelen 17 en 18 militair swb. Ook veroordeelden met een vonnis 

dat nog niet in kracht van gewijsde ging op die datum, horen hierbij. De inschrijvingen voor artikel 4 

zonder verklaring van nietigheid door verzet wil Ganshof ook.
1941

 Een maand later vraagt hij dat de 

auditeurs zoals na de sluiting van kiezerslijsten op 27 december 1945 opnieuw officieuze berichten 

aan de burgemeesters sturen met de verplichte inschrijvingen na 18 juli 1946. Dit is de nieuwe sluiting 

                                                      

1938
 De Auditeur-generaal gaat niet akkoord met alle verontschuldigingen van Hubin. Hij begrijpt de vertraging 

door gemeenrechtelijke dossiers niet. De fardes bevatten gegevens om te schiften. SOMA. IG’s. Z/241-46-11-0. 

Briefwisseling tussen het AG en de krijgsauditoraten te Antwerpen en Brussel, juni-juli 1946. 
1939

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1714, Z/241-69 van 25 juni 1946. 
1940

 SOMA. IG’s. Z/241-46-11-0. Brief van het AG aan het KA te Antwerpen, oktober 1946. 
1941

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1764, Z/241-77 van 29 augustus 1946. 
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van de kiezerslijsten.
1942

 Begin oktober ontvangt Ganshof van het departement Justitie een dringende 

vraag over het aantal personen dat bij de definitieve afsluiting van de kiezerslijsten voor de nationale 

en provinciale verkiezingen op de zuiveringslijst werd ingeschreven, maar later is geschrapt door een 

vonnis of arrest in kracht van gewijsde. De minister wenst ook het aantal dergelijke gevallen voor de 

komende gemeentelijke verkiezingen te kennen.
1943

  

Ganshof wijst in de aanloop naar de lokale verkiezingen op een andere “situation (…) essentiellement 

anormale, voire injuste” uit de besluitwet. Elke verdachte die zich op 27 december 1945 niet kan 

presenteren als kiezer voor de nationale verkiezingen, kan dit evenmin voor deze verkiezingen. Dit is 

zelfs het geval voor dossiers die in de tussentijd zonder gevolg geklasseerd zijn. Zonder wijziging van 

de besluitwet ziet Ganshof geen oplossing. Hij haalt de administratief geïnterneerden als voorbeeld 

aan. De meerderheid onder hen is schuldig aan een handeling uit de besluitwet van 19 september 1945. 

Er zijn echter ook geïnterneerden die niets ten laste gelegd kan worden. Personen zonder gerechtelijke 

vervolging of inschrijving op de zuiveringslijst worden dus onrechtmatig weerhouden van deelname 

aan de verkiezingen.
1944

 Op 3 augustus 1946 biedt het departement Binnenlandse Zaken een oplossing. 

Buisseret vraagt de auditoraten attesten van annulering en een overzicht van de nieuwe ontzettingen 

van de personen die na 27 december 1945 nog geïnterneerd zijn of nog op de zuiveringslijsten worden 

ingeschreven. Dit accepteert de Auditeur-generaal niet. Hij verkiest nieuwe attesten met de boodschap 

dat de oude attesten automatisch vervallen. De administratief geïnterneerden vallen daarnaast onder de 

bevoegdheid van het ministerie van Justitie. 

De regering vindt het alvast niet opportuun om wijzigingen aan de besluitwet van 19 september 1945 

door te voeren. De bijzondere machten voor de uitvaardiging van deze besluitwet zijn verlopen. Een 

hervorming moet parlementair. Een nieuwe behandeling van de besluitwet zou echter veel politieke 

spanning veroorzaken. Anderzijds wijst minister van Justitie Van Glabbeke erop dat de verschuiving 

van de definitieve sluiting van de kiezerslijsten van 27 december 1945 naar 18 juli 1946 tot gevolg 

heeft dat de ondertussen verlopen tijdelijke onbekwaamheden hun effect verliezen. De overige attesten 

moeten dringend verstuurd worden. Op 23 augustus 1946 toont het Auditoraat-generaal zich opnieuw 

bezorgd over de personen met een klassering zonder gevolg of een geannuleerde inschrijving na de 

nieuwe definitieve sluiting van de kiezerslijsten. Het komt op 26 augustus 1946 tot een vergadering op 

het departement Binnenlandse Zaken met attachés van het ministerie van Binnenlandse Zaken Van 

den Bulcke en Cuyvers, Mathieu als vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en tevens een 

vertegenwoordiger van het Auditoraat-generaal. De attachés gaan akkoord met de principes die het 

Auditoraat-generaal voorstelt. Er is twijfel over het behoud van de “avis officieux”, maar er komt op 2 

september via Van den Bulcke uitsluitsel dat deze berichten voor lokale overheden blijven.
1945

 

De toepassing van artikel 12 van de besluitwet van 19 september 1945 komt na elke verkiezing op het 

voorplan. De burgerlijke parketten vervolgen zo de personen die ondanks hun verbod deelnemen aan 

de verkiezingen. Dit is niet noodzakelijk uit kwade wil. De arrondissementscommissaris van Luik 

schrijft aan de minister van Binnenlandse Zaken eind januari 1946 dat hij geen lijsten kan krijgen met 

                                                      

1942
 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1774, Z/241-84 van 27 september 1946. Een per 

rondzendbrief verstuurde vermaning over de onzorgvuldige opstelling van berichtgeving aan de burgemeesters 

wordt hernomen door de blijvende onnauwkeurigheid van deze vermelding. SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven 

AG, 1944-1947. Nr.1786, Z/241-86 van 21 oktober 1946 en nr.1793, Z/241-87 van 24 oktober 1946. 
1943

 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1776, Z/34-63-2 van 9 oktober 1946. 
1944

 SOMA. IG’s. Z/241-2-1. Briefwisseling tussen het AG en de krijgsauditoraten inzake de besluitwet 

betreffende de epuratie inzake burgertrouw, oktober 1945 – juni 1946. 
1945

 SOMA. IG’s. Z/241-3. Briefwisseling tussen het AG en de ministeries van Binnenlandse Zaken en van 

Justitie, augustus 1946. 
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de wegens een internering van de kiezerslijsten geschrapte personen. De minister van Binnenlandse 

Zaken belast op 27 januari 1946 de gemeentebesturen met de berichtgeving over de personen die bij 

de sluiting van de kiezerslijsten geïnterneerd zijn, maar zich ondertussen in vrijheid bevinden.
1946

  

Toch deelnemen aan de verkiezingen is een wanbedrijf; er gelden dus correctionele straffen. Ganshof 

schrijft de krijgsauditeurs eind maart over deze vervolgingen een rondzendbrief. De Auditeur-generaal 

geeft aan de magistraten van het militair parket de opdracht om de procureurs des konings bij te staan. 

Opzoekingen inzake de inbreuken op artikel 11, A uit de genoemde besluitwet kunnen de procureurs 

des konings doen aan de hand van de door de krijgsauditeurs aan de gemeentebesturen opgestuurde 

berichten. De procureurs weten evenwel niet of een persoon op de lijst van artikel 4 is ingeschreven. 

Voor deze gevallen heeft het burgerlijk parket documentatie nodig. Ganshof zegt verder: “Om geen 

inlichtingen mede te delen, die niet onmiddellijk bruikbaar zijn of die later van betekenis zouden 

veranderen, schijnt het mij toe dat het niet nodig is aan de HH. Procureurs des Konings andere dan de 

volgende inlichtingen mede te delen”: 1. De identiteit van diegenen wier inschrijving na de verkiezing 

gebeurt en definitief wordt doordat verzet uitblijft en 2. De identiteit van de na die datum ingeschreven 

personen met onontvankelijk verklaard verzet. De bedenking van Ganshof inzake de inlichtingen kan 

eigenaardig lijken, maar overbodige informatiestromen zijn niet gewenst.
1947

 

Er ontstaat een probleem voor de uitvoering van de burgerlijke epuratie in de zaak tegen Victor Moust. 

De correctionele rechtbank van Brussel oordeelt dat de inbreuk in artikel 12 van de besluitwet van 19 

september 1945 een politiek karakter heeft en bijgevolg onder de bevoegdheid van het hof van assisen 

valt. Ganshof schrijft kort daarna, op 15 februari 1947 een brief aan minister van Justitie Albert Lilar. 

Hij brengt de minister op de hoogte van het gevaar van dit oordeel. Dit leidt ertoe dat elke persoon die 

aan verkiezingen deelneemt na rechtenontzetting door een gerechtelijke veroordeling van het militair 

gerecht of de burgerlijke epuratie voor het hof van assisen moet verschijnen. Ganshof bouwt als wapen 

tegen het vonnis een uitgebreide juridische gedachtegang op. Op basis van de kieswettekst van 1894 

en de parlementaire debatten daaromtrent besluit de Auditeur-generaal dat het politiek karakter aan de 

in deze wettekst opgenomen inbreuken uitdrukkelijk niet wordt toegekend. Het hof van assisen wordt 

niet als bevoegde rechtbank aangeduid. Uit de parlementaire discussies blijkt duidelijk dat het gerecht 

over de bevoegdheid van de rechtbanken beslist: “Par conséquent, le jugement fait une affirmation 

pour le moins trop catégorique en disant que le législateur a eu la volonté de donner à toute infraction 

en matère électorale, le caractère de délit politique, justiciable de la cour d’assises”. Het antwoord op 

de tweede vraag is minder uitgesproken. Op basis van rechtspraak en doctrine stelt Ganshof over het 

bezitten van een politiek karakter door een feit, dat: “il appartient (…) d’apprécier à la fois le mobile 

de l’agent, et l’effet de l’infraction”. Volgens Ganshof is het mogelijk dat mensen deelnemen aan de 

verkiezingen zonder de bedoeling om verkiezingsfraude te plegen. Eind maart 1947 merkt dienstdoend 

Auditeur-generaal Max Huwart op dat het hof van beroep te Brussel besluit dat dit een politiek 

misdrijf.
1948

 Op 21 april 1947 beslist ook het Hof van Cassatie dat de deelname aan de wetgevende, 

provinciale of gemeenteverkiezingen door een uit de kiesrechten ontzette persoon een politiek 

wanbedrijf is in de zin van artikel 98 gw. De drijfveer van de dader is niet van belang.
1949

 

                                                      

1946
 ARA. AMJ. ABS. Dienst Genade, 2001. Nr.816. Map 8. Dossier inzake de verkiezingen in 1946, 1946. 

1947
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14.3.5 De burgerlijke epuratie voor de burgerlijke rechtbanken 

14.3.5.1 De interpretatie van “lidmaatschap” door het burgerlijk gerecht  

Bij de krijgsmagistraten heerst al gauw een sterk onbegrip over het in de rechtbank van eerste aanleg 

gevolgde beleid bij het aanvaarden van verzet tegen de inschrijving op de zuiveringslijst. Dit algemene 

ongemak blijkt een eerste keer uit Ganshofs rondzendbrief nr.1597 op 13 februari 1946. Hij zegt: “Het 

schijnt dat die rechtbanken zo genadig zijn voor degenen die verzet doen, omdat zij bevreesd zijn voor 

de gevolgen die, ten aanzien van de ontzetting van de burgerlijke en politieke rechten, voortspruiten 

uit de bevestiging van de inschrijving gedaan door een militaire magistraat”. De Auditeur-generaal 

kan zich vanzelfsprekend niet vinden in deze “niet te rechtvaardigen interpretatie”. De wet bepaalt, zo 

stelt deze hoge magistraat, welke feiten tot sancties aanleiding geven en hoe uitgebreid die sancties 

zijn. Voor de inschrijvingen op grond van artikel 2 van de besluitwet van 19 september 1945 hebben 

rechters niet de minste beoordelingsmacht. Wie in rechte en feite tot een categorie hoort, valt onder de 

rechtenontzetting. Ganshof verzoekt de magistraten met de rol van openbaar ministerie tijdens deze 

rechtszaken duidelijk de draagwijdte van de besluitwet van 19 september 1945 aan te tonen.
1950

  

Een aantal krijgsauditeurs licht het gedrag van de rechtbanken van eerste aanleg nader toe. Het hoofd 

van de sectie epuratie uit het krijgsauditoraat te Ieper geeft vier verschoningsgronden: dwang, jeugdige 

leeftijd, noodtoestand in het gezin en goed gedrag qua burgerdeugd. Auditeur de Borman (Tongeren) 

zegt dat zijn ambt louter inschrijvingen met duidelijke bewijzen doet. Gunstig aangeschreven personen 

of bijzondere omstandigheden, zoals het gebrek aan andere laakbare feiten of een gewijzigde, meer 

vaderlandslievende houding kunnen echter tot schrapping leiden. Bewezen en bekende feiten voldoen 

dus niet steeds. Krijgsauditeur Santenaire (Gent) stelt dat de rechtbanken ertoe “strekken om het verzet 

slechts te verwerpen, wanneer zij niet anders kunnen. De motivering dat “de feiten ten laste van de 

verzetters niet voldoende bewezen zijn”, is er een die rechtskundig volstaat omdat ze in feite spreekt, 

maar zij kan en wordt door haar lenigheid en haar bewoording zelf, toegepast in gevallen waar, moest 

de rechtbank ietwat meer willen motiveren, geen terminologie meer zou vinden zonder flagrant met 

het dossier tegenstrijdig te zijn”.
1951

 Zijn collega Van Thorenburg stelt dat vrijspraken of milderingen 

worden gegrondvest op buitenvervolgingstellingen of eerdere vrijspraken. De rechters zien dit als een 

bekentenis van het parket dat de feiten niet echt bestaan.
1952

 De rechtbank van eerste aanleg te Doornik 

meent door de wet van 20 maart 1945 dat de zuivering enkel dient voor hij “(qui) nuit gravement aux 

intérêts nationaux”. Deze afwijkende lezing van de besluitwet van 19 september 1945 is voor Ganshof 

onaanvaardbaar.
1953

 Van Matthijs (Hasselt) komt nog een verkeerde lezing. De rechtbank van eerste 

aanleg beschouwt de opsommingen in de besluitwet limitatief. De vrouwen van het VNVV verdwijnen 

van de lijst, omdat de besluitwet deze vereniging niet vermeld.
1954

 

De expliciete vermelding van het klare bewijs van de gepleegde feiten door krijgsauditeur de Borman 

is niet toevallig. Krijgsauditeur Ben. de Bie (Turnhout) meldt Ganshof bijvoorbeeld dat de rechtbank 

van eerste aanleg steeds steunt op de bewering dat bepaalde ingeschrevenen na januari 1942 geen lid 

van het VNV meer zijn. Hun dossier bevat enkel een toetredingsformulier uit 1940. Hij is evenwel niet 

bij machte het lidmaatschap in 1942 te bewijzen. De rechters spreken de ingeschreven personen in 

deze gevallen vrij, omwille van de zware gevolgen van de inschrijving. Ben. de Bie maakt zich zorgen 

                                                      

1950
 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1597, Z/241-47 van 13 februari 1946. 

1951
 SOMA. IG’s. Z/241-46-5. Briefwisseling tussen het AG en de krijgsauditoraten, maart – april 1946. 

1952
 Hierover stelt eerste substituut-krijgsauditeur Spanoghe een verslag voor het Auditoraat-generaal op.  

1953
 SOMA. IG’s. Z/241-46-7. Brief van het AG aan het KA te Doornik, mei 1946. 

1954
 SOMA. IG’s. Z/241-46-7. Brief van het KA te Hasselt aan het AG, 8 juni 1946. 
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dat hij enkel diegenen zal kunnen zuiveren die hun lidmaatschap bekennen. Ganshof geeft de rechters 

gelijk. Het openbaar ministerie moet lidmaatschap vanaf 1 januari 1942 bewijzen. Indien dit niet kan, 

is beroep tegen vrijspraken overbodig.
1955

 De opname van onbewezen feiten gebeurt ook te Gent, Ieper 

en Mechelen. Ganshof is daaromtrent allesbehalve mals: “Wanneer een militaire magistraat zonder 

voorafgaandelijk vooronderzoek tot een inschrijving overgaat, levert hij het bewijs op dat hij niet 

waardig is van het vertrouwen in hem geplaatst”.
1956

 Het bestaan van adequaat bewijsmateriaal heeft 

logischerwijs een grote impact op de aanvaarding van de ontzettingen. 

Zoals gezegd voldoet effectief bewijs van lidmaatschap bij politieke organisaties evenmin altijd. In 

deze tweespalt toont zich precies de afstand van de visie van het auditoraten en het burgerlijk gerecht. 

Zoals Ganshof aanhaalt, plaatsen de auditeurs individuen op de zuiveringslijst voor het stellen van de 

in de besluitwet vermelde handelingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de belangrijkste doelgroep 

van de epuratie inzake burgertrouw: “al wie (…) toegetreden is tot een partij, beweging of organisme 

van politieke of culturele aard, terwijl het algemeen bekend was dat die partijen, bewegingen of 

organismen de politiek, de plannen van de vijand in de hand werkten, of, in geval hij vóór 10 mei 1940 

tot die partijen, bewegingen of organismen was toegetreden, die toetreding na 1 januari 1940 heeft 

behouden”.
1957

 De burgerlijke rechtbanken nemen afstand van deze strikte interpretatie. Dit blijkt 

duidelijk uit het arrest uit het Luikse hof van beroep op 25 juni 1946. Dit hof formuleert het doel van 

burgerlijke epuratie als volgt: “frapper ceux qui ont failli à leurs devoirs civiques et qui l’ont prouvé, 

en donnant une adhésion consciente, voulue, délibérée, aux théories, d’un mouvement qui favorisait 

l’ennemi”, of anders: “ceux qui (…) ont donné leur approbation et leur acquiescement aux doctrines 

qu’elles professaient, méritent d’être, par la déchéance de leurs droits, retranchés de la communauté 

belge”. Het hof van beroep stelt in dit arrest dat het betalen van lidgeld niet betekent dat de betrokkene 

intentioneel instemt met de doelen van de groepering, als dit instemmen niet uit andere elementen kan 

afgeleid worden.
1958

 Het betreft niet meer het lidmaatschap bij groeperingen, maar wel de persoonlijke 

steun voor de overtuigingen van deze groeperingen. Als grond voor ontzetting vervangt de steun voor 

hun gedachtegoed het lidmaatschap. S. Degroodt stelt bij een gelijksoortig vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel: “le tribunal a, implicitement et judicieusement décidé que l’adhésion 

résultera du comportement de l’intéressé pendant l’occupation, envisagé dans son ensemble, et non 

d’un fait isolé tel que le simple paiement d’une cotisation, même fait « sciemment »”. Het gaat in deze 

rechtszaak over het lidmaatschap bij Rex onder de bezetting voor het bekomen van een functie zonder 

banden met de ideeën van de Nieuwe Orde.
1959

  

Dit zwakt duidelijk de bewijskracht van lidmaatschap bij politiek collaborerende organisaties voor het 

vaststellen van gebrek aan burgertrouw af en neemt afstand van Ganshofs mening inzake de beperkte 

rechterlijke appreciatiemogelijkheden. Het verslag aan de regent bij de besluitwet van 19 september 

1945 stelt dat een behouden toetreding “b.v. het geval beoogt waarin de tot een daarbij bedoelde 

groepering toegetreden persoon wetens en willens een bijdrage aan de groepering betaald heeft”. De 

betaling is een materieel element om vast te stellen dat een persoon bij een partij wil toetreden. Voor 
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het burgerlijk gerecht bewijst dit echter niet afdoende dat iemand een gebrek aan burgertrouw toont. 

Deze brede interpretatie van “maintenu son adhésion” staat een eerste keer te lezen in een vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
1960

 

Andere vonnissen volgen dezelfde lijn. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel schrapt op 14 mei 

1946 een inschrijving op de zuiveringslijst, aangezien het lidmaatschap bij Rex niet gebeurt uit vrije 

wil, noch uit politieke overtuiging.
1961

 In diezelfde lijn ligt de schrapping door diezelfde rechtbank op 

18 juni 1946 voor een vrouw wier lidmaatschap bij de Jeunesses Légionnaires Féminines louter tot 

doel heeft om de jongeman te zien waarop zij toen verliefd was. Haar gedrag toont tijdens de bezetting 

geen andere negatieve aspecten.
1962

 Het Hof van Cassatie gaat in een arrest op 24 november 1947 op 

dit pad verder: “Het feit alleen, na 9 mei 1940 ingeschreven te zijn gebleven onder de leden van een 

partij, maakt het behoud niet uit van de toetreding tot deze partij (…); het behoud van een toetreding 

onderstelt een daad van de betrokkene en een vrije en vrijwillige daad”.
1963

 Dit volgt een arrest op 28 

april 1947 waarin het voldoet voor de toepassing van de inschrijving op de zuiveringslijst dat een 

vrijwillige en vrije toetreding gebeurt tot een organisatie waarvan de steun voor de politiek, de plannen 

of de propaganda van de vijand algemeen bekend is.
1964

 Bewijzen van persoonlijke daden die het land 

ernstige schade berokkenen, zijn niet nodig.
1965

 In de context van de mildere wet van 14 juni 1948 velt 

het hof van beroep te Gent een belangrijk arrest op 19 november 1948. Een inschrijving op de lijst van 

de krijgsauditeur via artikel 2, lid 2 van de wet van 14 juni 1948 voor bewezen lidmaatschap bij een 

partij leidt in de grenzen van deze wet tot de opheffing van de opgelegde rechtenontzetting, indien 

deze betrokkene geen grote activiteit aan de dag legt.
1966

 

Er komen tot de uitvaardiging van de wet van 14 juni 1948 nog meer interpretaties van het burgerlijk 

gerecht. Een eerste voorbeeld is de omschrijving van de (para-)militaire en politionele organisaties. In 

het verslag aan de regent bij de besluitwet van 19 september 1945 staat dat “le don fait par l’intéressé” 

als bewijs kan gelden voor het verlenen van hulp aan deze organisaties. Het burgerlijk gerecht verfijnt 

deze bepaling ook: “la complexité des moyens mis en oeuvre par les Allemands était si grande que 

bien des citoyens hostiles à l’ennemi se sont vus obligés, parfois pour écarter d’eux des soupçons, de 

payer une cotisation sollicitée; d’autres, par contre, ont effectué des versements en vue de se procurer 

la bienveillance de l’ennemi ou des avantages matériels, ce qui était évidemment repréhensible”. Voor 

elk geval is een toepasselijke beoordeling en nog andere vormen van hulp. Iemand kan arbeid leveren 

bij deze diensten of propaganda voeren bij eventuele toekomstige leden. 

Er ontstaat een controverse inzake de bevoegdheid van de krijgsauditeur om iemand na een vrijspraak 

zonder toevoeging van een rechtenontzetting door het militair gerecht, alsnog op de zuiveringslijst te 

plaatsen. Het hof van beroep te Luik besluit in een arrest op 9 november 1946 dat de krijgsauditeur dit 

mag doen, indien hij deze ontzetting niet aan de rechtbank vraagt. Het hof van beroep te Gent beslist 

in een arrest op 22 januari 1947 echter dat de auditeur in het door de rechtbank uitgevaardigde vonnis 

niet mag ingrijpen. Het Hof van Cassatie bepaalt in een arrest op 5 juli 1948 dat een auditeur na een 

vrijspraak die niet uit verjaring volgt, het recht niet heeft om zelf tot de inschrijving van de betrokkene 
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op de zuiveringslijst over te gaan, indien de rechtbank deze inschrijving niet zelf oplegt.
1967

 Dit strookt 

met de dan reeds uitgevaardigde wet van 18 juni 1948.
1968

 

 

14.3.5.2 De reacties binnen het militair parket 

Op 14 maart 1946 komt het tot een vergadering op het Auditoraat-generaal over de inschikkelijkheid 

van de rechtbanken van eerste aanleg. Drie oplossingen bieden zich aan: 1. Een verslag opstellen voor 

de minister van Justitie om de tendensen van de rechtbanken te duiden, 2. Nagaan hoe de kwestie van 

een wetswijziging zich stelt en 3. De aandacht van de Eerste Voorzitters en Procureurs-generaal op 

deze procedure brengen. Ganshof bewandelt alle paden. Aangezien hij de precieze vorm zoekt voor de 

wetgevende maatregelen die hij aan de regering wil voorstellen, vraagt hij de auditeurs om cijfers en 

achtergronden over de rechtszaken en de schrappingen van de zuiveringslijst.
1969

 

Ganshof probeert van in het begin tot een eenvormige rechtspraak te komen. Daarom stuurt hij reeds 

op 2 januari 1946 aan de Procureurs-generaal alle tot dan toe verschenen rondzendbrieven inzake de 

burgerlijke epuratie.
1970

 Zeven maand later ontvangen deze magistraten eveneens documentatie over 

de voornaamste organisaties uit artikelen 2 en 3 van de besluitwet.
1971

 De rechtspraak volgend uit het 

verzet tegen de inschrijvingen op de zuiveringslijsten door de rechtbanken van eerste aanleg en hoven 

van beroep, brengt het Auditoraat-generaal in maart tot het opvragen van maandelijkse informatie bij 

de auditeurs over de behandeling van verzet tegen de inschrijvingen. Ganshof geeft niet gauw op. Hij 

wil op basis van deze gegevens “nuttig voeling” met de Procureurs-generaal nemen.
1972

 In mei 1946 

vraagt hij voor de opvolging van de burgerlijke epuratie om maandelijkse statistieken met niet enkel 

het nieuwe aantal inschrijvingen, maar tevens het aantal ingediende beroepen, vonnissen uitgesproken 

door de rechtbanken van eerste aanleg en daarin de toekenningen en verwerpingen van het verzet.
1973

 

Eind mei schrijft hij de krijgsauditeurs reeds dat in een groot aantal gevallen de rechtbanken van eerste 

aanleg inschrijvingen op de zuiveringslijst schrappen, terwijl de inschrijving vaststaat en valt binnen 

de bepalingen van de besluitwet van 19 september 1945. Ganshof meent dat deze schrappingen vooral 

wegens opportuniteitsredenen gebeuren. Door rondzendbrief nr.1597 van 13 februari 1946 te delen 

met de Procureurs-generaal hoopt hij hun van een bijsturend instrument te voorzien.
1974

  

Voeling met de Procureurs-generaal houden, blijft hoog op de agenda van het militair parket. Ganshof 

geeft krijgsauditeur Koumoth eind mei 1946 bijvoorbeeld de raad om de Procureur-generaal een nota 

over de behandeling van de vermelde vonnissen te geven.
1975

 Het Auditoraat-generaal werkt trouwens 

niet alleen aan de stroomlijning van de procedure voor de burgerlijke epuratie. Op 15 juni 1946 vraagt 

de Procureur-generaal te Brussel achtergrondinformatie over het DAF en de rechtspraak over de leden 
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van deze organisatie.
1976

 De samenwerking komt soms relatief laat tot stand. In november 1946 

informeert Ganshof dat de Procureurs-generaal de uitgiften van de arresten van de hoven van beroep 

over de burgerlijke epuratie overmaken. Zo kunnen de auditeurs hun registers bijhouden.
1977

 

De mildere beoordeling van het burgerlijk gerecht is onherroepelijk. Vanuit het auditoraat te Turnhout 

komt einde juni het bericht dat de rechtbank van eerste aanleg slechts een vijfde van de verzetten 

verwerpt. De krijgsauditeur haalt niet enkel de ruime opvatting in de beoordeling van de motieven aan, 

maar tevens de gevestigde rechtspraak. Inschrijvingen worden enkel bevestigd, wanneer bewezen is 

dat een lidmaatschap bij de vijandelijke organisatie vrijelijk en met overtuiging is geschied. In de 

meeste gevallen valt dit laatste aspect niet te bewijzen. Daarbij komt nog dat het aantal aangetekende 

verzetten stijgt door de hoge kans om een minder strenge sanctie of een vrijspraak te krijgen.
1978

  

De Auditeur-generaal vreest dat deze afwijkende rechtspraak de epuratie teniet doet. Ganshof wendt 

zich tot de minister van Justitie om de discrepantie tussen het inschrijvingsbeleid van de auditeurs en 

de interpretatie van de besluitwet van 19 september 1945 door het burgerlijk gerecht te slechten. Dit 

“variabel excès de pouvoir” van de rechtbanken toont zich vooral in het beschouwen van vaststaande 

feiten als onbestaande, omwille van de te zwaar geachte sancties. Ganshof stelt een voorstel op om de 

besluitwet van 19 september 1945 te wijzigen. Hij licht toe dat gewoon lidmaatschap bij groepen zoals 

het VNV, AGRA, DeVlag en Rex zonder andere activiteit zeker een sanctie verdient, maar dat het 

burgerlijk gerecht een levenslange rechtenontzetting ongepast vindt. Niet zelden ligt lafheid aan de 

basis van een lidmaatschap tijdens de oorlog. Dit lidmaatschap bewijst dus niet noodzakelijk dat de 

betrokkene akkoord gaat met de activiteiten van een beweging. Ganshof vindt een lichtere sanctie voor 

dit gebrek aan burgerlijke moed noodzakelijk om aansluiting te vinden bij het burgerlijk gerecht. 

De Auditeur-generaal stelt de minister van Justitie een gradatie van sancties voor, met een behoud van 

het onderscheid tussen de van ambtswege en facultatieve ontzetting. Ganshof voorziet deze niveaus bij 

de van ambtswege rechtenontzetting: 1. Levenslang uit alle burgerlijke en politieke rechten, 2. Een 

volledige rechtenontzetting voor 20 jaar en 3. Levenslang of voor 20 jaar uit ofwel de politieke of de 

burgerlijke rechten van artikel 123sexies swb. De krijgsauditeurs en na verzet het burgerlijk gerecht 

kunnen deze sancties opleggen. Op 26 juni en 15 juli 1946 herinnert Ganshof de minister van Justitie 

aan dit voorstel. Ook zijn tijdelijke opvolger Max Huwart herneemt dit voorstel. Hij stuurt op 4 maart 

1947 statistische gegevens door en Ganshofs voorstel met diens kritiek op het voorstel van Baron de 

Dorlodot voor de hervorming van de burgerlijke epuratie.
1979

 

 

14.3.5.3 De gevolgen van de jurisprudentie van het burgerlijk gerecht 

Op lange termijn ontstaat er door de vele verzetten en beroepsprocedures een hoge mate van werk 

voor de burgerlijke rechtbanken. In de loop van 1946 leidt het aantal zittingen met een min of meer 

vast aantal behandelde zaken tot een schatting van twee jaar voordat de burgerlijke epuratie afgewerkt 

zal zijn. De rechtbank van eerste instantie in Doornik speelt midden 1946 met het idee om deze zaken 

door rechtbanken met een rechter te laten vonnissen. Auditeur Bribosia twijfelt over de wettelijkheid 
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van dit voorstel. De overeenkomst met het burgerlijk gerecht bepaalt dat de zitting met drie rechters 

aangewend wordt. Ganshof licht hem in dat het systeem met één rechter inderdaad onwettig is.
1980

 De 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik laat op 6 juli weten dat hij personeel en middelen 

ontbreekt voor een extra kamer met drie rechters ter versnelling van de afhandeling van de burgerlijke 

epuratie. De benoemingen in juli dienen vooral de gewone taken en niet de zuivering. In oktober 1946 

is dit probleem nog niet van de baan. Ganshof wijst minister van Justitie Albert Lilar op de opvallende 

vertragingen in de behandeling van beroepen te Luik en Verviers. Dit komt onder meer door een tekort 

aan personeel. Die maand gaat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel akkoord 

met het plan om alle kamers met drie rechters per maand twee exclusieve zittingen voor de burgerlijke 

epuratie te laten houden.
1981

 Dit leidt tot een hogere maandelijkse verwerkingscapaciteit. 

Daarmee zijn de problemen nog lang niet opgelost. De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde 

organiseert met 1200 te behandelen zaken slechts twee zittingen per maand. De toevoeging van een 

derde maandelijkse zitting kort de looptijd van de epuratie in van 40 naar 27 maand. Dit is positief, 

maar onvoldoende. Gesteund door de Eerste voorzitter van het hof van beroep en de Procureur-

generaal Bekaert te Gent vraagt de rechtbank van Dendermonde meer mankracht. Bijkomend stelt de 

laatstgenoemde aan Auditeur-generaal van der Straeten voor om de dossiers te schiften ter verhoging 

van de productiviteit van het burgerlijk gerecht. Dit moet toelaten om per zitting een maximum aantal 

van vijftig dossiers te liquideren. De Auditeur-generaal stuurt deze informatie door.
1982

 

 

14.3.5.4 De eerste fase van de burgerlijke epuratie in cijfers 

Provincie1983 Inschrijvingen Definitief 1-2-48 Verhouding 

Antwerpen 6684 3284 49,13 % 

Limburg 1587 1160 73,09 % 

Oost-Vlaanderen 8831 3912 44,30 % 

West-Vlaanderen 5128 2940 57,33 % 

Vlaanderen 22 230 11 296 50,81 % 

Henegouwen 4171 1959 46,97 % 

Luik 6671 3152 47,25 % 

Namen 888 463 52,14 % 

Luxemburg 636 298 46,86 % 

Wallonië 12 366 5 872 47,49 % 

Brabant 8497 4721 55,56 % 

Totaal 43 093 21 889 50,79 % 

Het aantal op 1 februari 1948 definitief weerhouden inschrijvingen op de zuiveringslijsten. 

Gilissen vermeldt in zijn statistisch werk het totaal aantal inschrijvingen van de krijgsauditeurs, maar 

tevens het aantal definitief geworden inschrijvingen op 1 februari 1948. Dit toont het effect van het 

burgerlijk gerecht op de inschrijvingen. Besluiten trekken, is evenwel voorbarig. Gilissen schrijft dat: 

“Il restait de nombreuses oppositions en suspens devant les juridictions civiles”. Over de staat van de 
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verzetten in 1948 zijn er echter geen aanwijzingen. Toch is dit aantal 21.889 definitieve inschrijvingen 

een van de weinige onbetwiste cijfers voor de burgerlijke epuratie. Wat in elk geval in het oog springt 

in de bovenstaande tabel, is dat slechts de helft van de inschrijvingen behouden is. De laagste graad 

van bevestiging is in Oost-Vlaanderen. Een verklaring is de combinatie van veel inschrijvingen en de 

aanwending van onvoldoende bewezen lidmaatschappen. Eind 1950 moeten nog steeds 1199 lopende 

rechtszaken met verzet tegen de inschrijvingen behandeld worden, waarvan 752 in Oost-Vlaanderen. 

Dit doet vermoeden dat in februari 1948 – vóór de heropening van termijnen van verzet door de wet 

van 14 juni 1948 – reeds een hoog aantal rechtszaken op behandeling wachten. Het burgerlijk gerecht 

lijkt in de Waalse provincies iets guller. Tot slot valt Limburg op. Ondanks de klachten van deze 

auditeurs, blijven tot begin 1948 buitengewoon veel inschrijvingen behouden. 

De kritische houding van het burgerlijk gerecht nuanceert alvast de vaststelling van Huyse en Sabbe 

over de deelname van de Belgische rechters aan een politieke strategie van de regering: “Het gaat niet 

op te zeggen dat de magistraten slechts de passieve uitvoerders mogen zijn van wat de politici via 

wetten en besluiten hadden opgelegd. Rechters beschikken immers vaak over een interpretatieruimte 

waarbinnen zij vrijelijk kunnen bewegen. Vele magistraten hebben, zeker in het begin, nauwelijks van 

deze relatieve autonomie gebruik gemaakt. Er werd, integendeel, op formalistische wijze straf 

gevorderd en recht gesproken”.
1984

 De rechtbanken van eerste aanleg volgen de inschrijvingen op de 

lijsten van de auditeurs niet slaafs op. Dit bewijst echter evenmin dat de burgerlijke epuratie vooral 

improvisatiewerk van de auditoraten is.
1985

 Er vindt, zoals aangegeven, een uiteenlopende appreciatie 

plaats over het evenwicht tussen daad en sanctie. De interpretatie van het burgerlijk gerecht neemt 

daarbij zelfs afstand van de letter van de wet. 

Provincie1986 Bevolking 1947 Inschrijvingen Verhouding 

Antwerpen 1 281 333 6684 5,22 ‰ 

Limburg 460 446 1587 3,45 ‰ 

Oost-Vlaanderen 1 217 280 8831 7,25 ‰ 

West-Vlaanderen 996 449 5128 5,15 ‰ 

Vlaanderen 3 955 508 22 230 5,62 ‰ 

Henegouwen 1 224 800 4171 3,41 ‰ 

Luik 963 851 6671 6,92 ‰ 

Namen 356 090 888 2,49 ‰ 

Luxemburg 213 478 636 2,98 ‰ 

Wallonië 2 758 219 12 366 4,48 ‰ 

Brabant 1 798 468 8497 4,72 ‰ 

Totaal 8 512 195 43 093 5,06 ‰ 

Het aantal inschrijvingen op de zuiveringslijsten per bevolkingsaantal. 

Gilissen vermeldt verder dat de inschrijvingen sinds 1948 onbeduidend zijn. De provinciale cijfers in 

de bovenstaande tabel geven dus een vrij volledig beeld van de uitvoering van de besluitwet van 19 

september 1945. De onderstaande tabel toont de verhouding van de bevolking van elke provincie tot 
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het aantal inschrijvingen op de zuiveringslijsten. Oost-Vlaanderen en Luik spannen de kroon met 2 ‰ 

meer dan het nationaal gemiddelde. De dunst bevolkte provincies (Limburg, Namen en Luxemburg) 

scoren laag. Dit is evenwel geen verklaring, want hetzelfde geldt voor het dichtbevolkte Henegouwen. 

Provincie1987 Bevolking 1947 Straf / Sanctie Verhouding 

Antwerpen 1 281 333 16641 12,99 ‰ 

Limburg 460 446 5079 11,03 ‰ 

Oost-Vlaanderen 1 217 280 18438 15,15 ‰ 

West-Vlaanderen 996 449 11187 11,23 ‰ 

Vlaanderen 3 955 508 51 345 12,98 ‰ 

Henegouwen 1 224 800 10830 8,84 ‰ 

Luik 963 851 12697 13,17 ‰ 

Namen 356 090 2610 7,33 ‰ 

Luxemburg 213 478 1694 7,94 ‰ 

Wallonië 2 758 219 27 831 10,09 ‰ 

Brabant 1 798 468 17629 9,80 ‰ 

Totaal 8 512 195 96 805 11,37 ‰ 

Het aantal door het militair gerecht veroordeelde individuen per bevolkingsaantal. 

Mogelijke verklaringen zijn uiteenlopend. Er kan in de krijgsauditoraten een verschillend beleid zijn 

gevoerd. Dit kan onder invloed van de afwijkende behandeling van de burgerlijke epuratie door de 

burgerlijke rechtbanken. De tweede tabel spreekt in geval tegen dat repressie en burgerlijke epuratie 

communicerende vaten zijn. Deze tabel bevat de som van het aantal gerechtelijke veroordelingen en 

de inschrijvingen door de krijgsauditeurs. De verschillen verminderen niet. Oost-Vlaanderen scoort 

procentueel ook het hoogst bij het aantal veroordeelde individuen en behoudt daardoor de eerste plaats 

van de Belgische provincies. Voor de Franstalige provincies zijn Luik en Henegouwen steevast de 

meest repressieve en meest zuiverende provincies. Dit versterkt alvast de hypothese dat het aantal te 

bestraffen individuen in het rechtsgebied van de auditoraten deze verschillen kunnen verklaren. Er zijn 

daarnaast nog andere variabelen zoals de verschillende omvang van het aantal misdrijven verbonden 

met incivisme en mogelijke lokale variaties in de beschikbaarheid van bewijsmateriaal. 

Een laatste bedenking betreft het totaal aantal inschrijvingen: 43.093. Er zijn nog andere totalen. Zo is 

er in een rapport aan de Vlaamse Raad sprake van 41.894 inschrijvingen. De Gratiedienst Incivieken is 

voor het cijfer van 43.220 gevallen verantwoordelijk. Deze afwijkende cijfers maken uiteindelijk 

weinig uit voor deze bespreking, maar herinneren eraan dat cijfermatige gegevens inzake de repressie 

en epuratie steevast met de nodige bedachtzaamheid behandeld moeten worden.
1988

 

 

14.3.6 De tweede fase: De wet van 14 juni 1948  

14.3.6.1 Eerdere parlementaire hervormingspogingen  

Naast de initiële kritiek op de totstandkoming van de besluitwet ter instelling van een epuratie inzake 

burgertrouw komt deze besluitwet en de uitvoering ervan op verscheidene momenten onder kritiek in 
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de politieke wereld. Op 20 december 1945 is Pholien nogmaals aan het woord. In de Senaat definieert 

hij de inciviek als iemand die door het geheel van zijn gedrag tijdens de oorlog bewijst onwaardig te 

zijn voor deelname aan het openbaar leven. Een geïsoleerde fout maken of tijdelijk twijfelen aan de 

Duitse nederlaag hoort daar niet bij.
1989

 Pholiens definitie van burgertrouw wijkt af van deze in de 

besluitwet van 19 september 1945 waar dergelijke bedenkingen geen plaats hebben. Staatsontrouw 

wordt hoofdzakelijk afgemeten aan het lidmaatschap bij met de vijand samenwerkende organisaties.  

Begin april 1946 geeft Pholien meer kritiek. Opnieuw brengt hij het gebrek van een goede definitie 

van het begrip “inciviek” aan. Het stoort hem verder nog steeds dat het een besluitwet betreft. Vier 

punten van kritiek gaan over de eigenlijke zuivering. De krijgsauditeur beslist unilateraal wie inciviek 

is en wie niet. De trage beroepsgang versterkt dit zijns inziens. Daarnaast acht hij de sancties veel te 

uitgebreid. Er is tot slot een te gering onderscheid tussen echte criminelen en lichte gevallen.
1990

 Uit de 

vermelde resultaten van de vonnissen en arresten in het burgerlijk gerecht blijkt dat Pholien niet alleen 

staat in zijn visie over zware sancties voor lichte gevallen. De beslissingsmacht van de krijgsauditeur 

is inderdaad groot, maar daarom is de beroepsgang via het burgerlijk gerecht voorzien.  

Op 14 november 1946 bekritiseert du Bus de Warnaffe in de Kamer de morele en juridische fundering 

van de besluitwet. Het moreel tekort komt doordat niet een regering van nationale unie de besluitwet 

neemt, maar een linkse regering. Het gebrekkig juridische fundament van de burgerlijke epuratie wijt 

hij ten eerste aan het ontbreken van de woordengroep “a nui gravement” in de besluitwet. Door deze 

woorden weg te laten, treedt de regering Van Acker buiten de grenzen van de regering van nationale 

unie. De zuivering dient volgens du Bus voor ernstige schade aan de Staat. Daarnaast is de band met 

de administratieve epuratie ongepast. Beroep moet voor iedereen mogelijk zijn, net zoals een meer 

gedifferentieerde strafmaat. Hij haalt onder meer de mercuriale aan van Procureur-generaal Cornil op 

16 september 1946. Daarin noemt de hoge magistraat de vervanging van gerechtelijke straffen door 

administratieve sancties van de uitvoerende macht kwalijk voor de individuele vrijheid.
1991

 Op de 

besluitwet van 19 september 1945 komt hoofdzakelijk kritiek vanuit katholieke hoek. Het verwondert 

niet dat de parlementaire pogingen voor de wijziging van de burgerlijke epuratie van de CVP komen.  

1. Een eerste poging ter hervorming van de zuivering gebeurt op 18 juni 1946. In de Kamer komt er 

een wetsvoorstel “op de instelling van een verhaal tegen de vervallenverklaring voorzien bij artikel 1, 

paragrafen 1 en 2, van de besluitwet nr.1055 van 19 september 1945, betreffende de epuratie inzake 

burgertrouw”. Ondertekend door Charles du Bus de Warnaffe, Ludovic Moyersoen, Marcel Philippart 

de Foy en Albert Parisis van de CVP, de socialist Jules Hoen en liberaal Jean Rey richt dit document 

uit CEPESS zich tegen een bijzonder aspect van de besluitwet van 19 september 1945: het gebrek aan 

verzet tegen de van ambtswege levenslange ontzetting uit de rechten opgesomd in artikel 1.
1992

 Het 

doel van dit voorstel staat in een paragraaf: “Het voorstel dat wij aan de Kamer voorleggen(,) strekt er 

natuurlijk geenszins toe, de incivieken te ontzien, wier straffeloosheid en oorzaak van ergernis en van 
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verbittering zou zijn voor de eerlijke mensen. Het heeft slechts ten doel langs rechtelijke weg de 

vergissingen te herstellen die, van het standpunt uit van het verval van hoger aangehaalde rechten, 

mochten voortspruiten hetzij uit het automatisme van het verval, hetzij uit een verkeerde beoordeling 

of een overdreven gestrengheid van de tuchtregelende overheid”.
 
Dit voorstel houdt rekening met de 

behandeling van de zuivering door het burgerlijk gerecht. Er gebeurt een herziening van de eerdere 

ontzetting op grond van de staving en de ernst van de ten laste gelegde feiten. Bijkomend kan de 

ontzetting door deze hervorming gelden voor een deel van de rechten en voor een bepaalde termijn.
1993

 

Dit is een belangrijke stap voor de verzachting van de burgerlijke epuratie. Het is tegen dit onderdeel 

van de burgerlijke epuratie dat heel wat politieke kritiek zich kristalliseert. 

Op 25 oktober 1946 komt er nog een amendement ondertekend door CVP-ers Alfred De Taeye, Albert 

De Clerck, Godfried Develter en Théodore Lefèvre. Het is De Taeye die voorstelt om artikel 1 van de 

besluitwet inzake de burgerlijke epuratie gewoon te schrappen en in artikel 9 de termijn voor de 

herziening van ontzettingen in te korten van 10 naar 5 jaar.
1994

 Dit amendement kent geen succes. 

Godfried Develter ondertekent niet enkel het bovenstaande amendement, maar is ook de verslaggever 

namens de commissie van Binnenlandse Zaken voor dit wetsvoorstel.
1995

 De vier vertegenwoordigde 

politieke partijen tonen in de discussie over dit wetsvoorstel een zelfde bezorgdheid voor de uitvoering 

van de epuratie met de nodige eerbied voor de individuele rechten en met de vereiste waarborgen voor 

een billijke toepassing. Wel lopen de meningen uiteen betreffende de doelmatigheid van dit voorstel. 

De verslaggever gaat akkoord met de stelling van Philippart over de problematische verhouding van 

de besluitwet van 19 september 1945 met artikelen 7, 8, 92 en 94 gw. Er zijn onvoldoende waarborgen 

voor de persoonlijke vrijheid (artikel 7). Betrokkenen hebben recht op een rechter (artikel 8). Er zijn 

administratieve of professionele beslissingen genomen voor geschillen over burgerlijke rechten 

(artikel 92). Ook zijn de administratieve en professionele tuchtorganen geen bij kracht van wet 

ingestelde rechtbanken (artikel 94). Voorts schendt deze epuratie de scheiding der machten: “Alleen 

onze hoven en rechtbanken zijn geroepen om onbevangen en onbevooroordeeld, met kennis van zaken, 

naar het rechtsargument te luisteren en zelfs met de billijkheid rekening te houden”. Tevens stelt het 

document dat een groot aantal getroffenen, vooral ambtenaren in de hoofdbesturen niet voldoende in 

hun verweermiddelen gehoord zijn.  

Drie punten van kritiek komen in de commissievergadering naar voren: 1. De uitspraken van de hoven 

van beroep en de rechtbanken zullen vaak strijdig zijn met de getroffen maatregelen en zorgen voor 

verwarring. Dit geldt volgens de verslaggever niet, omdat het gerecht louter over de adequaatheid van 

de ontzetting oordeelt. Elk afwijkend vonnis of arrest is een onrechtvaardig geval minder. 2. Deze 

procedure zal benut worden door verraders om zich te redden. De verslaggever stelt tegenover deze 

vrees het vertrouwen in de goede werking van het gerecht. 3. Het mogelijk verhaal bij de Raad van 

State maakt dit een overbodige stap. De verslaggever wijst erop dat de Raad van State nog niet in 

functie is en dat deze beslissingen geen hoofdtaak van de instelling zullen vormen. Deze bevoegdheid 

komt het burgerlijk gerecht toe, op basis van de Grondwet. Dit voorstel wordt met 8 stemmen tegen 6 
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en één onthouding goedgekeurd.
1996

 De volgende stap voor de hervorming van de burgerlijke epuratie 

gebeurt via een ander voorstel. 

2. In de Senaat start een tweede poging tot de hervorming van de burgerlijke epuratie. Het voorstel ter 

wijziging van artikel 4 van de besluitwet van 19 september 1945 is opnieuw van rechtse hand, met 

name van Baron de Dorlodot. Hij wijst er in zijn toelichting op dat de rechtbank van eerste aanleg te 

Verviers voor 19 van 23 kiezers de ontzetting uit de kiesrechten ongeoorloofd vindt. Deze hoge mate 

van onterechte inschrijvingen maakt het volgens de Dorlodot noodzakelijk om nieuwe termijnen voor 

verzet te voorzien. Hij wil een periode van twee maand na de bekendmaking van deze wet.
1997

 

Op 24 juli 1946 vindt een vergadering van de commissie van Justitie plaats.
1998

 Liberaal Albert Lilar – 

op 3 augustus van dat jaar de volgende minister van Justitie – is verslaggever. De commissie past 

eenparig het voorstel van Baron de Dorlodot aan. In plaats van bij de bekendmaking van de wet enkel 

te bepalen dat elke ingeschrevene twee maanden tijd heeft om verzet aan te tekenen, staat er: “Ieder 

persoon, ingeschreven op de lijsten opgemaakt door de krijgsauditeur bij toepassing van artikel 4 der 

besluitwet van 19 september 1945 en die geen gebruik zou hebben gemaakt van het recht van verzet 

voorzien bij bedoeld artikel en die op de datum van het inwerkingtreden dezer wet mocht vervallen 

verklaard zijn, heeft het recht verzet aan te tekenen binnen de twee maanden die volgen op deze 

datum”. Via deze wijziging kan elke ingeschrevene slechts een keer verzet aantekenen.
1999

 Deze tekst 

keurt de Senaat goed. De commissie van Binnenlandse Zaken in de Kamer vergadert op 12 december 

1946. Baccus is verslaggever. Een aantal leden stelt voor om de termijn tot op drie maand te brengen. 

Andere leden maken voorbehoud bij de legaliteit en grondwettelijkheid van de burgerlijke epuratie. 

Toch wordt het ontwerp eenparig aangenomen.
2000

 Dit wordt evenwel geen wet. 

3. Het vroegste parlementair document ter wijziging van de besluitwet van 19 september 1945 wordt 

al op 27 december 1945 neergelegd in de Senaat. Senator Carton de Tournai is de enige ondertekenaar. 

De titel van zijn wetsvoorstel luidt “wetsvoorstel tot instelling van beroep tegen sommige beslissingen 

genomen op grond van de besluitwetten van 8 mei 1944, 21 december 1944 en 19 september 1945”. 

Dit document wil alle beslissingen buiten de greep van de rechterlijke macht en genomen op basis van 

de vermelde besluitwetten vatbaar maken voor herziening op grond van artikel 443 swb. Het hof van 

beroep krijgt deze herziening in handen. Dit moet gebeuren in de drie maand na de afkondiging van de 

wet of de betekening van de rechterlijke beslissing aan de betrokkene.
2001

 Dit voorstel vervalt door de 

                                                      

1996
 PDK. 1946-1947. Nr.77. Verslag namens de commissie van Binnenlandse Zaken. Uitgebracht door de heer 

Develter. 
1997

 PDS. 1946. Nr.17. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 der besluitwet van 19 september 1945 betreffende 

de epuratie inzake burgertrouw. 
1998

 De aanwezige leden: voorzitter Henri Rolin en leden: socialisten D’Hondt, Mazereel, Van Remoortel, Van 

Roosbroeck en Vermeylen, CVP-ers De Clercq, Orban en Struye, liberalen Ancot en Lilar en communisten 

Fonteyne en Sironval 
1999

 PDS. 1946. Nr.82. Verslag uit naam van de commissie van Justitie belast met het onderzoek van het 

wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 der besluitwet van 19 september 1945 betreffende de epuratie inzake 

burgertrouw. 
2000

 In tegenstelling tot de vorige zitting zijn CVP-er Van Goey en liberaal Lahaye deze keer aanwezig. PDK. 

1946. Nr.228. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 der besluitwet van 19 september 1945 betreffende de 

epuratie inzake burgertrouw. PDK. 1946-1947. Nr.48. Verslag namens de commissie voor de Binnenlandse 

Zaken uitgebracht door de heer Baccus. 
2001

 PDK. 1945-1946. Nr.31. Wetsvoorstel tot instelling van beroep tegen sommige beslissingen genomen op 

grond van de besluitwetten van 8 mei 1944, 21 december 1944 en 19 september 1945. 
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ontbinding van de Kamers voor de verkiezingen in februari 1946. Met de herindiening van dit voorstel 

door Baron de Dorlodot komt het terug onder de aandacht.
2002

  

Op 17 december 1946 vergadert de commissie van Justitie van de Senaat over dit wetsvoorstel.
2003

 De 

uitvoering van een gerechtelijke procedure op administratieve beslissingen leidt volgens de commissie 

tot “een bron van eindeloze moeilijkheden (…) en voor hen die het bedoelt te beschermen veel last en 

onkosten (…) in plaats van bescherming”. Eenparig en met instemming van Baron de Dorlodot maakt 

de commissie een beter passend voorstel in de vorm van een amendement. De besluitwetten inzake de 

administratieve epuratie beschouwt de commissie van Justitie als “gelegenheidswetgeving die (…) de 

administratieve almacht benadert, een grootscheepse zuiveringsoperatie beoogde, welke noodzakelijk 

was geworden door de hervorming die het landsbestuur had ondergaan, zowel in zijn raderwerk als in 

zijn personeel, onder de druk van de vijand. In dat opzicht was ze in feite zo niet in rechten gewettigd, 

gedurende een korte overgangsperiode”. De commissie ziet dit als een administratieve bestraffing van 

het incivisme en daarom tijdelijk noodzakelijk. 

Op basis van de besluitwetten besluit de commissie dat louter de van rechtswege ontzette personen uit 

de besluitwet van 19 september 1945 aanpassing behoeven voor de rechtzetting van procedureel 

onrecht: “Deze sanctie, verschrikkelijk als ze is door haar draagwijdte, is bovendien ook blind, want 

ze houdt geen rekening met het oneindig aantal schakeringen die een bepaald geval kunnen doen 

verschillen van een ander”. Dit wijzigt artikelen 1 en 2 in de besluitwet van 19 september 1945.  

Artikel 1 krijgt volgens het amendement de volgende aanzet: “Kunnen, onverminderd de strafsancties, 

levenslang of tijdelijk, geheel of ten dele vervallen verklaard worden van de rechten voorzien bij 

artikel 123sexies van het Strafwetboek…”. Voor artikel 2 komt er een soortgelijke oplossing. Dit stelt 

de mogelijkheden open. Voor een termijn van twee maand na de bekendmaking van deze wet is het 

voor getroffen door artikelen 1 en 2 mogelijk om verzet aan te tekenen bij de rechtbank van eerste 

aanleg. De krijgsauditeurs of de procureurs des koning kunnen de betekening ontvangen. De bevoegde 

magistraat moet het administratief dossier ontvangen. Verder geldt de procedure van de besluitwet van 

19 september 1945 (artikelen 4, 5 en 6). Voor lopende rechtszaken over incivieke handelingen, wacht 

dit verzet tot die procedure een vonnis of een arrest voortbrengt. Dit voorstel bepaalt daarnaast voor de 

ontzettingen volgend uit de administratieve epuratie dat het gerechtelijk dossier voor een herziening 

naar de verantwoordelijke administratieve overheid overgeheveld wordt.
2004

 De commissie van Justitie 

werkt eensgezind aan een mildere burgerlijke epuratie en wendt daarbij de eerder vermelde voorstellen 

aan. De termijn en de omvang van de rechtenontzetting worden aanpasbaar. De ernst van het gebrek 

aan burgertrouw speelt daardoor een grotere rol. 

Het volgende parlementaire document komt een maand later en bevat amendementen van de regering. 

Er is nog een wijziging voor artikel 3 van de besluitwet van 19 september 1945. Dit laat verschillende 

termijnen voor deze ontzettingen toe in plaats van 20 jaar of levenslang. De andere artikelen krijgen 

                                                      

2002
 PDS. 1946. Nr.7. Wetsvoorstel tot instelling van beroep tegen sommige beslissingen genomen op grond van 

de besluitwetten van 8 mei 1944, 21 december 1944 en 19 september 1945. 
2003

 Aanwezig zijn: voorzitter Henri Rolin, De Clercq, Fonteyne, Hanquet, Kluyskens, Lohest, Orban, Sironval, 

Van Roosbroeck, Verbaet, Vermeylen en verslaggever Ancot. 
2004

 De commissie verantwoordt zich voor de verzachting van dit deel van de zuivering: “Door haar toetreding 

tot dit ontwerp, is uw commissie geenszins van mening dat dezen die, gedurende de oorlog, aan hun plicht van 

vaderlandsliefde zijn tekortgebleven, uit het openbaar leven niet dienen geweerd te worden”. PDS. 1946-1947. 

Nr.13. Verslag uit naam van de commissie van justitie belast met het onderzoek van het wetsvoorstel tot 

instelling van beroep tegen sommige beslissingen genomen op grond van de besluitwetten van 8 mei 1944, 21 

december 1944 en 19 september 1945. De Nederlandse titel van dit document is verkeerdelijk “19 mei 1945”. In 

het Frans is de datering van de besluitwet van de burgerlijke epuratie correct.  
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passende verwijzingen voor een juridisch eenduidige behandeling van de drie rechtenontzettingen.
2005

 

Deze amendementen leiden tot een tweede vergadering van de commissie van Justitie op 27 februari 

1947.
2006

 De wijzigingen volgen de gedachten van de commissie en worden zonder discussie aanvaard, 

behoudens twee negatieve stemmen, zowel tegen de amendementen van de regering als het gehele 

voorstel, allicht van communisten Fonteyne en Sironval. Na deze stemming stelt liberaal minister van 

Justitie Albert Lilar nog een subamendement voor om de krijgsauditeurs te weren uit het burgerlijke 

gerecht voor de ingestelde rechtsgang – minstens voor wanneer dit beroep uit een ontzetting vanwege 

de administratieve epuratie voortvloeit. Dit zijn automatische ontzettingen zonder onderzoeksdaden 

van de auditeurs. De commissie is van mening “dat het wenselijk ware geleidelijk tot het gemene recht 

terug te keren en bijgevolg af te zien van tussenkomst van de krijgsauditeur overal waar de logica en 

de omstandigheden zulks mogelijk maken”. De commissie keurt het subamendement goed, maar niet 

eenparig. Allicht stemmen dezelfde twee commissieleden tegen. Op 20 maart 1947 valt de regering 

Huysmans. Dit betekent het einde van de parlementaire weg van dit wetsvoorstel.
2007

 

 

14.3.6.2 De voorbereiding binnen het CEPESS 

In het CEPESS van de CVP werkt de commissie voor justitie aan de vernieuwing van de besluitwet 

van 19 september 1945. Een eerste document gedateerd op 9 januari 1947 is een voorontwerp met 

amendementen aan de besluitwet afkomstig van een van de commissieleden. De grondlijnen zijn de 

afschaffing van artikel 1, de van ambtswege en levenslange ontzetting uit bepaalde rechten vanwege 

de administratieve epuratie. Artikel 2, 2° inzake het lidmaatschap bij politieke en culturele organisaties 

voegt de auteur “soit coopéré notoirement en activement” na “adhéré” toe. Door deze invoeging 

blijven gewone leden van het VNV en Rex weer buiten schot. Hoewel de besluitwet van 19 september 

1945 de gewone leden van deze politieke organisaties wil treffen, is dit niet bij de haren getrokken. 

Het burgerlijk gerecht treedt streng op en schrapt gewone leden vaak. In artikel 3, 5° dat hulpverlening 

aan de organisaties van artikel 2, 2° en 3° en artikel 3, 4° vermeldt, betreft het geen “aide” meer, maar 

“aide notable”. Deze wijziging is op basis van dezelfde gedachtegang.
2008

  

In artikel 3 wijzigt de auteur nog twee zaken. De ontzetting kan lopen van 2 tot 20 jaar. De eerste twee 

alinea’s van artikel 1 worden de zevende categorie van artikel 3. De rechters krijgen ook het advies om 

rekening te houden met het algemeen gedrag van de betrokkene tijdens de bezetting en verzachtende 

omstandigheden die de betrokkene tot het plegen van de feiten brengen. Artikel 4 bevat de heropening 

van de termijnen voor diegenen die niet binnen vijftien dagen tegen hun inschrijving verzet indienen 

en voor de nieuwe zevende subgroep in artikel 3. Aan artikel 9 voegt dit voorstel een rehabilitatie toe 

voor ontzettingen zonder strafrechtelijke veroordeling na vijf jaar. De gezuiverden van een gewijzigde 

bepaling, moeten ook hun zaak opnieuw kunnen laten beoordelen.
2009

 

                                                      

2005
 PDS. 1946-1947. Nr.49. Amendementen voorgesteld door de regering bij de tekst van de senaatscommissie 

voor Justitie. 
2006

 Er is voorzitter Henri Rolin en leden: socialisten Mazereel, Van Roosbroeck en Vermeylen, CVP-ers Ciselet 

Machtens, Declercq, Hanquet, Kluyskens, Lohest, Pholien, Ronse en Struye, communisten Fonteyne en Sironval 

en liberalen Verbaet en Ancot (verslaggever).  
2007

 PDS. 1946-1947. Nr.105. Aanvullend verslag uit naam van de commissie van Justitie belast met het 

onderzoek van het wetsvoorstel tot instelling van beroep tegen sommige beslissingen genomen op grond van de 

besluitwetten van 8 mei 1944, 21 december 1944 en 19 september 1945. 
2008

 Artikel 2, 3° is de leiding, uitbouw en propaganda bij economische, syndicale of sociale organisaties. Artikel 

3, 4° geldt vooral voor collaborerende jeugdbewegingen. 
2009

 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. A. Burgerlijke Epuratie. Doc.119. 



 

 449  

Op 14 januari 1947 vergadert de commissie voor Justitie van het CEPESS.
2010

 De leden beslissen aan 

een eigen wetsvoorstel voort te werken met een grotere greep van de rechtbanken op de burgerlijke 

epuratie en een meer individuele straftoemeting als meest voorname doelen.
2011

 Een volgend document 

bevat de algemene principes voor de hervorming van de besluitwet van 19 september 1945: 

1. In lijn met de voorgaande ideeën zijn ontzetting van ambtswege ontzettingen uit den boze. 

2. Alle contestaties over de politieke en burgerlijke rechten komen voor de rechtbank. 

3. Er is geen verplichting meer om levenslange rechtenontzettingen uit te spreken. 

4. De ontzettingen kunnen volgens een soepele schaal: ofwel ontzettingen van louter de politieke 

rechten of louter de burgerlijke rechten of bepaalde burgerlijke en bepaalde politieke rechten 

en dat voor een variabele duur bepaald volgens het inzicht van de rechter. 

5. De op grond van artikel 1 van de besluitwet van 19 september 1945 ontzetten kunnen tegen de 

opgelegde ontzetting verzet aantekenen bij het gerecht. 

6. De personen die voor de uitvaardiging van deze wet door een gerechtelijk besluit definitief uit 

bepaalde rechten zijn ontzet, kunnen via de mogelijkheid van rehabilitatie een aanpassing van 

de opgelopen ontzetting aanvragen op basis van de nieuwe criteria. 

In het eerste artikel staat de omschrijving voor de nog uit te spreken rechtenontzettingen. De mogelijks 

tijdelijke en gedeeltelijke ontzetting treft: “quiconque, même en dehors du territoire du royaume, entre 

le 9 mai 1940 et le 9 mai 1945, étant âgé de 18 ans ou plus à la date des faits, a demontré par 

l’ensemble de son comportement, ou par des actes dénotant une adhésion spontanée, consciente et de 

suffisante durée à l’action des ennemis de l’Etat, qu’il était indigne de participer à la vie publique de 

la nation”. Deze omschrijving heeft aandacht voor de inperking van het gedrag dat kan leiden tot een 

rechtenontzetting. Dit strookt met het document van 9 januari 1947 en de rechtspraak in het burgerlijk 

gerecht. Deze algemene inperkende omschrijving zorgt voor meer mildheid, maar vermijdt tevens veel 

juridisch prutswerk in de besluitwet van 19 september 1945. 

In tegenstelling tot de in het parlement ingediende voorstel voor een heropening van de mogelijkheid 

voor beroep, geldt in dit voorstel als termijn slechts een maand in plaats van twee. Dezelfde termijn 

geldt logischerwijs voor de rehabilitatieprocedure ten voordele van diegenen die een rechtenontzetting 

via een gerechtelijke veroordeling oplopen. Het verschil tussen deze methoden is dat de krijgsauditeur 

van het beroep ingelicht wordt, terwijl dit bij de rehabilitatie de bevoegde burgerlijke rechtbank is.
2012

 

Het bijgevoegde wetsvoorstel is vijf artikelen lang en vormt de neerslag van de zes genoemde criteria. 

Wat nog opvalt in dit wetsvoorstel, is de optrekking van de minimumleeftijd. In plaats van 16 jaar is 

18 jaar de ondergrens voor een sanctie. 

Op 29 januari 1947 verklaart de commissie voor Justitie zich akkoord met dit document.
2013

 De wens 

van de leden gaat uit naar een procedure met louter de procureur des konings.
2014

 De commissie voor 

                                                      

2010
 De aangekruiste leden voor deze vergadering zijn Bruyninckx, Pholien, du Bus de Warnaffe, Oblin, R. De 

Smet, Mevr. Donatil-Barmarin, Juf. Huynen, A. de Quirini en A. De Smet. 
2011

 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. 
2012

 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. A. Burgerlijke Epuratie. Doc.296. 
2013

 Aanwezige leden: Pholien, De Smet Albert, du Bus de Warnaffe, De Smet Robert, Donatil-Barmarin, 

Huynen de Quirini en Witmeur. 
2014

 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. 
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justitie heeft op 18 februari 1947 een uitgewerkte “proposition de loi modifiant et remplaçant l’arrêté-

loi du 19 septembre 1945 relatif à l’épuration civique”. Na vergaderingen op 26 februari en op 5 maart 

1946 heeft de commissie een eerste volledige versie van het wetsvoorstel.
2015

 Het eerste artikel blijft 

daarin ongewijzigd. Voor het overige wordt de procedure uit de besluitwet van 19 september 1945 

overgenomen. Een van de weinige hervormingen gebeurt in artikel 4 bij de bepalingen voor verzet. Er 

komt nog een tweede categorie bij: “A toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, 

s’est vue frappée, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, d’une déchéance à vie 

sur pied de l’article 2 de l’arrêté-loi du 19 septembre 1945”. De eerste categorie is het reeds vermelde 

verzet voor diegenen die onder artikel 1 van de oorspronkelijke besluitwet horen. Ook in artikel 9 

volgt nog een wijziging: rehabilitatie wordt mogelijk na vijf jaar in plaats van na tien jaar.
2016

 

Een volgend document van de commissie voor justitie in het CEPESS is van 22 april 1947. Dit is de 

eerste tekst in het Nederlands. De wijzigingen zijn beperkt. De meest opvallende verandering is de 

standaardbewoording voor de bevoegde magistraten: “de krijgsauditeur, of bij zijn ontstentenis de 

procureur des konings”. Deze omschrijving houdt rekening met de startende inkrimping van het 

militair gerecht. De centrale rol van de krijgsmagistraten voor de zuiveringslijsten verantwoordt hun 

plaats in de vernieuwde procedure.
2017

 

Het archief van de commissie voor Justitie bevat nog een ongedateerd document met een uitgebreide 

kritiek op de besluitwet van 19 september 1945 en een van de commissie afwijkende oplossing. Ten 

eerste stelt de auteur een afschaffing van artikel 1 van de besluitwet van 19 september 1945 voor. Dit 

leidt niet tot straffeloosheid, omdat een aantal administratief gezuiverden onder artikelen 2 of 3 vallen. 

Ook wil de auteur de reikwijdte van artikel 2 inperken tot persoonlijke daden met een politiek karakter 

in de eigenlijke zin van het woord. Het moet bijvoorbeeld gaan om de daadwerkelijke en regelmatige 

deelname aan de bedrijvigheid van de politieke bewegingen in dienst van de vijand. Elementen zoals 

deelname aan het verzet, een correcte houding als ambtenaar, de ontstentenis van regelmatige politieke 

activiteit of het gunstig wijzigen van de houding voor het einde van de bezetting moeten een rol spelen 

bij de beoordeling van de beklaagden. De minimumleeftijd voor een ontzetting is 18 jaar. De duur van 

de ontzetting laat de auteur volledig vrij. Daarenboven wil hij de ontzetting tot kiesrechten beperken. 

Elkeen moet tot slot in beroep kunnen gaan tegen de inschrijving.
2018

 

 

14.3.6.3 In de handen van de ministerraad 

Begin juni 1947 beschikt de ministerraad onder leiding van Paul-Henri Spaak over een wetsontwerp 

over de epuratie inzake burgertrouw. Minister van Justitie Paul Struye (CVP) stelt het nieuwe ontwerp 

voor op de ministerraad van 20 juni 1947.
2019

 Het document wijkt in zowel vorm als bewoording af 

van het voorstel uit de CEPESS. De gevolgde lijnen vallen veel meer samen met de eerder besproken 

wetsvoorstellen uit het parlement. Dat minister van Justitie Paul Struye vóór dit ministerschap deel 

van de parlementaire commissie van Justitie uitmaakt en dus een aantal wetsvoorstellen behandelt, kan 

dit verklaren. De basisgedachten van de bewerkingen in het CEPESS zijn bewaard. Door dichter bij 

het parlementaire werk te blijven, wijkt dit nieuw voorstel veel minder af van de bewoordingen van de 

besluitwet van 19 september 1945. Dit verguldt de mogelijk bittere politieke pil van dit ontwerp voor 

                                                      

2015
 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. A. Burgerlijke Epuratie. 

2016
 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. A. Burgerlijke Epuratie. 

2017
 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. 22 april 1947. 

2018
 KADOC. Archief CEPESS. 2.4.4.1. Centrale Commissie voor Justitie. Ongedateerd. 

2019
 ARA. VMR, 20 juni 1947. 
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bepaalde politici. De toelichting van dit wetsontwerp stelt: “De Regering, ten volle bewust van de 

noodzakelijkheid het incivisme in al zijn vormen te bestraffen, is van mening dat de bij de besluitwet 

van 19 september 1945 verstrekte criteria dienden te worden gehandhaafd, maar heeft ook, aan de 

hand van de lessen van de ervaring, geoordeeld dat die criteria met meer soepelheid behoorden te 

worden toegepast”. Door deze toelichting wordt de aandacht minder toegespitst op de verzachting van 

het ontwerp dan op het behoud van de basisstructuren uit de besluitwet van 19 september 1945. 

Waar artikel 1 in de besluitwet van 19 september 1945 de van ambtswege en levenslange ontzetting uit 

een beperkt aantal rechten bepaalt voor een aantal categorieën van beroepsmatig gezuiverden, betreft 

dit nu een sanctie die “levenslang of voor een tijd, geheel of ten dele” kan gelden, maar slechts “voor 

zover zij ernstig aan hun burgerplichten zijn tekortgekomen”. Dit eerste deel komt uit het vervallen 

voorstel van de Dorlodot. De tweede toevoeging is niet besproken in de commissie van Justitie van de 

Senaat. Dit ontwerp gaat dus een stap verder in de verzachting van de burgerlijke epuratie. Er wordt 

verder niet aan deze omschrijving getornd.
2020

 Bij artikelen 2 en 3 komt ook dat het een persoon moet 

betreffen die “ernstig aan zijn burgerplichten is te kort gekomen”. Voor de rest behoudt dit ontwerp de 

mildere strafmaat in omvang en tijd uit het parlementaire werk in de Senaat en mits een uitzondering 

de groepen uit de oorspronkelijke besluitwet. In artikel 2 verdwijnt deze tijdsbepaling voor de leden 

van politiek of cultureel collaborerende organisaties: “in geval hij vóór 10 mei 1940 tot partijen, 

bewegingen of organismen was toegetreden, die toetreding na 1 januari 1942 heeft behouden”. 

De beschrijving van de procedure maakt logischerwijs expliciet gewag van het feit dat alle gevallen in 

artikel 1 tevens op de zuiveringslijsten komen. Voor deze situatie wordt de bewaarder van de stukken 

van het disciplinair onderzoek bijkomend opgedragen om de desbetreffende stukken mee te delen. Dit 

idee stamt uit het laatstgenoemde wetsvoorstel in handen van de parlementaire commissie van Justitie. 

Voor het verzet en de beroepsprocedure is er in dit ontwerp enkel sprake van de procureur des konings 

en de Procureur-generaal, niet meer van de krijgsauditeur en de Auditeur-generaal. De keuze om het 

militair parket te schrappen gebeurt in samenspraak van de minister van Justitie en de commissie van 

Justitie in de Senaat vóór de verkiezingen van 15 februari 1946. Dit volgt logisch uit de afstand van de 

effectieve oorlogsperiode. De terugkeer naar de gewone gang van zaken neemt voorrang. 

Een belangrijk luik in de verzachting van de burgerlijke epuratie schuilt in de rehabilitatie. Een nieuw 

artikel 9 is de methode: “Zij die de door de artikelen 123sexies en 123septies van het wetboek van 

strafrecht voorziene ontzetting of het door de artikelen 1, 2 en 3 van deze wet voorziene verval hebben 

opgelopen(,) kunnen, op hun verzoek, door de rechtbank van eerste aanleg van hun woonplaats, 

geheel of ten dele in hun rechten hersteld worden”. De termijn voor de aanvraag van rehabilitatie ligt 

op vijf jaar na de definitieve inwerkingtreding van de ontzetting bij ontstentenis van een misdrijf. 

Indien de ontzetting volgt uit een veroordeling, geldt een termijn van vijf jaar voor wanbedrijven en 

tien jaar voor misdaden. Deze termijn start “met de dag waarop de vrijheidsstraf is vervallen of met de 

dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden, indien deze voorwaardelijk is of slechts een 

geldstraf heeft gesteld”. De omzetting van een criminele naar correctionele straf en de kwijtschelding 

van een criminele straf door strafontheffing korten de termijn naar vijf jaar in. Bij een voorwaardelijke 

invrijheidsstelling start de termijn bij die invrijheidstelling. 

                                                      

2020
 De lijvige omschrijving “de titularissen van alle werkelijke of plaatsvervangende mandaten, openbare 

functies, bedieningen of betrekkingen…” en daarna een tweede alinea met de bepalingen dat hetzelfde geldt voor 

“advocaten, geneesheren, apothekers…” komen volledig voor. FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de 

instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 
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Artikel 123septies swb en de wet van 31 mei 1888 (voorwaardelijke invrijheidstelling) worden niet 

meer geschrapt in de nieuwe omschrijving van artikel 123nonies swb. Dit betekent een mildere sanctie 

voor het gebruik van de ontzette rechten. Het artikel 123septies swb wordt opnieuw ingevoerd, maar 

tevens herschreven. De nieuwe versie luidt: “De hoven en rechtbanken mogen, geheel of ten dele, 

levenslang of voor een tijd de uitoefening van de in het vorig artikel opgesomde rechten ontzetten aan 

de personen die correctioneel werden veroordeeld wegens een misdrijf of een poging tot misdrijf, 

bedoeld bij het vermeld artikel”. Dit is in vergelijking met artikel 123septies swb uit de besluitwet van 

6 mei 1944 opvallend. De eerste paragraaf van dit artikel stelt: “Loopt van rechtswege de opschorting 

op van de uitoefening van het recht om te stemmen, te kiezen en verkozen te worden, hij die tot een 

correctionele straf van ten minste acht dagen veroordeeld wordt wegens misdrijf op (sic) poging tot 

misdrijf bedoeld bij artikel 123sexies”.
2021

 De herschrijving is op maat van de gebeurde ontzettingen. 

Het voorziet in een zo flexibel mogelijke herziening van de opgelegde rechtenontzettingen.
2022

 

Het laatste onderdeel van dit wetsontwerp zijn overgangsbepalingen. De besluitwet van 19 september 

1945 wordt afgeschaft, maar de eerder uitgesproken ontzettingen blijven behouden. Indien er geen 

criminele straf aan de basis van de rechtenontzetting ligt, kunnen de gezuiverden twee maand na de 

uitvaardiging van de wet de opheffing of inperking van de ontzetting aanvragen. De lokale procureur 

des konings is bevoegd en bij gebrek aan woon- of verblijfplaats in België de Procureur-generaal te 

Brussel. Voor de behandeling van zaken uit artikel 1 moet de bevoegde magistraat het disciplinair 

dossier ontvangen. Tevens geldt dat een al dan niet volledige opheffing van de ontzetting leidt tot de 

overmaking van het dossier van het openbaar ministerie aan de bevoegde administratieve overheid ter 

herziening van de sanctie.
2023

 Deze procedure komt uit de parlementaire behandeling van het eerste 

voorstel van de Dorlodot. 

In de ministerraad noemt Struye eerst de verdwijning van de van ambtswege, levenslange ontzettingen 

volgend uit administratieve procedures of uit daden die een directe samenwerking met de vijand tonen. 

Het burgerlijk gerecht krijgt de bevoegdheid. Bovendien kunnen de rechters de termijn en het aantal 

bedoelde rechten bepalen. Verzet voor de rechtbank van eerste aanleg staat voor elke ontzetting open. 

Rehabilitatie wordt algemeen. Correctionele veroordeelden kunnen na 5 jaar een herziening aanvragen 

en crimineel veroordeelden na 10 jaar. Dit breidt de bepaling van de besluitwet van 19 september 1945 

gevoelig uit: louter rehabilitatie voor correctionele straffen na 10 jaar. Struye vervolgt dat de van 

ambtswege, levenslange rechtenontzettingen nog enkel bij criminele straffen kunnen. De ontzetting bij 

een correctionele straf is facultatief, geheel of gedeeltelijk en al dan niet levenslang. De herziening van 

de opgelegde rechtenontzetting kan tot slot niet voor crimineel gestraften. 

Een lid van de ministerraad vreest de onrust die dit wetsontwerp zal veroorzaken. Het is erg mild ten 

aanzien van de incivieken. Struye gaat in tegen bepaalde interpretaties van zijn collega. Daarna wijst 

minister van Binnenlandse Zaken Piet Vermeylen op de gevaren van de besluitwet van 19 september 

1945. Volgens hem leidt deze besluitwet, indien ongewijzigd, vroeg of laat tot amnestie, “réaction 

aveugle et sans discernement”.
2024

 Er bestaat ook elders onrust over de betekenis en het effect van het 

nieuwe ontwerp. Op 18 juni 1947 schrijft juridisch raadsman R. Urbain een nota voor Eerste minister 

Spaak: “Pour permettre à Monsieur le Premier ministre de se former aisément une conviction sur la 

                                                      

2021
 BS. 2 september 1944, p.413. 

2022
 Ook de behandeling van ontzettingen volgend uit de besluitwet van 10 november 1945 wijzigt. Zie voor deze 

besluitwet: p.482. Wat de opstellers beogen, is enkel deze ontzettingen met de nieuwe bepalingen op gelijke voet 

te stellen. Wegens het beperkte belang van deze bepalingen, vallen deze buiten het onderzoek. 
2023

 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 
2024

 ARA. VMR, 20 juni 1947. 
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portée de ce texte”. Voor de auteur kent dit ontwerp vooral politieke problemen. De herneming van de 

bepalingen uit de besluitwet van 19 september 1945 ruimt de juridische obstakels immers uit de weg. 

Voor Urbain zijn er drie problemen. Ten eerste vreest hij “une disparité de jurisprudence susceptible 

de heurter le sentiment de l’équité”. Hij merkt op dat elk ontzettingsdossier herzien moet worden, 

behalve de dossiers met criminele veroordelingen. Tot slot vraagt Urbain zich af het niet beter is om 

ook de nomenclatuur van de groeperingen uit de besluitwet van 19 september 1945 op te nemen.
2025

  

Op 23 juni 1947 ontvangt Spaak een bezorgde brief van zijn partijgenoot Eduard Anseele. Hij brengt 

Spaaks toespraak in het Brusselse Volkshuis in herinnering “au cours duquel vous n’avez manqué 

d’insister sur le danger qu’il y aurait à croire à une désintoxication trop rapide des esprits”. Anseele 

acht het ontwerp van Struye juridisch en vanuit het zichtpunt van de gepleegde feiten te mild: “Pour 

avoir nui gravement aux intérêts nationaux (…), il est évident qui l’acte posé doit revêtir un caractère 

de gravité extrêmement sérieux”. De beperking tot ernstige schade aan de nationale belangen laat voor 

Anseele te veel interpretatie open. De re-integratie van bepaalde incivieken kan tot ernstige incidenten 

leiden. De Gentse politicus meent dat het burgerlijk gerecht reeds voldoende getoond heeft dat hun 

appreciatiebevoegdheid dermate groot is dat ze met gemak de toepassing van de tekst kunnen 

ontwijken. De expliciete vermelding van verzachtende omstandigheden lijkt hem een verplichting om 

dit bij de strafmaat te betrekken. Hij kant zich tegen de afschaffing van de van ambtswege uitgevoerde 

rechtenontzettingen. Spaak antwoordt hem een paar dagen later dat het ontwerp nogmaals voor de 

ministerraad komt.
2026

  

De ministerraad besluit op 20 juni 1947 dat de minister het wetsontwerp mag voorleggen, behalve als 

het beperkt ministerieel comité beslist dat dit ontwerp in de volgende ministerraad nogmaals moet 

besproken worden. De leden van dit ministerieel comité zijn voor CVP: de minister van Justitie Paul 

Struye en van Openbare Werken Oscar Behogne en voor BSP: de minister van Binnenlandse Zaken 

Piet Vermeylen en van Begroting Joseph Merlot. Hun vergadering vindt plaats op 25 juni. Struye 

schrijft de overige leden een dag later aan. Een van de drie leden heeft opmerkingen bij het ontwerp: 

“j’ai abandonné tout ce qu’il y avait d’original dans mon projet”, ”(en) résumé, nous revenons 

pratiquement au texte de la Commission (de la Justice du Sénat)”. Het ontwerp neemt met andere 

woorden nog meer de vorm aan van het reeds eerder besproken parlementair document nr.105.
2027

 Na 

de vergadering van het beperkt ministerieel comité bindt Paul Struye dus op een aantal vlakken in.  

Er zijn dus verschillen tussen het door de ministerraad goedgekeurde tekst en het document in handen 

van de Senaat. Een eerste verschil is een oud zeer in de omschrijvingen verbonden aan de uitwendige 

veiligheid van de Staat, ook een opmerking van Anseele: “il ne prévoit pas la notion du manquement 

grave pour les déchéances à résulter d’une participation directe à la politique de l’ennemi, tout en 

laissant aux tribunaux la faculté de les prononcer”.
2028

 Dit is niet de enige wijziging aan de eerste drie 

artikelen. De exacte bewoording van de categorieën en de tijdsbepaling voor de sanctionering van de 

leden van politieke en culturele organisaties keren terug.
2029

 Een tweede wijziging gebeurt in artikel 8 

met het nieuwe artikel 123nonies swb ter bestraffing voor de aanwending van de rechten ondanks de 

opgelopen ontzetting. De toepassing van de wet van 31 mei 1888 (voorwaardelijke invrijheidstelling 

en voorwaardelijke veroordeling) is opnieuw uitgesloten. De vernieuwingen inzake het herstel in de 

rechten zijn eveneens volledig door de bepalingen uit de besluitwet van 19 september 1945 vervangen, 

                                                      

2025
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 

2026
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 

2027
 FOD KEM. Archief KEM. Dossier inzake de instelling van de epuratie inzake burgertrouw. 

2028
 ARA. VMR, 20 en 27 juni 1947. 

2029
 Het verschil in bewoording is louter grammaticaal. 
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inclusief de termijn van tien jaar voordat een ontzetting herzien kan worden. Tot slot vervalt een alinea 

van de overgangsbepalingen waardoor de uitgesproken, maar nog niet in kracht van gewijsde gegane 

vonnissen bij de uitvaardiging van de nieuwe wet de rechtenontzetting behouden.
2030

 

 

14.3.6.4 Het wetsontwerp voor het parlement 

1. Senaat 

Op 22 juli 1947 vergadert de commissie van Justitie over het ingediende wetsontwerp.
2031

 Het verslag 

van de commissie begint met twee sneren naar de regering. Aan twee bepalingen uit de besluitwet van 

19 september 1945 wordt immers niet voldaan. Het ontwerp moest ten eerste tussen 1 januari en 1 juni 

1947 ingediend worden en het jaarlijks parlementair verslag over de toepassing van die besluitwet 

bleef uit. De commissie gaat akkoord met het basisidee van de uitschakeling van de van ambtswege 

levenslange rechtenontzettingen: “Uit ervaring zijn die bepalingen inderdaad te streng gebleken. Het 

is tot uiting gekomen dat zij onverenigbaar zijn met de soepelheid die, bij de bestraffing van de 

onvaderlandslievendheid en de epuratie, moet kunnen beantwoorden aan een zeer grote 

verscheidenheid van specifieke gevallen”. De commissie van Justitie ziet in die rechtenontzettingen 

een inbreuk van de uitvoerende macht op de bevoegdheden van de rechterlijke macht.  

Vervolgens bevat het verslag van de commissie van Justitie een lijst opmerkingen en voorstellen met 

de besluitwet van 19 september 1945 als spiegel.
2032

 Een eerste amendement betreft artikel 4. Volgens 

de commissie leidt het woord “verzet” in plaats van beroep tot verwarring. Op voorstel van de minister 

van Justitie voegt de commissie in de vorige versie van dit document nog het woord “beroep” toe. Dit 

woord is echter weer verdwenen. De reden is de overname van de originele tekst uit de besluitwet van 

19 september 1945 door Struye. Een aantal opmerkingen van de commissie heeft deze werkwijze als 

oorzaak. De commissie wil logischerwijs opnieuw “beroep” in de wettekst. De invloed van het militair 

gerecht moet beëindigd worden. De leden gaan akkoord met een volledige uitsluiting: “op grond van 

de overweging, dat er dient rekening gehouden met het geleidelijk verdwijnen van een groot aantal 

krijgsauditoraten”. De krijgsauditoraten stellen wel nog steeds de zuiveringslijsten op. De commissie 

voegt daarom een extra bepaling aan artikel 4 toe: “Het door de krijgsauditeur aan de procureur des 

konings overgemaakt beroep wordt door deze laatste vóór de rechtbank van eerste aanleg gebracht”.  

De overname van de bepalingen van de besluitwet van 19 september 1945 speelt de commissie tevens 

parten in artikel 6. Er zijn immers twee regentsbesluiten (15 februari en 1 juni 1946) die de procedure 

voor de beroepsgang bijkomend vormgeven. Het voorstel in de commissie is om alle eerder genomen 

bepalingen in artikel 6 samen te brengen. In artikel 7 wil de commissie een juridisch probleem van de 

burgerlijke epuratie beslechten. Is het de krijgsauditeur toegestaan een persoon op de zuiveringslijst in 

te schrijven, indien de bevoegde rechtbank die betrokkene vrijspreekt, maar zelf niet overgaat tot een 

rechtenontzetting? Het hof van beroep te Luik antwoordt bevestigend, maar het hof te Gent meent van 

niet. De senaatscommissie van Justitie beantwoordt deze vraag met een toevoeging aan het eind van 

artikel 7: “Wanneer het rechtsprekend rechtscollege van die vrijheid geen gebruik heeft gemaakt, 

behoort het de krijgsauditeur niet meer het hem bij artikel 4 verleende recht uit te oefenen”. 

                                                      

2030
 PDS. 1946-1947. Nr.215. Wetsontwerp betreffende de epuratie inzake burgertrouw. 

2031
 De leden zijn: voorzitter De Clercq, vervolgens Delmotte, Derbaux, D’Hondt, Fonteyne, Lilar, Mazereel, 

Pholien, Sironval, Antoinette Spaak, Van Remoortel, Van Roosbroeck en Ancot als verslaggever.  
2032

 Ik behandel uit deze lijst louter de afwijkende zichtpunten en niet de opmerkingen inzake materiële fouten en 

instemmingen van de commissie van Justitie met het ontwerp van de regering.  
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In artikel 8 vindt de commissie een volgend probleem. Met zes tegen drie besluit de commissie voor 

het behoud van het huidige straftarief voor het aanwenden van de ontnomen rechten in plaats van de 

lichtere bepalingen uit de besluitwet van 6 mei 1944. De uitsluiting van de toepassing van de wet van 

31 mei 1888 wordt wel te zwaar geacht. Dit verdwijnt. Ook artikel 14 wijzigt. De regentsbesluiten van 

15 februari en 1 juni 1946 komen bij de af te schaffen bepalingen. Tot slot vraagt de commissie aan de 

regering dat de bepaling over de nog niet in kracht van gewijsde getreden vonnissen verdwijnt. Met 

zeven tegen twee stemmen keurt de commissie deze voorstellen goed.
2033

 

In de Senaat stelt minister van Justitie Paul Struye het geamendeerde ontwerp voor. Hij vraagt om de 

goedkeuring met alle amendementen van de commissie van Justitie. In zijn besluit geeft hij aan dat het 

mogelijk was om meer te doen: “en pareille matière, il convient de progresser à pas lents et sûrs, et 

mieux vaut s’en tenir à des textes pouvant recueillir une très grande majorité et qui (…) contribuent à 

l’apaisement des esprits”. De artikelen worden aangenomen in de ochtendzitting. De stemming over 

het hele ontwerp volgt in de namiddag. Senator Fonteyne kondigt de tegenstem van de communisten 

aan, deels door de mildheid van de bepalingen.
2034

 Hij is ook ontstemd over de onaangekondigde 

agenda van de ochtendzitting. Ook Rolin uit dit ongenoegen. Hij denkt dat minister Vermeylen de 

huidige vorm van het ontwerp niet kent en wil een nieuwe vergadering van de commissie van Justitie 

– hij mist de vorige vergadering zelf ook. Vermeylen blijkt wel op de hoogte te zijn. Na tegenkanting 

van CVP-er Bauer stelt de Senaat de stemming unaniem uit tot een volgende vergadering.
2035

 

Op 5 augustus 1945 vergadert de commissie van Senaat nogmaals. Dit is een aanvullende vergadering 

voor de bespreking van twee amendementen; een eerste amendement komt van Henri Rolin.
2036

 Onder 

de indruk van het groot aantal inschrijvingen op de zuiveringslijsten dat door de wijziging van artikel 

7 nietig verklaard wordt, stelt hij met de commissie voor dat een auditeur slechts mag overgaan tot een 

inschrijving op de zuiveringslijst na een vrijspraak door de rechtbank, indien de militaire rechtbank 

uitdrukkelijk artikelen 2 en 3 toepast of de toepassing van die artikelen afwijst. In de toekomst is het 

de auditeur niet meer toegestaan om definitief vrijgesprokenen in te schrijven, nadat hij de toepassing 

van artikelen 2 en 3 voor dit gerecht aanhangig heeft gemaakt. Dit moet uit de uiteenzetting van de 

zaak of het requisitoir blijken. Deze wijziging krijgt vorm door tekstuele aanpassingen. In alinea 1 van 

artikel 7 wijzigt “mogen toepassen” naar “passen toe”. Alinea 1 beveelt de toepassing van artikelen 2 

en 3 door de bevoegde rechtscolleges “wanneer zij vrijspraak verlenen om een andere reden dan de 

verjaring van de strafvordering”. De commissie keurt dit goed mits twee onthoudingen. Het tweede 

amendement komt van de regering en is een eenvoudige verbetering van artikel 15.
2037

 De behandeling 

van de amendementen gebeurt op dezelfde dag in de Senaat. Alles wordt goedgekeurd.
2038

 Op 7 

augustus 1947 keurt de Senaat uiteindelijk het ontwerp goed met 90 tegen 16 en 1 onthouding.
2039

 

                                                      

2033
 PDS. 1946-1947. Nr.291. Verslag uit naam van de commissie van Justitie belast met het onderzoek van het 

wetsontwerp betreffend de epuratie inzake burgertrouw. 
2034

 Fonteyne vermeldt ook het onwenselijke effect van de burgerlijke epuratie op de besluitwet van 10 november 

1945 met de vereenvoudigde procedure. 
2035

 HVS. 31 juli 1947, p.1586-1590 en p.1598-1600. 
2036

 Hij is opnieuw de voorzitter in tegenstelling tot de voorgaande vergadering. Daarin was de socialistische 

senator afwezig. De overige leden zijn: De Clercq, D’Hondt, Fonteyne, Kluyskens, Pholien, Sironval, Antoinette 

Spaak, Van Remoortel, Van Roosbroeck, Verbaet en Ancot (verslaggever).  
2037

 PDS. 1946-1947. Nr.304. Aanvullend verslag uit naam van de commissie van Justitie belast met het 

onderzoek van het wetsontwerp betreffende epuratie inzake burgertrouw. 
2038

 HVS. 5 augustus 1947, p.1624-1628. 
2039

 De communistische fractie stemt tegen, zoals aangekondigd. De enige onthouding komt van de CVP-Senator 

Bauer. Hij is niet tegen dit ontwerp, omdat het noodzakelijke verbeteringen aanbrengt. Hij kan zich echter niet 

akkoord stellen met de nog steeds aan de krijgsauditeurs verleende macht. HVS. 7 augustus 1946, p. 1655-1656. 
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2. De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

In een bijzonder lijvig verslag van CVP-er Lambotte licht de commissie van Justitie het van de Senaat 

overgekomen wetsontwerp betreffende de epuratie inzake burgertrouw door.
2040

 De beoordeling van 

het verslag over de besluitwet van 19 september 1945 verschilt weinig met de visie in de Senaat. 

Opnieuw is “het automatisme en het bindend karakter van de vervallenklaring van de burgerlijke en 

politieke rechten enigszins overdreven” en “tegen de traditionele opvatting van de rechtsbedeling”. De 

commissie van Justitie leidt uit de memorie van toelichting en de bespreking in de Senaat af dat de 

ontzetting slechts dient voor “diegenen die ernstig aan hun burgerplichten zijn tekort gekomen”. 

Er komt aan het eind van dit verslag een beperkt aantal amendementen. Artikel 123septies swb wordt 

als amendement terug toepasbaar gemaakt op de burgerlijke epuratie in artikel 9. Hierna hervormt de 

commissie artikel 10 met een nieuwe versie van dit artikel: “De hoven en rechtbanken kunnen de 

gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring, levenslang of voor een tijd, van de in het vorig artikel 

opgesomde rechten uitspreken tegen de veroordeelden tot een correctionele straf wegens misdrijf of 

poging tot misdrijf, voorzien in dit artikel”. Er komt dus opnieuw een onderscheid tussen ontzettingen 

voor een criminele en correctionele straf. De correctionele straffen krijgen daardoor een veel minder 

strikt systeem van rechtenontzettingen – niet noodzakelijk levenslang en evenmin noodzakelijk uit alle 

rechten in artikel 123sexies swb. Voor de commissie vloeit deze verzachting logisch voort uit de 

overige mildere bepalingen in dit ontwerp. Het wegvallen van de strengste vorm van rechtenontzetting 

voor personen zonder een gerechtelijke veroordeling, maakt een verzachting mogelijk voor diegenen 

met een lichte gerechtelijke veroordeling. Artikel 15 met overgangsmaatregelen wordt tevens in die 

zin aangepast. Tot slot voegt de commissie nog de door de Senaat geschrapte bepaling toe dat nog niet 

in kracht van gewijsde gegane vonnissen of arresten op het moment van de uitvaardiging van deze wet 

toch van deze nieuwe verzachtingsmaatregelen kunnen genieten.
2041

 

Aan het eind van dit document zit een minderheidsnota, ondertekend door Albert De Gryse. Hij is een 

volksvertegenwoordiger van de CVP. Deze nota verduidelijkt de onthoudingen bij de goedkeuring van 

het ontwerp. De Gryse verwijst naar de blijvende juridische twijfel over het essentiële karakter van de 

rechtenontzetting in het kader van de burgerlijke epuratie: Is deze maatregel een straf of niet? Zolang 

deze discussie woedt, kunnen de volksvertegenwoordiger en enkele anderen het onderhavige ontwerp 

niet zomaar steunen. De commissie bevat 22 volksvertegenwoordigers. Negen tot dertien leden nemen 

deel aan de goedkeuring van de amendementen. Dit kan wijzen op een onthouding van de volledige of 

minstens een meerderheid van de vertegenwoordiging van de CVP in de commissie van Justitie.
2042

 

Ongeveer twee weken later komen uit kamerfractie van de CVP nieuwe amendementen. De indiener is 

Roppe. Het eerste amendement strekt zich ertoe de minimumleeftijd voor de rechtenontzettingen zoals 

in de voorstellen van de CEPESS van 16 naar 18 jaar op te trekken. Ten tweede maakt hij vonnissen 

en arresten vatbaar voor verzet, indien de betrokkene afwezig is door overmacht.
2043

 

                                                      

2040
 Aanwezig zijn: voorzitter Joris (liberaal), CVP-ers Carton de Wiart, Charloteaux, Charpentier, De Gryse, 

mevr. De Riemaecker-Legot, du Bus de Warnaffe, Héger, Lambotte (verslaggever), Maes, Oblin en Philippart, 

socialisten Bohy, Collard, Craeybeckx, Gruselin, Hossey en Soudan, communisten Demany en Terfve en 

liberalen Charles Janssens en Van Glabbeke. De uitgebreide aanhef van dit document handelt vooral over de 

terminologie vervallenverklaring en ontzetting. Zie voor het gebruik van deze termen in dit onderzoek: p.17. 
2041

 De leden van de commissie hervormen ook de bepalingen van de besluitwet van 10 november 1945. Zoals 

voorheen is het doel bij deze hervorming de stroomlijning met de nieuwe bepalingen in het wetsontwerp. 
2042

 PDK. 1947-1948. Nr.51. Verslag namens de commissie van Justitie uitgebracht door de heer Lambotte.  
2043

 Er staat ook terug “verhaal” bij de beroepsprocedure en niet “beroep”. Verder wijzigen bewoordingen in de 

Nederlandse tekst. PDK. 1947-1948. Nr.100. Amendementen voorgesteld door de heer Roppe. 
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Op 14 januari 1948 neemt de Kamer in eerste lezing de tekst van het wetsontwerp aan. In deze zitting 

nemen de volksvertegenwoordigers alle amendementen aan.
2044

 Tijdens de parlementaire bespreking 

van de tekst stelt Roppe nog een bijkomende wijziging voor. Hij vraagt de afschaffing van de periode 

van 10 jaar voordat iemand rehabilitatie kan aanvragen. Paul Struye vindt dat dit te ver gaat. Bohy 

zegt dat de socialisten hun steun aan het ontwerp moeten herbekijken bij een wijziging in die zin. Het 

parlement behoudt de termijn van 10 jaar. Een uitgebreide parlementaire discussie gaat de stemming 

van de amendementen voor. Voor de CVP uiten De Gryse en Bruynincx nogmaals kritiek over dit 

“monster in contradictie met onze tradities en onze opvattingen inzake strafrecht”. Een gedeelte van 

de parlementaire discussie spitst zich toe op het burgerlijke of strafrechtelijke karakter van de sancties 

in de zuiveringswetgeving.
2045

 De liberale fractie steunt de verbeteringen in de Kamer. Bohy licht het 

standpunt van de socialisten toe. In wezen staan ze achter de wijzigingen, maar de rechtse opvattingen 

zorgen voor onrust in de partij. Dit alles mag geen spons over het verleden worden. De communisten 

onthouden zich. Terfve wil louter een verzachting voor te hard gestrafte gewone collaborateurs. 

Minister van Justitie Paul Struye is in de wolken met de visie van de Kamer. Dit ontwerp maakt de 

bevoegdheid en controle van het gerecht algemeen en verhoogt individualisering van de strafmaat. 

Door de lange looptijd van dit ontwerp in de parlementaire kamers wordt artikel 5 van het ontwerp 

incorrect. Het is volksvertegenwoordiger du Bus de Warnaffe die de minister van Justitie hierop attent 

maakt.
2046

 Dit artikel bepaalt dat de aanzegging van de inschrijving op de zuiveringslijst uiterlijk op 31 

december 1947 moet gebeuren of in het jaar waarop de betrokkene zich terug op Belgisch grondgebied 

bevindt. De regering dient een amendement in dat de commissie van Justitie behandelt op 17 februari 

1948.
2047

 De commissie meent dat de auditeurs geen ontnomen macht mogen terugkrijgen. Louter bij 

de in het amendement bepaalde uitzonderingen mag nog een inschrijving op de zuiveringslijst. De 

eerste uitzondering is, zoals het oorspronkelijke artikel 5 stelt, voor personen zonder vaste verblijf- of 

woonplaats op 31 december 1947. Bij hun aankomst of terugkeer in België krijgt de krijgsauditeur een 

jaar om de inschrijving te doen. Daarnaast is er een tweede categorie: de titularissen van sommige 

ambten die door een verlengde termijn van de besluitwet van 8 mei 1944 alsnog uit hun ambt worden 

ontzet. Omdat het echter strijdig is met de rechtvaardigheid om de vanaf 1 januari 1948 nog afgezette 

titularissen niet vatbaar te maken voor een rechtenontzetting, voorziet dit amendement een periode van 

drie maand waarin een inschrijving op de zuiveringslijst kan volgen op een definitieve administratieve 

beslissing vanaf 1 oktober 1947. In de zitting van 26 februari 1948 keurt de Kamer dit ontwerp goed: 

143 tegen 28 met 9 onthoudingen. De communisten en een aantal socialisten stemmen tegen. De 

onthouders zijn CVP-mandatarissen met principiële tegenkanting tegen de burgerlijke epuratie.
2048

 

3. Terug naar de Senaat 

Op 15 april 1948 vergadert de commissie van Justitie van de Senaat over de tekst van de Kamer.
2049

 In 

dit document verklaart de commissie zich akkoord met alle amendementen uit de Kamer. Dit gebeurt 
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 PDK. 1947-1948. Nr.227. Aanvullend verslag namens de commissie van Justitie uitgebracht door de heer 

Lambotte. HVK. 26 februari 1948, p.14. 
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echter niet steeds van harte. De optrekking van de minimumleeftijd tot 18 jaar krijgt een goedkeuring: 

“ook hier werd hulde gebracht aan de gematigdheid waardoor het wetsontwerp werd ingegeven” en 

een sneer: “het (komt) niet overeen met een goede wetgevingstechniek dat in verschillende wetten een 

verschillende norm ter bepaling van een zelfde begrip wordt vastgelegd”. De verslaggever acht dat de 

minimumleeftijd van 16 jaar uit de begrenzing van de wet op de bescherming van de jeugd komt.  

De Senaat stemt de artikelen op 20 mei 1948. Behoudens een oplossing voor materiële fouten en een 

aantal informatieve vragen blijven problemen uit.
2050

 Op 27 mei 1948 aanvaardt de Senaat het ontwerp 

met 102 tegen 20 en 3 onthoudingen. Behalve de KPB stemt ook Buisseret tegen. Hij vreest een te 

grote ongelijkheid in de epuratie vóór en na deze wet. Er hangt voor hem tevens een geur van amnestie 

aan de overgangsbepalingen vast. De onthoudingen zijn weer van afgevaardigden van de CVP die zich 

principieel moeilijk met de epuratie kunnen verzoenen, maar daarom niet de gedane verbeteringen 

verwerpen.
2051

 De tegenkanting van de communistische zijde betekent niet dat zij de zuivering niet 

willen verzachten. In een vergadering van een jaar eerder besluit het Politiek Bureau dat gewone leden 

van Rex en het VNV een redelijke herziening van hun rechtenontzetting moeten krijgen, mogelijk 

afhankelijk van hun houding sinds de bevrijding.
2052

 Het valt tot slot op dat het Auditoraat-generaal bij 

deze voorbereiding niet ter sprake komt. Het departement Justitie laat het militair gerecht grotendeels 

links liggen. Op 31 juli 1947 vraagt het Auditoraat-generaal om de vernieuwingen voor de burgerlijke 

epuratie te mogen bestuderen. Huwart vermeldt dat hij in de pers leest over de neerlegging door de 

ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van een wetsontwerp. Het Auditoraat-generaal is niet op 

de hoogte van de precieze inhoud. In een brief van minister van Justitie Lilar op 14 juni 1946 staat dat 

er slechts beperkte wijzigingen zijn. Huwart geeft nog een aantal bedenkingen mee op basis van het op 

25 juni 1947 in de Senaat neergelegde document.
2053

 Het voorstel van Ganshof lijkt evenmin enige 

directe invloed op dit wetgevend proces te hebben. 

 

14.3.6.5 De burgerlijke epuratie na de wet van 14 juni 1948 

Hoewel de uiterlijke vorm van de besluitwet van 19 september 1945 wordt bewaard, ondergaat de 

burgerlijke epuratie een grondige, maar beredeneerde wijziging door de wet van 14 juni 1948. Er zijn 

geen automatismen meer. De rechters bepalen in welke mate een rechtenontzetting noodzakelijk is. De 

mogelijkheid bestaat om het aantal rechten en de lengte van de ontzetting bij te stellen. In het Journal 

des Tribunaux wijst S. Degroodt niet ten onrechte op de bedenking van kamerlid Lambotte dat een 

minimumsanctie niet steeds in het nadeel van de betrokkene is. Bepaalde lichte gevallen ontsnappen 

bij een te strenge minimumsanctie immers aan een sanctie. Dit is waarom Lambotte pleit voor een 

maximale vrijheid voor de rechters. De wetgever moet louter een maximum voorzien.
2054

 

Er blijven drie vormen van rechtenontzetting over. Er is nog steeds een levenslange rechtenontzetting 

van ambtswege zonder mogelijkheid van verzet. Deze ontzetting volgt op een criminele veroordeling. 

Tot aan de uitvaardiging van de wet van 14 juni 1948 betekent de toepassing van de vereenvoudigde 

procedure ook deze rechtenontzetting. Dit is niet meer het geval. Wat verplicht blijft, is politietoezicht 
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van 2 tot 5 jaar. Daarnaast bestaat nog een facultatieve toevoeging: “des peines d’emprisonnement, des 

peines d’amende et d’emprisonnement subsidiaire, la confiscation ou l’abandon de la rétribution 

prévue à l’article 123ter du Code pénal ainsi que la déchéance en tout ou en partie, à perpétuité ou à 

temps de l’exercice des droits énumérés dans l’article 123sexies du Code pénal”. De ontzetting wordt 

ook voor deze procedure facultatief.
2055

 Degroodt meent correct dat de auditeur de betrokkene achteraf 

niet meer op de zuiveringslijst mag toevoegen. Daarnaast blijft de facultatieve rechtenontzetting voor 

correctionele veroordelingen bestaan. De levenslange ontzetting van rechtswege uit de besluitwet van 

19 september 1945 verdwijnt. Er is geen beperking qua duur, noch qua aantal op te nemen rechten. 

De derde ontzetting is de facultatieve rechtenontzetting zonder een strafrechtelijke veroordeling. Een 

eerste soort dergelijke ontzettingen komt door een disciplinaire maatregel. In deze categorie vervalt de 

vroegere automatische ontzetting. Daarbij stelt de wet van 14 juni 1948 dat de betrokkene “ait manqué 

gravement à ses devoirs civiques”. Voor artikel 2 en 3 geldt nu een minimumleeftijd van 18 jaar. De 

deelgroepen uit artikel 2 verliezen de van ambtswege en levenslange rechtenontzetting. Ook artikel 3 

verzacht, doordat de minimumperiode van 20 jaar wegvalt. 

Dit treft de personen “qui ont fait partie d’un service, d’une administration ou d’une formation de 

caractère policier, militaire ou paramilitaire ennemis ou auxiliaires des armées ennemies ou qui ont 

prêté aide à l’un de ces services, administrations ou formations (art.2, 1° et 3, 1°)”. De preciseringen 

uit de besluitwet van 19 september 1945 blijven gelden en de interpretaties van het burgerlijk gerecht 

behouden hun waarde. Een volgende deelgroep met facultatieve ontzettingen treft: “ceux qui ont 

adhéré à un parti, mouvement ou organisme politique ou culturel (art.2, 2°), ou qui lui ont prêté aide 

(art.3, 5°) alors qu’il était notoire que ce parti, ce mouvement ou cet organisme servait la politique, la 

propagande ou les desseins de l’ennemi”. Ook hier blijft de eerdere evolutie van kracht. Dit is tevens 

voor het behoud na 1 januari 1942 van het lidmaatschap bij een politieke of culturele partij, beweging 

of organisme van voor 10 mei 1940 (art.2, 2°); voor het plegen van activiteiten voor, het lidmaatschap 

bij of het verlenen van hulp aan organisaties van economische, syndicale of sociale aard; het vragen 

om een interventie van de vijand voor sociale conflicten op de werkvloer of voor de organisatie van 

tegensabotage (art.2, 4°), de begunstigden van de commissie Borms (art 2, 5°), het meewerken aan de 

redactie van politieke publicaties (art.2, 6°), het behouden of sluiten van een lidmaatschap bij 

jeugdbewegingen (met inbegrip van het Duitse Rode Kruis) (art.2, 2°) of het verlenen van hulp aan 

deze organisaties (art.2, 5°), het ondernemen van activiteiten van conceptie, leiding of van propaganda 

in andere groeperingen wier doel te omschrijven valt als afbreuk doen aan de integriteit, soevereiniteit 

of onafhankelijkheid van het Koninkrijk of zijn instellingen, of als het dienen van de doelen van de 

vijand op het politieke, sociale of culturele domein, in het bijzonder om bij de bevolking de wil tot 

weerstand tegen de bezetter te verzwakken of de steun voor de instelling van de door de bezetter 

gewenste orde te vergroten, tevens het individueel plegen van propaganda met het zonet vermelde doel 

(art.3, 6°), ouders die het lidmaatschap bij gewraakte jeugdbewegingen toestaan (art.3, 4°). 

Er verandert weinig aan de procedure voor de burgerlijke epuratie. De door disciplinaire maatregelen 

uit de rechten ontzette ambtenaren en anderen uit artikel 1 van de wet moeten door de krijgsauditeurs 

verplicht op een zuiveringslijst ingeschreven worden voor het oplopen van een rechtenontzetting. De 

taak van de krijgsauditeur is algemeen genomen beperkt tot het inschrijven van bepaalde personen van 

wie de inschrijving voorheen moeilijk of onmogelijk is.
2056

 Tot slot vormt de procureur des konings in 
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op deze datum een vaste domicilie of verblijfplaats hebben, maar niet in de periode van minstens een jaar voor 
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de burgerlijke rechtbanken steeds het openbaar ministerie. Het is de krijgsauditeur evenmin toegestaan 

om na het van kracht worden van de wet van 14 juni 1948 een vrijspraak door het militair gerecht 

zonder door de rechtbank opgelegde rechtenontzetting voor die feiten alsnog met een inschrijving op 

de zuiveringslijst op te volgen.
2057

 Dit zijn voor de doorslaggevende wijzigingen inzake de procedure. 

 

14.3.6.6 De evolutie van de uitvoering van de burgerlijke epuratie  

Uit onderstaande tabel blijkt dat het vermoeden van veel lopende rechtszaken voor Oost-Vlaanderen 

allicht klopt. Ondanks dat nog 752 van de voor gans België 1199 voor het burgerlijk gerecht lopende 

rechtszaken in Oost-Vlaanderen moeten voorkomen, stijgt het totaal aantal definitieve inschrijvingen 

daar het sterkst in vergelijking met 1 februari 1948. De verhouding gaat van 44,30 naar 48,52 procent. 

De stijging in deze tabel brengt het minimum aantal definitieve inschrijvingen op 22.410. 

Provincie2058 Inschrijvingen Gn verz Verworp Deels 1 dec 50 Verhouding Wijziging 

Antwerpen 6684 1329 407 1120 2856 42,73% -6,40% 

Limburg 1587 296 183 404 883 55,64% -17,45% 

Oost-Vlaanderen 8831 2660 304 1321 4285 48,52% 4,22% 

West-Vlaanderen 5128 690 479 994 2163 42,18% -15,15% 

Vlaanderen 22 230 4975 1373 3839 10187 45,83% -4,98% 

Henegouwen 4171 835 391 531 1757 42,12% -4,85% 

Luik 6671 1642 396 1262 3300 49,47% 2,22% 

Namen 888 179 95 148 422 47,52% -4,62% 

Luxemburg 636 152 60 59 271 42,61% -4,25% 

Wallonië 12 366 2808 942 2000 5750 46,50% -0,99% 

Brabant 8497 2175 787 1753 4715 55,49% -0,07% 

Totaal 43 093 9958 3102 7592 20652 47,92% -2,87% 

De evolutie van het aantal definitieve rechtenontzettingen op datum van 1 december 1950. 

De daling van het aantal definitieve inschrijvingen is het sterkst in de provincies Limburg en West-

Vlaanderen. Hier heeft de nieuwe wet van 14 juni 1948 de meeste invloed. Limburg behoort met 

Brabant nog steeds tot de top van het aantal behouden inschrijvingen, maar eind 1950 is de verhouding 

minder opvallend. Er is geen 73 procent definitieve verzetten meer, zoals in het begin van 1948. De 

verhouding definitieve verzetten en het aantal inschrijvingen lager in Vlaanderen.  

                                                                                                                                                                      

de inwerkingtreding van de nieuwe wet en 3. personen uit artikel 1 van de wet (inzake administratieve epuratie). 

De betekening van de inschrijving moet respectievelijk: 1 en 2. binnen het jaar van aankomst of terugkeer op 

Belgisch grondgebied en 3. binnen drie maand na uitvaardiging van de wet van 14 juni 1948 of binnen drie 

maand nadat de inschrijving op de lijst definitief wordt (indien deze pas definitief wordt na de uitvaardiging van 

de wet van 14 juni 1948). 
2057

 S. DEGROODT, “Les déchéances prévues par l’arrêté-loi du 6 mai 1944 et la loi du 14 juin 1948 en matière 

de’épuration civique” in: JT, 1948, p.633-641. 
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wijziging van deze verhouding sinds 1 februari 1948. Er lopen nog 1199 rechtszaken op 1 december 1950. Het 

definitieve aantal gezuiverden ligt dus zeker nog hoger. John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.85. 
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In zijn studie geeft Gilissen ook een overzicht van de procentuele verhouding van het aantal definitief 

gezuiverden en de lokale bevolking. De Vlaamse arrondissementen hebben een gemiddelde van 2,02 

promille, de Waalse arrondissementen met uitzondering van de Oostkantons 1,59 promille. Te Eupen 

en Malmedy wordt 24,54 promille van de bevolking gezuiverd. De inschrijvingen op de lijsten zonder 

effectief bewijs van het behoud van dit lidmaatschap te Gent, Ieper, Mechelen en Turnhout kan helpen 

verklaren waarom de eerste drie arrondissementen nog steeds meer definitieve inschrijvingen hebben 

dan het Vlaamse gemiddelde: 3,55 promille, 2,84 promille en 2,71 promille. Deze hogere aantallen 

kunnen volgen uit een meer omvattend inschrijvingsbeleid. Met uitzondering van de Oostkantons is 

het krijgsauditoraat te Gent nog steeds de koploper van het aantal zuiveringen in verhouding tot de 

bevolking.
2059

 Een ongeëvenaard aantal van 2660 individuen dient in Oost-Vlaanderen geen verzet in 

tegen de inschrijving. Het totaal voor België is slechts 9958. Dit is een grote groep die een kans voor 

een mildere ontzetting laat liggen. In het licht hogere 0,26 procent gezuiverden in de arrondissementen 

uit Vlaanderen tegen 0,16 procent in de Waalse arrondissementen vindt Gilissen alvast een echo van 

het te Vlaanderen tevens hogere aantal vervolgingen voor artikel 118bis swb.
2060

 

 

14.3.7 Juridische disputen inzake de burgerlijke epuratie 

14.3.7.1 De legaliteit van de besluitwet van 19 september 1945 

Treedt de besluitwet van 19 september 1945 buiten de grenzen van de buitengewone machten? Dit is 

het eerste twistpunt. Artikel 1 van de wet van 20 maart 1945 beperkt de toepassing van de bijzondere 

machten tot een aantal specifieke doelen. In arresten op 13 november en 9 december 1946 bepaalt het 

Hof van Cassatie dat de burgerlijke epuratie geen overschrijding van deze machten is, in zoverre dit 

bepalingen betreft voor de gehele of gedeeltelijke ontzetting uit de in artikel 13sexies swb opgesomde 

rechten om degenen te raken die zich onder de bezetting schuldig maken aan onvaderlandse daden.
2061

 

In deze arresten neemt het Hof afstand van de these dat de besluitwet van 19 september 1945 buiten de 

buitengewone machten treedt. Deze besluitwet vermeldt twee doelen uit de wet van 20 maart 1945: 

nr.4. de personen uit het openbaar leven verwijderen wier bedrijvigheid onder de bezetting ’s lands 

belangen ernstig schaadt en nr.5. de verzekering van ’s lands zedelijke en stoffelijke heropbouw. 

Joseph Pholien ziet in de aanwending van deze vijfde reden zoals gezegd een drogreden om een breder 

dan vooraf aangekondigde zuivering door te voeren. In beide arresten weerlegt het Hof van Cassatie 

dat de besluitwet van 19 september 1945 de grens van de buitengewone machten overschrijdt.
2062

 De 

zuivering behoort dus tot de zedelijke en stoffelijke heropbouw van het land en is niet illegaal. 

Dit beëindigt een belangrijke interpretatieve kwestie. De visie in de arresten van het Hof van Cassatie 

staat in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers van 2 april 1946. Voor de rechtbank 

van eerste aanleg te Doornik is de situatie evenwel anders. Op 14 mei 1946 vonnist de rechtbank daar 

in tegengestelde zin. Zij verwerpen de aanwending van de zedelijke en stoffelijke heropbouw van het 

land als reden voor de instelling van een burgerlijke epuratie. Dit luidt tot de volgende vaststelling: 

“L’arrêté-loi du 19 septembre 1945 est évidemment étranger à la «reconstruction morale» ainsi 

entendue, autant qu’à la reconstruction matérielle du pays”. Het vonnis luidt: “La loi du 20 mars 1945 
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2062

 J.P. VANDERMERSCH, A.G. BELPAIRE en J. RUTSAERT, Arresten van het Hof… 1946…, p.376-377. 

Pasicrisie. 1946, p.463-464. 



 

 462  

ayant permis au Gouvernement d’écarter de la vie publique les personnes dont l’activité au cours de 

l’occupation ennemie a nui gravement aux intérêts nationaux, l’arrêté-loi du 19 septembre 1945, qui 

se réfère expressément à cette loi n’est pas applicable qu’autant que les personnes qui y sont visées 

ont nui gravement aux intérêts nationaux”. In de bijhorende commentaar op beide vonnissen stelt 

jurist Degroodt, instemmend met het tweede vonnis: “la référence à ce passage de la loi des pouvoirs 

spéciaux ne peut être considérée que comme une simple erreur matérielle, en contradiction avec les 

travaux préparatoires”.
2063

 De commissie van Justitie licht in de voorbereiding van de buitengewone 

machten de betekenis van de vijfde reden voor de verlening van deze machten toe. Deze “zedelijke 

heropbouw” heeft tot doel “het vaderlands gevoel te versterken, waar dit onvoldoende ontwikkeld 

lijkt”. Dit lijkt weinig verband te houden met de instelling van epuratie door de lange discussie inzake 

de gewenste breedte van de epuratie bij de behandeling van de vierde reden. De algemene bewoording 

en interpretatiemogelijkheden van de “zedelijke heropbouw” sluiten deze aanwending evenwel niet 

uit. Dit verklaart waarom het hof van beroep te Brussel in zijn rechtszaak net de omgekeerde houding 

heeft: “L’application de cet arrêté n’est pas subordonnée à la condition que l’activité de l’intéressé au 

cours de l’occupation ennemie ait nui gravement aux intérêts nationaux”.
2064

 Volgens het arrest van 5 

juli 1946 van dit hof van beroep hoort dit dus bij de zedelijke en de stoffelijke heropbouw van het 

land. Het Hof van Cassatie bevestigt dit zoals zonet aangegeven. 

Een andere kwestie voor het gerecht maakt tevens een onderdeel uit van de parlementaire interpellatie 

van Pholien. Het betreft de vraag of de besluitwet van 19 september 1945 wordt uitgevaardigd binnen 

de termijn van zes maand voorzien door de wet van 20 maart 1945. De Leuvense rechtbank van eerste 

aanleg doet in een vonnis van 17 april 1946 daarover uitspraak. De aanklacht stelt dat ten eerste dat de 

besluitwet van 19 september 1945 illegaal is door de late publicatie in het Belgisch Staatsblad van 1-2 

oktober 1945. De bijzondere machten lopen slechts tot 24 september 1945. De beschuldiging van 

antedatering is het tweede punt en de handtekening van Kronacker die zich in deze periode niet in het 

land bevindt het derde.
2065

 De eerste klacht weerlegt de rechtbank zonder een probleem: “La date de la 

promulgation d’une loi fixe seulement le moment où cette loi est entrée en vigueur et est rendue 

publique, et non le moment où cette loi a pris naissance”. Voor wat het tweede en derde punt betreft, 

biedt de beklaagde geen bewijzen. De rechtbank kan daarom geen uitspraak doen. Jurist Degroodt 

besluit in zijn commentaar: “aussi longtemps qu’il n’est pas prouvé que cette promulgation a eu lieu 

après la date d’expiration des pouvoirs spéciaux (dit is 24 september 1945), l’arrêté-loi du 19 

septembre 1945 est légal”.
2066

 Het archief van het kabinet van de Prins-Regent heeft – zoals toegelicht 

– niet de nodige informatie om de datum van de handtekening definitief vast te leggen. 

 

14.3.7.2 Is de burgerlijke epuratie een veiligheidsmaatregel of een straf? 

Een niet onbelangrijk aspect inzake de burgerlijke epuratie is de aard van deze rechtenontzetting. De 

besluitwet van 19 september 1945 beschouwt de rechtenontzetting als een veiligheidsmaatregel van 

burgerlijke aard en niet als een straf. 

Volgens de traditionele principes in het strafrecht hangt de lengte van de ontzetting af van het karakter 

en de duur van de straf. De wet van 19 juli 1934 wijzigt deze beschikkingen voor misdrijven tegen de 
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uitwendige veiligheid van de Staat: bij een gevangenisstraf volgt levenslange of tijdelijke ontzetting 

uit de in artikel 31 swb opgesomde rechten. Er is nog geen sprake van een burgerlijke maatregel. In de 

besluitwet van 10 januari 1941 zet de Belgische regering te Londen een ontzetting uit de rechten van 

artikel 31 swb als bijkomende straf bij een veroordeling voor inbreuken uit die besluitwet. De 

besluitwet van 6 mei 1944 voegt artikelen 123sexies en septies swb aan de strafwet toe. Dit verhoogt 

het aantal rechten en verlengt de duur van de ontzetting voor misdrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. Deze besluitwet beschouwt deze ontzetting evenwel niet meer als een straf, 

maar als een burgerlijke maatregel.
2067

 De regering blijft trouw aan de principes van het strafrecht met 

de stelling dat de rechtenontzetting volgt uit de door de rechtbank opgelegde straf. De burgerlijke 

epuratie neemt dit burgerlijk karakter over, maar verwijdert ook dit aanvullend karakter.
2068

  

Krijgsauditeur Diercxsens vraagt de Auditeur-generaal een vergadering over de burgerlijke epuratie, 

omdat de besluitwet van 19 september 1945 bepaalt dat er uiterlijk op 15 juli 1947 een ontwerp voor 

de wijziging van de burgerlijke epuratie in het parlement moet voorliggen ter regeling van de toestand 

van de personen onder het regime van de burgerlijke epuratie. Diercxsens wil een vergadering met de 

collega’s die in de overige krijgsauditoraten de burgerlijke epuratie uitvoeren. Hij worstelt immers met 

een aantal vragen: de aard van de toegepaste maatregel, de procedure, het imperatieve karakter van de 

beschikkingen, het gebrek aan nuancering en appreciatiemogelijkheden in de wetgeving, de duur van 

de toepassing van de besluitwet enzovoort. Van zijn verantwoordelijke substituut-krijgsauditeur Maes 

komt nog een gedetailleerd verslag. Maes stelt daarin dat de besluitwet zich als een maatregel voor de 

bescherming van de politieke gemeenschap presenteert. Daardoor bestaat de neiging om de bepalingen 

louter toe te passen op diegenen wier houding gedurende de bezetting werkelijk het openbaar geweten 

kwetst. Tevens wordt deze veiligheidsmaatregel aangewend tegen de individuen die aanzien worden 

als een blijvend gevaar voor de bevrijde gemeenschap. 

In de praktijk positioneren de hoven en rechtbanken zich tegenover de aard van de door de besluitwet 

van 19 september 1945 ingevoerde maatregelen. De krijgsraad te Brussel beschouwt in het vonnis van 

15 november 1945 de rechtenontzetting als veiligheidsmaatregel. Onbekwaam om zich te beheersen 

verstoort de krankzinnige beklaagde onder de bezetting de politieke orde. Omdat hij na de bevrijding 

niet genezen is, aanziet de krijgsraad hem als een bestendig gevaar en te verbannen uit het politieke 

leven. Opzet is niet van belang. Op 13 mei 1946 acht de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de 

rechtenontzetting van toepassing is op een onverantwoordelijk verklaarde. De rechters stellen dat de 

politieke maatschappij tegen deze elementen uit de bevolking beschermd moet worden. Opzet is niet 

van tel, want de ontzetting is geen straf. Een maand eerder velt deze rechtbank echter een vonnis met 

de stelling dat de ontzetting van de besluitwet van 19 september 1945 een straf is, aangezien artikel 

123sexies swb verwijst naar artikel 31 swb horend tot het hoofdstuk “straffen aan de misdaden en 

wanbedrijven gemeen”. Dit plaatst de strafrechtelijke principes binnen bereik. Op 27 mei 1946 roept 

de rechtbank de beveiligingsmaatregel weer in om een inschrijving op de lijst van de krijgsauditeur 

nietig te verklaren. De betrokkene is ongevaarlijk voor de maatschappij. 

Dit is het punt waarop het verslag van substituut-krijgsauditeur Maes het arrest van 27 mei 1946 van 

het Hof van Cassatie ter sprake brengt. In dit arrest bepaalt het Hof immers dat de op grond van artikel 

71 swb volledige onbekwaam geachte beklaagde van eender welke strafbaarheid wordt uitgesloten. De 

in artikel 7 van de besluitwet van 19 september 1945 oplegbare sanctie (een rechtenontzetting in geval 
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van vrijspraak door de rechtbank) mag dus niet worden uitgevoerd.
2069

 Dit lijkt evenwel het systeem 

van de wetgever te ondermijnen doordat het afstand neemt van het karakter van de rechtenontzetting 

als een beschermingsmaatregel van burgerlijke aard. Indien de rechtenontzetting een straf is, dan zijn 

de daartoe leidende gedragingen misdrijven en moet telkens worden nagegaan of de bestanddelen van 

het strafbare feit verenigd zijn. Dit maakt de burgerlijke epuratie retroactief en leidt tot vraagtekens 

over de inschrijvingsprocedure, betekening en verzet en de tussenkomst van het burgerlijk gerecht.
2070

 

Het Hof van Cassatie stelt in een arrest op 19 februari 1947 dat regels voor de burgerlijke procedure in 

de uitvoering van de burgerlijke epuratie gelden, onder meer omdat de epuratie niet beschouwd wordt 

als een straf.
2071

 Het Hof van Cassatie verduidelijkt de aard van de rechtenontzetting in een volgend 

arrest op 29 september 1947. Dit arrest stelt dat de herziening van een inschrijving op de lijst van de 

krijgsauditeur op grond van artikelen 443 en 447 van het wetboek van strafvordering onontvankelijk 

is: “il importe peu (…) que la déclaration de déchéance des droits énumérés à l’article 13sexies du 

Code pénal implique la perte des droits visés à l’article 31 de ce Code et qu’en vertu de l’article 7 du 

même Code cette perte est bien une peine; (…) les termes formels du rapport au Régent précédant 

l’arrêté-loi relatif à l’épuration civique établissent néanmoins clairement la volonté du législateur de 

considérer la déchéance de droits (…) indépendamment de toute répression, non comme une peine, 

mais bien comme une simple mesure de sûreté de nature civile”. Deze herzieningsprocedure is louter 

voor veroordelingen tot criminele of correctionele straffen bedoeld. Het Hof van Cassatie duidt deze 

aard van de ontzetting uit politieke en burgerlijke rechten als een burgerlijke maatregel nog preciezer 

aan: “le rapport au Régent (…) déclare expressément que la déchéance de droits instituée par la loi, 

lorsqu’elle est appliquée (…) à une personne dont les agissements échappent à la répression prévue 

par la loi pénale, ne constitue pas une peine mais bien une mesure de sûreté de nature civile”. Dat de 

herzieningsprocedure voor criminele en correctionele straffen geldt, maakt de rechtenontzetting bij een 

strafrechtelijke veroordeling echter tot een straf.
2072

 Voor de burgerlijke epuratie is dit een belangrijke 

juridische nuancering. Dit maakt voor veroordeelden immers een herziening van de automatisch aan 

een vonnis of arrest toegevoegde ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten mogelijk. 

Minister van Justitie Paul Struye verklaart tijdens de voorbereiding van de wet van 14 juni 1948 dat de 

regering volledig akkoord gaat met het arrest van 29 september 1947. Hij voegt daaraan nog toe: “il 

est normal qu’un certain nombre de citoyens qui avaient manqué de façon moins grave que les traîtres 

tres (sic) avérés à leurs devoirs civiques fussent exempts de condamnation pénale(,) mais il était tout 

aussi normal qu’ils ne fussent pas placés sur le même pied que les bons Belges qui avaient été en tous 

points fidèles à leurs devoir patriotique: il était donc rationnel de prévoir pour cette catégorie de 

citoyen des mesures qui, sans avoir le caractère de pénalité, les excluaient cependant de la vie 

politique du pays ou de certains domaines de l’activité nationale”.
2073

  

Dit is evenwel nog niet het einde. Het Hof van Cassatie bepaalt op 3 januari 1955 dat de ontzetting op 

grond van artikelen 123sexies en septies swb geen straf zijn, maar een burgerlijke maatregel.
2074

 Deze 
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herhaling gebeurt in het licht van de wet van 29 februari 1952. Dit is de derde stap in de wetgeving 

voor de burgerlijke epuratie. Het is pas na de vierde en laatste wet over de burgerlijke epuratie dat 

deze kwestie zijn eindconclusie bereikt. De wetgever behoudt nog steeds het karakter van de 

burgerlijke maatregel, met in het initiële ontwerp de opname van de rechten uit artikel 31 swb. De 

Raad van State meent echter dat dit behoud een tegenstrijd in de burgerlijke aard van deze maatregel 

betekent, aangezien artikel 31 swb als “une peine accesoire” het karakter van een straf heeft. De Raad 

van State stelt daarom voor “d’exclure du champ d’application de l’article 31 les déchéances des 

droits énumérés à cet article quand la condamnation est prononcée pour les infractions prévues à 

l’article 123sexies”. Dit vermijdt het karakter van een straf. De beleidsvoerders passen dit toe in de 

wet van 30 juni 1961.
2075

 

Dit problematische karakter van de burgerlijke epuratie is duidelijk voor de bevoegde magistraten. Het 

kan een reden zijn waarom Ganshof in zijn mercuriale betreffende “la Répression des crimes contre la 

Sûreté extérieure de l’Etat Belge” in voetnoot 1bis in een eerder karige bewoording van de burgerlijke 

epuratie afstand neemt: “l’épuration – notion étrangère à l’action judiciaire”. Bij de toelichting over 

de werking van het militair gerecht haalt de Auditeur-generaal een paar keer in voetnoot de besluitwet 

van 19 september 1945 aan. Hij blijft verder opvallend stil aangaande de burgerlijke epuratie.
2076

 

 

14.3.8 Deelbesluit: De burgerlijke epuratie 

De roep om zuiveringsmaatregelen wordt na de bevrijding gedragen door alle politieke strekkingen. In 

april 1945 onderneemt het parlement vanuit linkse hoek actie via de indiening van wetsvoorstellen. De 

voorbereiding daartoe van de regering van nationale unie onder leiding van Achille Van Acker wordt 

evenwel overschaduwd door een politiek doorslaggevender probleem: de Koningskwestie. De nakende 

verkiezingen verhogen de koorts bij alle partijen. Hierdoor voltrekt de instelling van de burgerlijke 

epuratie zich in een bijzonder volatiele sfeer. Elke politieke partij gaat ervan uit de ontzetting uit de 

burgerlijke en politieke rechten vooral potentiële kiezers van de CVP zal treffen. Deze vaststelling is 

op zich echter onvoldoende om de burgerlijke epuratie af te doen als niets meer dan een door de linkse 

partijen opgezette operatie tegen het politieke overwicht van de katholieken. 

Geen enkele politicus ontkent de ingreep van de burgerlijke epuratie in de politieke sfeer. Reeds onder 

katholiek minister du Bus de Warnaffe spreekt de memorie van toelichting over “une loi politique ou 

d’ordre public”. In het kader van transitional justice is een dergelijke ingreep volstrekt gewoon. De 

afrekening met de politieke realiteit van de voorbije bezetting kan bijna niet anders dan gevolgen 

hebben voor de naoorlogse politiek. De eerste nationale verkiezingen krijgen een grote bijkomende 

waarde doordat de katholieke partij in de oppositie geraakt en de Koningskwestie losbarst. De positie 

van de politieke partijen in het verkiezingsveld en ten aanzien van de burgerlijke epuratie maakt deze 

besluitwet tot een bijzonder element in het politieke steekspel. Dit beleid wordt gepolitiseerd en 

verliest daardoor meteen veel zuiveringskracht. Het wordt in zekere zin een vaudeville. Dit blijkt uit 

de parlementaire discussie over de gebeurtenissen in de commissie van Justitie. Op het moment dat de 

katholieke politici zich toevallig in de meerderheid bevinden door het hoge aantal afwezigen, dwingen 

zij een stemming af om de besluitwet inzake de burgerlijke epuratie parlementair te behandelen. Dit 

zou de beschikkingen evenwel aanzienlijk vertragen, terwijl de nationale verkiezingen naderen. Dit 

zou de werkbaarheid en effectiviteit van de burgerlijke epuratie evenwel volledig tenietdoen. 
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Om na te gaan in welke mate de linkse regering onder Van Acker de burgerlijke epuratie verder vormt, 

vergelijk ik in dit besluit de laatste versie van de besluitwet van de vorige regering met het definitieve 

resultaat. In eerste instantie is er de aan de administratieve epuratie gelieerde rechtenontzetting. In de 

laatste versie onder du Bus staat dat het openbaar ministerie vóór 31 december 1946 zal zorgen voor 

de rechtenontzetting van alle publieke mandatarissen en ambtenaren die hun functie kwijt zijn omwille 

van hun houding onder de bezetting. De besluitwet heeft een automatische “minimumontzetting” voor 

een bredere categorie van individuen die na een interne zuivering hun functie verliezen: ambtenaren en 

publieke mandatarissen, met daarbij: magistraten, notarissen, pleitbezorgers, deurwaarders, advocaten, 

artsen, apothekers, wisselagenten en tot slot leden van gesubsidieerd onderwijs. Daarnaast geldt de 

mogelijkheid van de toepassing van de procedure van de besluitwet. Dit onderdeel wordt verzwaard in 

de besluitwet door het bredere aantal beroepen. De automatische minimumontzetting is wel lichter. 

Het is Grégoire die de mogelijkheid om uit meer rechten te worden ontzet, aan het eind opneemt.  

Ten tweede is er de groep categorieën met levenslange ontzettingen. Het eindpunt van de ontwikkeling 

onder du Bus de Warnaffe geldt voor vier categorieën in de periode tussen 9 mei 1940 en 15 februari 

1945; de besluitwet van 19 september 1945 geldt voor zes categorieën in de periode tussen 9 mei 1940 

en 9 mei 1945, indien de betrokkene op het moment van de feiten minimum 16 jaar oud is. De eerste 

omschrijving (deel uitmaken van militaire groeperingen) blijft dezelfde, behalve dat in de finale versie 

een uitzonderingsgrond staat voor handelingen verricht voor het verzet. Het lidmaatschap bij politieke 

of culturele organismen blijft ook. De finale versie van deze omschrijving vult aan dat het behoud pas 

na 1 januari 1942 gesanctioneerd wordt. Dit is een beperkte mildering. De derde en vierde categorie 

blijven gelijk (bedrijvigheid in economische, syndicale of sociale organismen / beroep doen op de 

bezetter voor sociale geschillen en tegensabotage organiseren). In de besluitwet staan nog twee extra 

groepen: 1. het aanvaarden van vergoedingen door de vijand of door diens tussenkomst en 2. Het 

meewerken aan de opstelling van politieke publicaties onder vijandelijk toezicht. 

De derde stap in deze vergelijking betreft de categorie met een facultatieve levenslange of 20 jaar 

durende rechtenontzetting. De periodisering en leeftijdsgrens veranderen op dezelfde wijze, maar de 

omschrijvingen omzeggens niet. Inzake jeugdbewegingen geldt dat ook de stilzwijgende toestemming 

van ouders tot een ontzetting leidt en tevens in het geval van ontvoogde kinderen, behalve indien de 

ontvoogding volgt uit een huwelijk. Nieuw is de omschrijving inzake het bedrijven van individuele 

propaganda met als doel om onder meer het verzet van de ingezetenen tegen de bezetter te verzwakken 

of de ingezetenen aan te zetten om mee te werken aan het vestigen van de orde van de vijand. 

Algemeen beschouwd is de greep van de besluitwet breder dan laatste versie in de handen van du Bus. 

Dit is vooral zichtbaar in de automatische band met administratieve zuiveringen. Er zijn ook extra 

categorieën. Er gebeurt evenwel geen ongerijmde uitbreiding. De katholieke tegenkanting spitst zich 

tevens toe op de maatregelen voor de verkiezingen. Deze bepalingen doen pas hun intrede onder de 

linkse regering, omdat de planning van de eerste naoorlogse verkiezingen pas onder deze regering een 

beleidselement wordt. De regering beseft de burgerlijke epuratie in de geplande termijn geen volledige 

toepassing kan krijgen. Omdat de verkiezingen nog langer uitstellen geen optie is, sluit de regering 

drie groepen burgers van verkiezingsdeelname uit: geïnterneerden, individuen die voor het militair 

gerecht terechtstaan en diegenen die onder de van ambtswege, levenslange rechtenontzetting vallen. 

Deze overgangsmaatregel behoort tot de logica van de besluitwet, maar iedereen verwacht dat de 

schade ter rechterzijde zal vallen. Dit maakt een politieke interpretatie valabel. De politieke partijen 

zijn echter verantwoordelijk voor de gekozen zijde in maatschappelijke debatten. Het is een politieke 

keuze in de katholieke partij om doelbewust de stemmen uit het reservoir van de incivieken aan te 

willen boren. 
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Een laatste punt van vergelijking is de procedure. Onder du Bus de Warnaffe is het nog niet duidelijk 

of de regering de “action populaire” voor de burgerlijke rechtbank behoudt of de instelling van een 

burgerlijke rechtbank met drie rechters verkiest. Onder Grégoire worden de zuiveringslijsten van de 

krijgsauditeur de eerste stap van de procedure. Beroep is mogelijk via het burgerlijk gerecht. De keuze 

voor deze procedure is ingegeven door snelheid. Indien de burgerlijke epuratie via rechtszaken voor de 

burgerlijke rechtbanken voltrokken wordt, dan blijft deze zuivering zonder effectief effect bij de komst 

van de verkiezingen. Deze snellere startprocedure kan bijkomend de zichtbare onrust bij de katholieke 

politici verklaren. Via de behandeling in de commissie van justitie zijn ze evenwel van deze procedure 

op de hoogte. Het tegengewicht van de morele wens om de incivieken zo volledig als mogelijk van de 

verkiezingen uit te sluiten, is te vinden in de bepalingen aan het eind van de besluitwet: de datum voor 

de herziening van deze maatregelen in 1947 en de parlementaire verslagen. Dit toont dat de regering 

Van Acker zich van het uitzonderlijke karakter van deze noodmaatregelen voor de verkiezingen en 

van hun aard bewust is. De jaarlijkse verslagen voor het parlement gebeuren niet. De linkse partijen 

nemen evenmin het initiatief om de burgerlijke epuratie te herzien. Dit is met uitzondering van het 

voorstel van Ganshof een aangelegenheid in handen van de CVP.  

Een tweede vergelijking heeft hier een plaats. De besluitwet van 19 september 1945 volgt in het kader 

van de rechtenontzettingen op de besluitwet van 6 mei 1944. De eerste besluitwet breidt ontzettingen 

uit voor crimineel en correctioneel gestraften. De burgerlijke epuratie verbreekt echter de band tussen 

veroordeling en ontzetting en voert een zuivering in. De zuivering richt zich op inciviek gedrag dat 

niet noodzakelijk in de strafwet staat. Dit zijn handelingen zonder omschrijving in de strafwet, maar 

tevens handelingen waarvoor de te vorderen straf lager ligt dan de voorziene minimumstraf van 1 jaar 

of een strafvordering niet wenselijk is. Het doel is incivisme zo breed mogelijk te treffen. De opname 

van de administratieve epuratie is vrij logisch. De overige categorieën zijn daden die een langdurige 

ontzetting verdienen. De vermelding “onverminderd de strafsancties” in artikelen 2 en 3 dient al deze 

gevallen gelijk te schakelen en te zorgen dat deze zuivering alle incivieken gelijk treft – zowel voor als 

na de invoering van deze besluitwet.  

De besluitwet voor de burgerlijke epuratie vertoont een aantal Belgische trekjes. Een eerste opvallende 

vaststelling is de centrale rol van het militair gerecht. Voor de opstelling van de zuiveringslijsten zijn 

de auditoraten het zenuwcentrum. Dat komt door de centrale rol van de auditeurs in de voortgang van 

de repressie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, komen er geen bijzondere tuchtrechtbanken. 

Het burgerlijk gerecht met de auditeur als openbaar ministerie is niet ongrondwettelijk in België. 

De uitvoering van de burgerlijke epuratie brengt veelvuldige problemen teweeg. Het meest opvallende 

obstakel is de reactie van het burgerlijk gerecht op de beroepsgang. Er zijn veelvuldige vrijspraken. De 

rechtenontzetting wordt doorgaans te zwaar geacht voor de gepleegde daden onder de bezetting. In een 

aantal andere gevallen schrijven auditeurs mensen in zonder afdoend bewijs van lidmaatschap bij een 

van de gewraakte organisaties. Het wordt snel bekend dat verzet nuttig is. Dit kan tot een versterkend 

effect leiden. Auditeur-generaal Ganshof probeert de rechtspraak in het burgerlijk gerecht tegen te 

gaan door mildere bepalingen voor de burgerlijke epuratie voor te stellen, maar van zijn plannen komt 

niets in huis. In zijn mercuriale schrijft hij: “Le système de l’arrêté-loi étant trop radical et peut-être, 

dans certains cas trop rigoureux, de très nombreuses décisions donnent lieu à opposition et à appel. Il 

semble souhaitable que le système soit assoupli et qu’il permette dans certains cas un recours étendu 

à la déchéance de certains droits seulement”.
2077
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De politieke wereld buigt zich vanaf 1947 uitgebreid over nieuwe bepalingen voor de burgerlijke 

epuratie. Minister van Justitie Lilar verwoordt de betekenis en het doel van het ontwerp ter hervorming 

van de burgerlijke epuratie bij de stemming van de artikelen in de Senaat: “le gouvernement n’entend 

pas se départir du principe instauré par l’arrêté de 1945 et (…) il entend réprimer l’incivisme sous 

toutes ses formes, tel que fut envisagé par le gouvernement de septembre 1945. (…) Nous voyons dans 

ce projet non pas une atténuation des mesures prises à l’égard des véritables coupables, mais la 

faculté de faire une discrimination entre les divers cas particuliers qui jusqu’à présent se trouvaient 

frappés d’une façon uniforme, sans possibilité de discerner”.
2078

 Dit kan lijken op de verbloeming van 

de duidelijk mildere beschikkingen in de nieuwe wet, maar Lilar geeft het resultaat van de wet van 14 

juni 1948 correct weer. De omschrijvingen uit de besluitwet blijven opgenomen. De automatische, 

levenslange ontzetting uit artikelen 1 en 2 valt echter weg en het gerecht krijgt meer speelruimte.  

De wet van 14 juni 1948 is inderdaad geen breuk. Vooral gestuwd vanuit de CVP komt er een wet tot 

stand die voornamelijk te lezen valt als een minder urgente versie van de besluitwet bijna drie jaar 

eerder. Er vallen voor deze mindere mate van urgentie in 1948 verschillende verklaringen aan te halen. 

Er is ten eerste een andere politieke sfeer. De Koningskwestie staat op een waakvlam. De vorming van 

het eerste rooms-rode kabinet na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Paul-Henri Spaak maakt 

de politieke polarisatie minder pregnant. Ten tweede is er meer afstand van die Tweede Wereldoorlog. 

Er staan ditmaal evenmin verkiezingen voor de deur. Een doel van de besluitwet van 19 september 

1945 is incivieken uitsluiten van invloed op ‘s lands toekomst. De korte tijd tussen de uitvaardiging 

van de besluitwet en de verkiezingen verklaart de wijde greep van de overgangsbepalingen. Deze van 

ambtswege ontzettingen moeten de omschreven groepen zo volledig mogelijk omvatten. De rem op 

deze greep is de geplande herziening van de besluitwet in de eerste helft van 1947. Weinigen kanten 

zich uiteindelijk tegen het einde van de van ambtswege levenslange ontzetting. 

De invoering en hervorming van de burgerlijke epuratie markeren de tweede fase van de repressie en 

epuratie. De afschaffing van de automatische band tussen de gevolgen van de administratieve epuratie 

en de burgerlijke epuratie brengt de zuivering volledig in de greep van het gerecht. Elke inschrijving, 

elke rechtenverlies uit hoofde van de besluitwet van 19 september 1945 wordt door de opvolgwet in 

1948 vatbaar voor verzet. Dit is een normalisering in de lijn van de afschaffing van de administratieve 

internering en de samenvoeging van het bewijs van burgertrouw met het bewijs van goed gedrag en 

zeden. De buitengewone maatregelen vervallen meer en meer. De politieke wereld neemt afstand van 

de eerder als noodzakelijk beschouwde muur tegen incivieken. Het komt niet tot een sloping, maar er 

worden alvast deuren en vensters voorzien. 

 

14.4 Het politiek beleid inzake de gerechtelijke bestraffing van de 

samenwerking met de vijand 

 

Opnieuw bespreek ik eerst het politiek beleid voor de gerechtelijke behandeling van de samenwerking 

van de vijand. In de tweede periode vanaf augustus 1945 voltrekken zich twee belangrijke wijzigingen 

in het procedureel dispositief van het militair gerecht. Er komt een vereenvoudigde procedure tot stand 

en de mogelijkheid ter inrichting van kleine krijgsraden zorgt daarnaast voor verdere uitbouw van het 

militair gerecht. 
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14.4.1 De ontwikkeling en bemanning van het militair gerecht 

14.4.1.1 De algemene ontwikkeling 

Naar de mening van Ganshof gebeuren in het eerste bevrijdingsjaar niet voldoende benoemingen in 

het militair gerecht. Een belangrijk obstakel voor een benoeming blijkt de oorspronkelijke functie van 

de beroepsmagistraten te zijn.
2079

 Uit de eerder besproken parlementaire toespraak van Grégoire komt 

evenwel naar voor dat de mastodont van het militair gerecht moeilijk nog een verdere uitbreiding kan 

dragen. Daarom stelt hij bevoegdheidsverschuivingen en procedurele aanpassen voor ter ontlasting 

van het militair gerecht. Op institutioneel niveau breidt het militair gerecht daardoor slechts weinig uit. 

Op 15 februari 1946 komen de zelfstandige krijgsraden van Eupen en Malmedy er nog bij. Er zijn dan 

21 bestendige krijgsraden actief. Het militair gerecht bevindt zich begin 1946 qua aantal krijgsraden 

en –auditoraten op het toppunt van zijn ontwikkeling.
2080

 

Bij de evolutie van het totaal aantal kamers in de krijgsraden komt een andere evolutie van de omvang 

van het militair gerecht naar boven. Eind 1944 zijn er 16 Franstalige en 9 Nederlandstalige kamers.
2081

 

Een jaar later bedraagt het totaal 35 Franstalige en 23 Nederlandstalige kamers. Dit is echter niet het 

totale aantal kamers. De meest opmerkelijke stijging van het aantal kamers voltrekt zich begin 1946. 

Dit mondt uit in het maximum aantal kamers in februari 1947: 72 Franstalige en 62 Nederlandstalige. 

De later in 1947 startende afbouw van de krijgsraden betekent logischerwijs het aantal kamers daalt. 

De toename van kamers begin 1946 betekent niet dat de beleidsvoerders een miraculeuze oplossing 

voor het personeelstekort vinden. De uitbreiding gebeurt via de besluitwet van 18 december 1945 die 

“kleine krijgsraden” met drie in plaats van vijf rechters instelt. Het merendeel van de 29 Franstalige en 

32 Nederlandstalige kleine kamers wordt tijdens 1946 opgericht. Niet weinig kamers zijn echter louter 

theoretisch, omdat de benoemde magistraten zich door hun hoofdfunctie in het burgerlijk gerecht niet 

voldoende van hun taak voor het militair gerecht kunnen kwijten.
2082

 

Het derde niveau voor de doorlichting van de omvang van het militair gerecht is het personeel. Een 

verschuiving van personeel gebeurt in het militair gerecht, wanneer dit gerecht de bevoegdheid verliest 

over de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers. Een van de oplossingen voor de problemen 

met de advocatenbalies ter uitvoering van de burgerlijke epuratie is personeel intern verschuiven. Te 

Bergen is er bijvoorbeeld een sectie met vier magistraten voor de burgerlijke epuratie. De auditeur 

stelt: “A la lumière des difficultés rencontrées précédemment par mon office dans les milieux autorisés 

du barreau montois en ce qui concerne le recrutement de magistrats militaires, je ne crois pas qu’il 

soit opportun de recourir à Mons au recrutement extraordinaire préconisé par votre haut office pour 

les nécessités de l’application de l’arrêté-loi du 19 septembre 1945”.
 2083

 

De toewijzing van de burgerlijke epuratie aan de krijgsauditeurs betekent een omvangrijke verzwaring 

van het werk voor het krijgsgerecht. Interne verschuivingen voldoen niet om de secties burgerlijke 

epuratie te bemannen. Tot 7 januari 1946 benoemt minister Grégoire niet minder dan 49 nieuwe 
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magistraten voor de inschrijving op de lijsten van de krijgsauditeur. Dit zijn bijna steeds bijkomende 

benoemingen. Tot 1 maart 1946 zijn in het totaal 50 magistraten actief wier indiensttreding voor de 

behandeling van de burgerlijke epuratie. Tussen 1 maart en 14 juni 1946 blijven 43 van hen aan het 

werk. Het totale aantal magistraten bereikt zoals aangegeven op 1 juni 1945 een hoogtepunt met een 

totaal van 455. Na een beperkte daling tot 424 op 1 oktober 1945, is de burgerlijke epuratie de oorzaak 

van een uiteindelijke stijging tot 441 magistraten op 1 maart 1946.
2084

  

Voor deze benoemingen werkt Justitie met de advocatenbalies samen. Grégoire vraagt Brussels 

advocaat Georges Hubin om 25 bereidwillige advocaten te vinden voor een tijdelijke functie in de 

epuratie. Hij brengt ook Ganshof op de hoogte en verkrijgt zijn medewerking. De Auditeur-generaal 

wijst de auditeurs dezelfde opdracht voor hun eigen rechtsgebied toe. Verscheidene redenen verklaren 

het wisselende succes van de auditeurs. De parketten in Antwerpen, Aarlen, Brugge, Doornik, Gent, 

Leuven en Verviers vinden geen kandidaten. In een aantal gevallen is de balie te klein. Op andere 

plaatsen ligt de orde van advocaten dwars door zich te kanten tegen een cumul van een functie in het 

militair gerecht met de voortzetting van een advocatenpraktijk. Een derde reden is de maatschappelijke 

gevoeligheid van de repressie. Ook verdedigt een aantal advocaten van collaboratie beschuldigde 

individuen. Uit onderzoek naar de voorgedragen kandidaten blijkt de leeftijd te schommelen rond 38,7 

jaar, met een gemiddelde ervaring als advocaat van 16,45 jaar. Dit is beduidend hoger dan de door 

Grégoire vooropgestelde ervaring van acht jaar. Te jong zijn en onvoldoende ervaring als advocaat 

gelden als doorslaggevende argumenten bij de schifting van de kandidaten. Politieke gezindheid en 

activiteit in het verzet zijn van niet meer dan marginaal belang.
2085

 Soms zijn er oplossingen mogelijk. 

In Leuven licht de strafhouder van de balie aan het krijgsauditoraat toe dat de tuchtraad zijn mening 

zal herzien. Er kunnen daarna twee benoemingen gebeuren.
2086

 

Ganshof stuurt aan de minister van Justitie op 7 januari 1946 bovendien 52 kandidaturen voor adjunct-

griffiers. De nieuwe parketmagistraten hebben immers administratieve ondersteuning nodig. Midden 

april kondigt het Auditoraat-generaal een laatste benoemingslijst in deze context aan. Er zouden vanaf 

dan voldoende griffiers en adjunct-griffiers moeten zijn voor een vlotte gang van zaken. Een maand 

later blijkt uit het overzicht van substituut-Auditeur-generaal de Jaer dat slechts 12 van 32 gevraagde 

benoemingen voltrokken zijn. Voor de geweigerde benoemingen zijn alweer uiteenlopende redenen. 

Zo wordt de aanvraag voor personeel in het krijgsauditoraat te Charleroi als overbodig beschouwd 

door de nakende afschaffing van deze instelling. Het Antwerpse auditoraat heeft reeds 72 griffiers en 

adjunct-griffiers voor een equipe van 46 magistraten. Dat eind januari 1946 toch nog een besluit volgt 

met de benoemingen voor 2 griffiers en 14 adjunct-griffiers ligt aan het hoge aantal ontslagnemenden 

en het ontoereikende effect van interne reaffectaties.
2087

 

  

14.4.1.2 De aanduiding van militaire leden in het militair gerecht 

De bemanning van het gerechtelijke apparaat blijft voor moeilijkheden zorgen. Een eerste oplossing in 

deze discussie is de afschaffing van de ministeriële rondzendbrief van 15 maart 1907. Dit document 

regelt de detachering van militairen. De minister van Justitie is niet voor deze afschaffing gewonnen. 

Tot minstens december 1945 wil hij de rondzendbrief behouden. De officierslijsten zijn recent met de 
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gerepatrieerde krijgsgevangen officieren en hogere officieren zonder effectieve taken aangevuld. 
2088

 

Niet iedereen meent dat dit het tekort aan officieren zal oplossen. Te Gent wacht het krijgsauditoraat 

op het effect van de afschaffing van de krijgsraden voor de misdrijven ten nadele van de geallieerde 

legers. De vrijgekomen officieren kunnen naar de overige krijgsraden. Voor auditeur Moeneclaey 

(Ieper) is het probleem dat Ieper geen garnizoensstad is. De plaatsbevelhebbers verdwijnen na 1 

december 1945 uit Roeselare en Ieper, terwijl de auditoraten te Brugge en Kortrijk de officieren uit 

hun regio oplijsten. Moeneclaey vraagt of de officieren in de buitendiensten van het ministerie van 

Landsverdediging tot de rondzendbrief behoren. Dit kan voor hem de oplossing zijn. Te Brussel en 

Mechelen rekenen de auditoraten op de afschaffing van de genoemde rondzendbrief.
2089

 

Aan het eind van 1945 blijft de poule van beschikbare militairen dermate klein dat de krijgsraad in 

Mechelen bijna elke maand op dezelfde officieren moet rekenen. Bovendien wordt de samenstelling 

van een tweede Vlaamse kamer zo goed als onmogelijk. De oproeping van de uit krijgsgevangenschap 

teruggekeerde militairen door het ministerie van Landsverdediging kan op elk moment gebeuren en zo 

de militairen onbeschikbaar maken tijdens hun zittijd. Tomsin vraagt Ganshof om Landsverdediging te 

laten beslissen dat voor de krijgsraad dienstdoende militairen pas na hun zittijd worden opgeroepen. 

Deze vraag krijgt een positief antwoord. De Advocaat-generaal moet daarom aan het eind van elke 

maand het departement Landsverdediging inlichten over de dienstdoende militairen.
2090

  

Eerste Voorzitter van het krijgshof Willy Loppens schrijft Grégoire begin december 1945. Hij wil het 

onvoldoende aantal officieren beschikbaar voor het krijgshof in Luik oplossen. Het eerste voorstel van 

Loppens is de commissionering van minstens drie kolonels op pensioen of uit het reserveleger tot de 

graad van generaal-majoor. In het verleden werkt dit steevast. De tweede oplossing van Loppens is 

een besluit gebaseerd op de besluitwet van 18 augustus 1914 die bepaalt dat bij gebrek aan andere 

oplossingen in oorlogstijd het krijgshof mag bestaan uit een voorzitter en vier hogere officieren zonder 

onderscheid van graad. Ganshof steunt Loppens eerste voorstel wegens de snelheid. Een wetswijziging 

neemt gauw enkele weken in beslag. Gauw genoeg ziet hij evenwel in dat ook de commissioneringen 

tijd in beslag nemen. Hij stuurt de minister van Justitie daarom een ontwerp volgens het voorstel van 

Loppens.
2091

 De besluitwet van 30 januari 1946 versoepelt de samenstelling van de kamers in het 

krijgshof. Indien de behoeften van de militaire dienst het voor de bevoegde territoriale commandant 

onmogelijk maken om een hoofdofficier (kolonel of luitenant-kolonel) vrij te maken in dienst van het 

krijgshof, mogen drie hoofdofficieren zonder onderling onderscheid van graad zetelen.
2092

 

De auditoraten te Hasselt en Charleroi berichten in december 1946 over de schaarse officieren. Dit is 

een constant probleem.
2093

 Dit tekort is eind 1946 vooral te wijten aan het groot aantal officieren dat in 

het actief leger op pensioen gaat, terwijl veel officieren van de reservekaders de leeftijd bereiken om 

hun kaders te verlaten. Zoals steeds is dit probleem niet overal even dringend. Te Antwerpen, Hasselt, 

Luik en Tongeren dringt een oplossing zich op. De voorgestane oplossing bij een nakend tekort aan 

officieren is de wijziging van de wet van 6 juli 1935 waardoor reserveofficieren die door hun leeftijd 
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de reservekaders verlaten, tijdelijk een militaire graad kunnen krijgen om in de krijgsraad te zetelen. 

Verschillende magistraten vragen de Auditeur-generaal om de commissioneringen ook na oorlogstijd 

toe te laten. Eerste substituut-krijgsauditeur Louveau (Mechelen) wil commissioneringen ambtshalve 

verlengbaar te maken. Aarlen, Brugge, Doornik, Kortrijk, Malmedy en Turnhout zien geen problemen. 

Dit is voor Doornik te wijten aan de gevorderde staat van werken. 

Na deze bevraging werkt het Auditoraat-generaal inderdaad aan een ontwerp om de wet van 6 juli 

1935 te wijzigen. De eindfase van de repressie betekent een intensifiëring van de werkzaamheden. Dit 

brengt een spanning teweeg met het lage aantal officieren in het binnenland en de beperkt aantallen 

hogere en algemene officieren in het reserveleger. Problematisch zijn de militairen in administratieve 

diensten. Deze officieren zijn tijdens die benoeming vrijgesteld van gerechtelijke taken. Daarnaast 

stoppen de commissioneringen aan het eind van de oorlogstijd. Dit zal het militair gerecht sterk 

beïnvloeden. Ganshof wil minder vrijstellingen en het behoud van de commissioneringen na 

oorlogstijd. In maart 1947 stelt de minister van Landsverdediging de Fraiteur dat alle reserveofficieren 

aan de leeftijdslimiet naar hun laatste graad in de reservekaders gecommissioneerd worden. Wie zetelt, 

krijgt een commissionering voor de duur van de gerechtelijke opdracht en mag zetelen met de graad 

van de eretitel. De minister laat verder weten dat het behoud van maatregelen na oorlogstijd wordt 

voorbereid. Hij belooft tot slot het aantal vrijgestelden van gerechtelijke dienst te verlagen.
2094

 

 

14.4.1.3 De benoeming van magistraten 

Door middel van de besluitwet van 18 december 1945 probeert de regering Van Acker de problemen 

met de beschikbare magistraten te herstellen. Deze besluitwet voert de “kleine krijgsraden” in, maar 

wijzigt ook de algemene samenstelling van de krijgsraden. De voorzitter van het krijgshof kan wegens 

dienstnoodwendigheden effectief zetelende of plaatsvervangende magistraten van het krijgshof vanaf 

dan tijdelijk toewijzen aan een andere kamer. Dit moet wel gebeuren in het rechtsgebied van het hof 

van beroep waar de betrokken magistraat deel van uitmaakt.
2095

 

De Brusselse krijgsraad heeft problemen tot begin 1946. Burgerlijke magistraten zijn er moeilijk toe te 

bewegen om de functie van voorzitter op te nemen. Dit is vooral te wijten aan hun andere functie als 

raadsheer in het hof van beroep te Brussel of voorzitter van een kamer van de rechtbank van eerste 

aanleg. Deze bijkomende taak in het militair gerecht weegt zwaar en de vraag voor verminderde dienst 

bij het burgerlijk gerecht wordt slechts zelden toegekend, omdat het tekort aan magistraten daar even 

nijpend is. Ganshof wil de magistraten supplementair betalen. Dit volgt de lijn van de vergoeding voor 

magistraten om in bepaalde commissies te zetelen en voor advocaten benoemd tot tweede burgerlijke 

magistraat. Het Auditoraat-generaal is niet volledig van deze oplossing overtuigd. Een nieuwe 

wijziging van de wet van 30 mei 1944 is moeilijk. Na bijna een jaar is het ontwerp voor de uitbreiding 

van de besluitwet voor burgerlijke leden van de krijgsraden bevoegd voor de misdrijven ten nadele 

van de geallieerde legers nog niet afgehandeld. Dit ontwerp moet de vergoedingen van de burgerlijke 

leden van deze militaire rechtbanken gelijkschakelen met de vergoedingen van de krijgsmagistraten in 

vergelijkbare functies. Een niet verzonden brief van oktober 1946 vraagt nogmaals dit te regelen.
2096
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Ook de griffiediensten van het krijgshof veroorzaken vertraging. Een gevolg van de dienstbrief van de 

minister van Landsverdediging van 16 september 1946 is dat niet voldoende onderofficieren vrij zijn 

om het kader van de griffie in te vullen. Dit zorgt in Antwerpen en Brussel voor problemen. Tijdelijk 

burgerlijk personeel vinden, is moeilijk door het lage nettoloon en de onzekere betrekkingsduur. Het 

departement Justitie geeft tezelfdertijd geen gevolg aan de vraag van Auditeur-generaal van der 

Straeten om adjunct-griffiers van de krijgsraden over te plaatsen of om het kader van het burgerlijk 

personeel in functie van het aantal kamers te vergroten. Hij hengelt daarom eind mei 1947 om meer 

militairen.
2097

 

 

14.4.1.4 De kleine krijgsraden 

Aan het eind van zijn tweede lange toespraak voor de Senaat op 23 september 1945 kondigt Grégoire 

de instelling van kleine krijgsraden aan. De bedoeling is om het aantal kamers in het militair gerecht te 

vergroten zonder nog meer magistraten en militairen bij de werking te betrekken. De besluitwet van 18 

december 1945 voert de volgende bepaling in: “In ieder van de krijgsraden zijn er één of verschillende 

kamers bestaande uit een burgerlijke magistraat-voorzitter, een hoofdofficier en een lagere officier 

met ten minste de graad van luitenant”. Het aantal kamers wordt later vastgelegd per kb. Deze kleine 

krijgsraden zijn louter bevoegd voor rechtszaken waarin de gevorderde straf niet 15 jaar overschrijdt. 

Indien een rechtbank oordeelt dat een hogere straf past, wordt de rechtszaak doorverwezen naar een 

gewone kamer.
2098

 Dit is een beperkte hervorming in vergelijking met het eerste ontwerp van deze 

besluitwet dat een globale hervorming van de krijgsraden met enkel kleine krijgsraden betreft.
2099

  

Op 11 december 1945 vraagt Ganshof per dienstbrief aan de krijgsauditeurs hoeveel kamers met een 

burgerlijke rechter nodig zijn. Hij geeft aan dat hij het ontwerp van de besluitwet heeft opgesteld. Op 

basis van de wensen van de auditeurs zal de instelling van het benodigde aantal kleine kamers via 

regentsbesluit gebeuren. De meeste krijgsauditeurs vragen een tot vier kleine kamers. Op 16 januari 

1946 komen kleine kamers tot stand bij de krijgsraden van Aarlen, Antwerpen, Bergen, Charleroi, 

Doornik, Ieper, Kortrijk, Namen en Verviers. Hierna volgen nog andere soortgelijke besluiten.
2100

 

 

14.4.1.5 Logistieke problemen 

Logistiek blijft het militair gerecht – zij het minder acuut – ook met verscheidene problemen kampen. 

De transportproblemen zijn nog steeds niet volledig van de baan. Uit het krijgshof te Luik komt eind 

november 1945 de vraag naar vijfmaal per week transport tussen Hasselt en Luik. De slechte getimede 

en weinig performante treinverbindingen zorgen voor ingekorte zittingen en de nakende winter doet 

het ergste vermoeden. Ganshof en Loppens overleggen inzake het beperkte wagenpark van het militair 

gerecht over een persoonlijke demarche bij de minister van Justitie of Landsverdediging.
2101

 Andere 

winterproblemen wil het gerecht ook vermijden. Ganshof vraagt de minister van Justitie om antraciet 
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van klein kaliber in plaats van spriet of vergelijkbaar materiaal. Tevens bericht hij dat auditeurs bij te 

koud weer zittingen zullen schorsen. De auditeurs krijgen daarvoor steun van de zetelende rechters en 

militairen. Het komt medio december in de provincie Luik inderdaad tot schorsingen daarom.
2102

 

 

14.4.1.6 De uiteindelijke afbouw 

Op 20 mei 1946 houdt het Auditoraat-generaal een vergadering betreffende de maatregelen die nodig 

zijn voor de bespoediging van het beëindigen van de taak van de militaire rechtsmacht. Ganshof meldt 

na deze vergadering aan de krijgsauditeurs dat het Auditoraat-generaal via een Advocaat-generaal 

nauwer contact met de auditoraten zal houden om specifieke oplossingen te bieden voor specifieke 

problemen. Op 29 mei stelt Ganshof Advocaat-generaal Bayot aan. Hij moet de directieven doorgeven 

die hij en Advocaat-generaal van der Straeten in het krijgsauditoraat te Brussel hebben verspreid en 

tevens praktische suggesties doen om een hogere productiviteit te bereiken. Prioritair zijn bezoeken 

aan de auditoraten te Brugge, Gent, Mechelen, Hasselt, Turnhout en Verviers. Voor de economische 

samenwerking stelt Ganshof eerste substituut-krijgsauditeur Legros aan. Vanaf juni begint Bayot met 

Legros aan de inspecties.
2103

 

Vanaf mei 947 breidt het militair gerecht niet meer uit. Er gebeuren louter nog interne verschuivingen. 

De eerste afschaffingen van krijgsauditoraten en hun bijhorende krijgsraden gebeuren dat jaar – te 

Ieper en Aarlen op 31 mei, te Leuven en Tongeren op 10 juni en te Doornik en Malmedy op 30 juni. 

Eind juli markeert het einde van de bestendige krijgsraden te Charleroi, Mechelen, Turnhout, Verviers, 

Nijvel, Kortrijk en Eupen. De acht resterende bestendige krijgsraden blijven nog ruim een jaar actief 

met dien verstande dat de wet van 31 juli 1947 de krijgsraden te Antwerpen, Brugge, Hasselt, Bergen 

en Namen ten langste tot 31 juli 1950 laat functioneren. Op 15 september 1948 volgt al de afschaffing 

van Brugge en Hasselt. Namen stopt op 15 oktober 1949.
2104

 In Brussel, Gent en Luik blijven ook na 

de repressie de bestendige krijgsraden functioneren. De normalisering van de omvang en taak van het 

militair gerecht leidt niet tot vernieuwingen. De parlementaire besprekingen over het ontwerp van de 

wet van 31 juli 1947 leidt tot weinig tegenstand. Er is een communistische stuiptrekking met kritiek op 

de economische samenwerking met de vijand en bemerkingen van de socialisten over de regeling van 

de ontslagen, maar de wet geraak zonder problemen gestemd.
2105

 

De inkrimping van de militaire rechtbanken volgt niet louter uit de vooruitgang van de repressie en de 

epuratie. Ganshof mag dan wel vaak wijzen op de onvolledige beschikbaarheid van de magistraten uit 

het burgerlijk gerecht, de Eerste Voorzitters van de beroepshoven en de Procureurs-generaal zien deze 

situatie toch anders. Zij benadrukken op een onderhoud met de minister van Justitie in het voorjaar 

van 1946 dat ze het afgestane personeel graag terug in eigen kader willen opnemen. Ganshof moet 

echter voldoende magistraten hebben voor de uitvoering van zijn vervolgingsbeleid: “la magistrature 

militaire exerce l’action publique, consciente de la nécessité de réduire les poursuites à l’essentiel, 

mais ne perdant de vue ni le respect des principes sur lequel naît l’arbitraire, ni le danger de voir 

naître des réactions inévitables déterminées par une indulgence excessive”.
2106

 Een te snelle afbouw 
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van het aantal magistraten kan het gerechtelijke werk danig vertragen, dat bepaalde gevallen te mild 

bestraft zouden worden. Ganshof heeft het hier over zijn “tot het essentiële beperkte” beleid.  

In de laatste fase van de repressie vinden het burgerlijk en het militair gerecht een – zij het gespannen 

– modus vivendi. De steeds langere bijkomende vertraging op het voorziene einde van de werking van 

verschillende krijgsraden maakt de beschikbaarheid van burgerlijke magistraten van pivotaal belang. 

Op 14 en 15 februari 1947 zijn er belangrijke vergaderingen over de stand van zaken voor de repressie 

en epuratie. Minister van Justitie Lilar zit samen met Auditeur-generaal Ganshof, de drie Procureurs-

generaal en de procureur des konings van Brussel. Daarin stelt Ganshof dat er ondanks verscheidene 

maatregelen van interne orde nog steeds zorgelijke toestanden bestaan in de volgende geledingen van 

het militair gerecht: Brussel, Antwerpen, Luik, Verviers, Eupen, Malmedy, Gent en Brugge. Het kader 

van oplossingen kan bestaan uit de bemanning van de auditoraten, de krijgsraden of het krijgshof. 

Lilar geeft aan de Procureurs-generaal de nodige richtlijnen voor de toewijzing van magistraten op 

verschillende knelpunten in het militair gerecht.
2107

  

Door de minister van Justitie stemmen de Procureurs-generaal tevens in met het voltijds beschikbaar 

stellen van de bij het militair gerecht afgevaardigde magistraten voor de periode van 1 april tot 15 juli 

1947. Het militair gerecht kan zo het aantal zittingen verdubbelen en binnen de voorziene termijnen de 

afdoening van de gerechtelijke procedures bewerkstelligen. De vermelde afschaffing van krijgsraden 

en –auditoraten in 1947 is hiervan een direct gevolg. Auditeur-generaal van der Straeten kan op 16 

juni 1947 de terugkeer van alle uit het burgerlijk gerecht afgevaardigde magistraten in het vooruitzicht 

stellen. De invoering van nieuwe bestendige kaders maakt dit in de nabije toekomst mogelijk. Eind 

1947 voorziet het Auditoraat-generaal dat bijna alle afgevaardigde magistraten hun oorspronkelijke 

functie opnieuw voltijds kunnen beoefenen.
2108

 Gewoonlijk keurt het Auditoraat-generaal aanvragen 

van de Procureurs-generaal voor de terugkeer van beroepsmagistraten goed. De enige uitzondering is 

voor zwaarbelaste functies.
2109

 

Als voorbeeld voor de afbouw en de verwante problematiek licht ik de provincie West-Vlaanderen 

door. Een planning op 1 september 1946 stelt dat vanaf 31 december 1946 enkel Brugge een zetel van 

het militair gerecht zal hebben. Dit vraagt wel overgangsmaatregelen. Het Brugse auditoraat neemt 

daarom op 15 september 1946 alle West-Vlaamse rechtszaken van de klassieke bevoegdheid van het 

militair gerecht over. Voor Kortrijk komen er geen bijzondere maatregelen. Vanaf 15 oktober 1946 

werkt een substituut van dit parket de zeventigtal aan Brugge overgedragen dossiers af. De overige 

magistraten die op 31 december 1947 nog niet te Gent werken, kunnen hun taak in Brugge afronden. 

Voor Ieper is wel een bijkomende regeling nodig. Het militair gerecht te Ieper staat dan al ten dienste 

van het militair gerecht te Gent en vonnist de haar toegewezen rechtszaken. De Auditeur-generaal treft 

deze regeling midden 1946. Op aanraden van de Gentse krijgsauditeur Van Thorenburg krijgt het 

parket te Ieper de zaken van uniformdragers. Het lager aantal getuigenissen voor deze rechtszaken 

maakt het mogelijk om tevens overdrachten te doen buiten het zuidwesten van Oost-Vlaanderen. Gent 

selecteert louter afgewerkte en eenvoudige zaken voor overdracht.  
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De afschaffing van het militair gerecht te Ieper kan op twee momenten: 1. Op 1 oktober 1946 door de 

benoeming van de Ieperse magistraten als leden van de krijgsraad en het auditoraat te Brugge. Deze 

magistraten blijven dan te Ieper voor de uit Gent overdragen rechtszaken. 2. De andere mogelijkheid is 

dat de Ieperse krijgsraad de Gentse dossiers tegen 31 december 1946 afwerkt. Het Brugse auditoraat 

gaat op dat moment de overname van zaken over militaire collaboratie na uit de regio Eeklo, Adegem, 

Maldegem en Sint-Laureins. Bayot steunt dit, onder meer door nabije ligging van Brugge. Hij meent 

dat de gelijklopende mentaliteit van Brugge en dit Oost-Vlaams gebied de rechtspraak ten goede moet 

komen. Deze regeling start vanaf eind augustus 1946. Ook de behandeling van politieke rechtszaken 

wordt in het vooruitzicht gesteld. De verwachte versnelling van de afwerking van deze rechtszaken 

gebeurt echter niet. Auditeur Santenaire (Gent) ziet eind november 1946 drie redenen: de tijd voor het 

voeren van de nodige gerechtelijke onderzoeken, de rol bij de krijgsraden en de sinds september 

nieuwe magistraten die nog niet ten volle renderen. In het Staatsblad van 27 november 1946 staat de 

oprichting van twee kamers bij het militair gerecht te Gent, met zetel in de stad Oudenaarde.
2110

  

Vertraging in de krijgsraden en –auditoraten maakt dat de eigenlijke afschaffing van het krijgsgerecht 

te Ieper pas gebeurt op 1 juni 1947. De datum voor Kortrijk wordt uiteindelijk 1 augustus 1947. Een 

maand na de eerste planning voor West-Vlaanderen schuift advocaat-generaal Bayot de afschaffing 

van de Kortrijkse krijgsraad door naar 15 februari 1947: “Au rythme actuel de 3 à 4 audiences par 

mois, il faudra un temps fort long pour terminer l’examen des oppositions introduites. L’absence de 

magistrats civils au Tribunal de Courtrai ne permet, actuellement, d’envisager aucun remède”. Op 24 

juni 1947 meldt hij aan Auditeur-generaal Van der Straeten dat de politieke en militaire samenwerking 

met de vijand en de lijsten van de burgerlijke epuratie zijn afgewerkt. De provinciale centralisatie kan 

zich eindelijk voltrekken. Bij deze overdracht schenkt het nieuw bevoegde parket naast de nog actieve 

zaken in onderzoek ook aandacht aan de zonder gevolg geklasseerde dossiers.
2111

 

De rechtsgebieden van de afgeschafte auditoraten worden logischerwijs opgeslorpt in het rechtsgebied 

van hun bovenliggend krijgshof. De leidraad is provinciaal. In deze zin zegt advocaat-generaal bij het 

krijgshof van den Eynde de Rivieren medio augustus 1946 schrijft aan zijn evenknie Bayot dat het 

handig zou zijn om voor de negen provincies acht provinciale krijgsraden te hebben. De krijgsraad te 

Namen krijgt dan de bevoegdheid over Luxemburg erbij.
2112

 Er bestaan vanaf 31 juli 1950 evenwel 

nog maar drie bestendige krijgsraden: Brussel, Gent en Luik. Het militair gerecht bereikt vanaf die 

datum een omvang vergelijkbaar met de periode vóór de repressie. In augustus 1927 zijn er nog vier 

bestendige krijgsauditoraten: Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.
2113

  

Bij het samenvoegen van krijgsraden en –auditoraten voert het Auditoraat-generaal een permanent 

kader van magistraten in, aangevuld met “magistrats de complément”. Dit is een uitdovende categorie 

magistraten die normaal reeds in dienst zijn en een benoeming in de burgerlijke magistratuur wensen. 

Deze magistraten bieden een uitweg voor het overmatig aantal dossiers en doen tot hun benoeming in 

de burgerlijke magistratuur ervaring in het rechtswezen op. Deze speciale benoemingen zijn nodig, 

omdat krijgsraden en –auditoraten bij hun afschaffing hun taak zelden volledig hebben afgewerkt. 

Eind september 1946 heeft het krijgsauditoraat te Aarlen bijvoorbeeld nog 188 zaken inzake incivisme 

en 269 gemeenrechtelijke zaken. Krijgsauditeur Joachim draagt op 114 zaken (161 individuen) uit de 

streek van Marche over aan Namen. Voor een meer evenwichtige verdeling van de werklast tussen de 
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auditoraten verhuizen substituten-krijgsauditeur Giaux en Frappier naar Namen.
2114

 Leuven is ook 

bijzonder. Het Auditoraat-generaal behoudt de behandeling van rechtszaken in Leuven door de sterk 

betrokken publieke opinie, ondanks het feit dat twee magistraten uit Brussel onderzoeksdaden stellen. 

Onbegrip bij de betrokken bevolking valt ten zeerste vermijden. Een aantal burgerlijke magistraten uit 

de bestendige krijgsraad te Leuven is trouwens zeer lichtgeraakt. Dit maakt de omvorming van de 

krijgsraad te Leuven naar een Leuvense kamer van de krijgsraad te Brussel ongewenst.
2115

 

 

14.4.2 De bevoegdheid van het militair gerecht  

14.4.2.1 De bevoegdheid inzake de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

In tegenstelling tot de besluitwet van 26 mei 1944 bevat artikel 1 van de besluitwet van 27 mei 1944 

inzake de bevoegdheid van het militair gerecht voor de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

niet het eindpunt van de bevoegdheid op twaalf maand na de totale bevrijding van België. Voor deze 

misdrijven is de grens een datum per kb of het tevens op vredesvoet plaatsen van het leger. Omdat de 

oorlogstijd blijft duren in België, komt het eind augustus 1945 tot gesprekken over het einde van deze 

bevoegdheid. Sommige auditeurs willen zich op de repressie concentreren.
2116

 Op 27 augustus schrijft 

het Auditoraat-generaal aan Colonel Sherman, hoofd van de Amerikaanse Missie en Colonel Spear, 

hoofd van de Britse Missie in België. Er staat te lezen dat in België – in tegenstelling tot andere landen 

– het militair gerecht misdrijven ten nadele van de geallieerde legers berecht, omdat na de bevrijding 

het functioneren van het burgerlijk gerecht onzeker was. Dit gerecht heeft ondertussen een zo goed als 

volledige personeelsbezetting. Het oorlogseinde maakt het behoud van deze uitzonderingsmaatregel 

onhoudbaar. De geallieerden gaan akkoord. Dit ligt minister van Justitie Grégoire na aan het hart. 

Ganshof schrijft daarna een ontwerp, gebruik makend van de optie in het vermelde eerste artikel. Hij 

voegt ook de procureurs des konings toe in het ontwerp met de minnelijke schikking voor misdrijven 

ten nadele van de geallieerde legers. Anders verliest dit ontwerp bij de bevoegdheidswijziging elk nut. 

Begin september stuurt Ganshof zijn ontwerpen aan het ministerie van Justitie. Hij haalt het hoofddoel 

van de bevoegdheidswijziging aan: de militaire rechtsmacht moet zich op de repressie van misdrijven 

tegen de veiligheid van de Staat concentreren. De besluitwet koudweg afschaffen kan echter niet. 

Artikel 2 somt immers een klein aantal bevoegdheden op die onder de bevoegdheid van het militair 

gerecht blijven. Ook kan de minnelijke schikking anders niet toegepast worden. De besluitwet van 13 

mei 1940 ter verscherping der bestraffing van sommige tijdens de oorlogstijd gepleegde feiten neemt 

Ganshof niet op in zijn ontwerp, omdat die bevoegdheid bij het hof van assisen hoort. Tot slot wijst hij 

de minister erop dat dit ertoe leidt dat alle zaken meteen veranderen van rechtbank, ook de reeds 

geplande zaken. Inzake algemene principes werkt het strafrecht immers niet retroactief. Ganshof 

belooft voor de overdracht contact op te nemen met de Procureurs-Generaal. 

Het antwoord van Grégoire komt een kleine maand later. Voor de minister past het om de overdracht 

tot artikel 1 van de besluitwet van 27 mei 1944 te beperken. Ten tweede wil hij dat de krijgsraad een 

vonnis van onbevoegdheid uitspreekt, indien nog geen vonnis is geveld. De minister wil vermijden dat 

het burgerlijk gerecht met overdadig veel dossiers belast wordt. Grégoire heeft hiermee niet toe aan de 
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geallieerde wens dat de krijgsraden bevoegd blijven voor alle zaken in behandeling bij de auditoraten. 

Ganshof is tevreden dat de minister aan zijn kant staat. Wel moeten de Procureurs-generaal weten dat 

alle straffen van meer dan 2 maand meteen uitvoering moeten krijgen. Gratieverzoeken veranderen dat 

niet. De Britse Missie vraagt Ganshof om die herinnering.
2117

 

Uiteindelijk komt het tot een regentsbesluit op 10 november 1945. De krijgsraad blijft daarin bevoegd 

om kennis te nemen van de bedoelde misdrijven, indien de rechtszaak voor de inwerkingtreding van 

dit besluit bij deze rechtbank aanhangig is gemaakt.
2118

 Op 30 november volgt een rondzendbrief met 

duiding voor de auditeurs. Ganshof meent dat de toepassing van dit regentsbesluit weinig commentaar 

vergt. Het eerste punt is dat de krijgsraad enkel bevoegd is over de vóór 1 december 1945 gepleegde 

misdrijven in zoverre deze per dagvaarding aanhangig zijn gemaakt.
2119

 Voor de zaken met gestelde 

onderzoeksdaden stellen de auditeurs een bevelschrift op om de bundels aan de procureur des konings 

over te maken. Bundels in de fase van het vooronderzoek hebben enkel een kantschrift nodig. De 

auditeurs moeten de procureurs tevens wijzen op de apart geklasseerde dossiers voor de minnelijke 

schikking. Tot slot vraagt de Auditeur-generaal om de bundels van beklaagden in staat van voorlopige 

hechtenis met voorrang over te maken. De voorlopige hechtenis door een aanhoudingsbevel voor deze 

beklaagden blijft als overgangsmaatregel niet langer dan vijftien dagen van kracht.
2120

 Ganshof stemt 

in met het voorstel om vanaf december enkel de gestarte minnelijke schikkingen uit te voeren en geen 

nieuwe te aanvaarden. De auditeurs te Leuven en Tongeren meden dat de behouden bevoegdheid uit 

artikel 2 slechts een gering aantal rechtszaken met zich zal meebrengen.
2121

 

De militaire rechtbanken en parketten bevoegd voor de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

krimpen door deze bevoegdheidswijziging in of verdwijnen. Hierdoor komen magistraten vrij voor de 

behandeling van rechtszaken in verband met de repressie. Ganshof vraagt eind november 1945 aan de 

krijgsauditeurs in welke secties van de auditoraten de vrijgekomen magistraten werken. Er komen 

verschillende antwoorden, maar gewoonlijk is de winst in mankracht beperkt. In het auditoraat te 

Antwerpen zijn er wel zichtbare verschuivingen. Antwerpen heeft de grootste sectie voor misdrijven 

ten nadele van de geallieerde legers. De eerste substituut werkt op het secretariaat. Twee substituten 

blijven voor de behandeling van lopende zaken bij de sectie gemeen recht. Een substituut gaat naar de 

sectie paramilitaire formaties voor de vereenvoudigde procedure en twee anderen naar de burgerlijke 

epuratie. Dit vangt de problemen met de lokale balie op. In Brussel blijven drie magistraten werken in 

de sectie gemeen recht, terwijl een naar de economische sectie gaat en twee anderen de Vlaamse sectie 

voor politieke zaken vervoegen. In Luik behandelen twee magistraten de lopende zaken. De overigen 

verspreiden zich over verklikkingen (een als vervanger voor een zieke en een ander als bijkomende 

kracht), militaire zaken en sectie voor wapens. In Brugge plaatst Rubbrecht een magistraat op de 

burgerlijke epuratie. Er zijn twijfels over de kwaliteiten van de tweede betrokkene. De krijgsauditeur 

durft hem niet op politieke zaken plaatsen en geeft hem lichte militaire delicten en auto-ongevallen 

met militaire vrachtwagens.
2122

 Verschuivingen gebeuren afhankelijk van de lokale benodigdheden en 

de kwaliteiten van de betrokkenen. 
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14.4.2.2 De bevrijding van het Belgisch grondgebied en het einde van de oorlogstijd 

Het regentsbesluit van 6 november 1944 legt de bevrijding van het Belgisch grondgebied vast op 1 

november 1944. Dit is bijzonder belangrijk. De uitgebreide bevoegdheid en bijzondere procedure van 

het militair gerecht eindigen volgens de besluitwet van 26 mei 1944 bij het op vredesvoet plaatsen van 

het leger of ten laatste bij het verstrijken van de 12 maanden volgend op de totale bevrijding van het 

grondgebied. Na 1 november 1945 is het militair gerecht bevoegd om in oorlogstijd in oorspronkelijke 

samenstelling kennis te nemen van de misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de Staat. Dit komt door de wet van 19 juli 1934. Artikel 11 van de besluitwet van 26 mei 1944 stelt in 

deze context dat na het verstrijken van de tijdslimiet het gerecht nog steeds kan kennisnemen van de 

misdrijven die voorheen aanhangig zijn gemaakt en reeds het voorwerp van onderzoek zijn.
2123

  

Op 7 september 1945 verstuurt de Auditeur-generaal een rondzendbrief inzake de toepassingstermijn 

van de bepalingen van de besluitwet van 26 mei 1944. Ganshof deelt mee dat hij de regering om een 

latere datum heeft gevraagd. Hij stelt deze vraag aan de minister van Justitie du Bus de Warnaffe een 

aantal maal: op 9 april, 2 en 29 mei en 13 juli 1945. De invloed op de besluitwetten van onder meer 26 

mei 1944 is te ingrijpend. Op 6 juni 1945 laat du Bus aan Ganshof weten dat de kabinetsraad akkoord 

is. Ganshof stuurt zijn opvolger Grégoire herinneringen op 14 en 28 augustus 1945.
2124

 Hij steunt voor 

de verplaatsing van de datum op de gedeeltelijke herbezetting van België door het von Rundstedt-

offensief. Voor het geval dat de regering geen gevolg geeft aan zijn vraag, duidt Ganshof artikel 11 

van de besluitwet van 26 mei 1944 voor de krijgsauditeurs. 

De militaire rechtbanken blijven bevoegd voor de reeds aanhangig gemaakte misdrijven waarbij vóór 

de einddatum een onderzoek is ingesteld. Een zaak wordt bij het militair gerecht aanhangig gemaakt 

zoals bij de correctionele rechtbank. Dit wil zeggen: 1. door de beslissing van de krijgsauditeur die de 

beklaagde verwijst, 2. door de rechtstreekse dagvaarding betekend op verzoek van de procureur des 

konings of de krijgsauditeur of op verzoek van de burgerlijke partij, 3. doordat de beklaagde vrijwillig 

verschijnt, 4. ambtshalve, bij een overtreding of wanbedrijf gepleegd binnen het gebouw van en 

tijdens de terechtzitting en 5. door het arrest van het Hof van Cassatie dat de zaak naar een andere 

correctionele rechtbank of krijgsraad verwijst. Voor de militaire rechtspleging bij verstek maakt de 

dagvaarding de zaak bij het militair gerecht aanhangig. Dit volgt uit de wet van 25 juni 1921.  

Bij een militaire rechtbank aanhangig zijn, is slechts de eerste vereiste. Het misdrijf moet tevens reeds 

het voorwerp van onderzoek uitmaken om aanhangig te blijven. Daden van vooronderzoek tellen voor 

deze termijn niet mee. Een auditeur stelt een akte van onderzoek wanneer hij een ambtsverrichting 

vervult of voorschrijft dat gewoonlijk behoort tot de rechtsbevoegdheid van de rechterlijke commissie. 

Deze onderzoeksdaden zijn: een schriftelijk genomen ondervraging van getuigen onder eed, een bevel 

van aanhouding, een bevel van huiszoeking, een ondervraging van de betichte. Een ambtsverrichting 

die niet enkel tot deze rechtsbevoegdheid behoort, telt ook: een huiszoeking gedaan of bevolen door de 

krijgsauditeur bij ontdekking op heterdaad of bij personen onderhorig aan het militair gerecht. Tot slot 

vraagt Ganshof om vóór het eind van de termijn “daden van onderzoek te stellen in al de zaken die tot 

op heden slechts het voorwerp van een vooronderzoek hebben uitgemaakt”.
2125
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Gauw komen er reacties uit de verschillende krijgsauditoraten. Krijgsauditeur Verougstraete (Kortrijk) 

laat weten dat sommige substituten ruim 1500 dossiers in vooronderzoek hebben. Het is onmogelijk 

om in elke zaak een onderzoeksdaad te stellen. Verougstraete beslist daarom voorrang te verlenen aan 

geïnterneerden en rechtszaken waaruit na oppervlakkig onderzoek vermoedelijk een criminele 

vordering volgt. In Gent opteert het krijsauditoraat voor het uitschrijven van zoveel mogelijk 

huiszoekingen. Dit leidt tot een congestie bij de Staatsveiligheid en de politie. De huiszoekingen zijn 

daarom summier, maar berokkenen emotionele schade bij de betrokkenen. In veel gevallen is het niet 

duidelijk of er inbreuken tegen artikel 115, lid 4 zijn. Substituut Lefèvre stelt daarom voor om bij het 

bestuur van de belastingen te Gent de dossiers van de onderzochte bedrijven in beslag te nemen. De 

bundels kunnen ter plaatse blijven, maar maken voorbarige huiszoekingen overbodig. Economische 

collaborateurs weten vaak niet dat een dossier tegen hen bestaat. Ganshof laat het Gentse auditoraat op 

11 oktober 1945 weten dat hij niet tegen deze procedure gekant is.
 2126

 Om deze handeling mee te laten 

tellen, wijzigt Ganshof in rondzendbrief nr.1449 zijn tekst, zodat dit zeker een akte van onderzoek is. 

In deze rondzendbrief laat Ganshof ook weten dat de regering datum voor de totale bevrijding van het 

Belgisch grondgebied toch verschuift.
2127

  

Uiteindelijk legt de politieke wereld de volledige bevrijding van het grondgebied niet op 1 november 

1944, maar op 15 februari 1945.
2128

 Ganshof vraagt op 1 december opnieuw of de krijgsauditoraten de 

nodige maatregelen nemen om te zorgen dat er geen zaken in vooronderzoek buiten hun bevoegdheid 

vallen. Gewoonlijk delen de auditeurs mee dat zij de vraag met klem zullen herhalen.
2129

 De latere 

datum is positief, maar met de burgerlijke epuratie valt midden februari 1946 een tweede belangrijke 

deadline. Een reorganisatie van het werk in het auditoraat levert vertraging op. Deze redenen komen 

soms ter sprake wanneer Ganshof informeert waarom een parket bepaalde daden niet of weinig stelt. 

Ganshof licht de krijgsauditeurs nogmaals in over wat op 15 februari 1946 gebeurt. De aanhangig 

gemaakte misdrijven met reeds gepleegd onderzoek, blijven binnen de bevoegdheid van de krijgsraden 

en het krijgshof volgens de regels van de besluitwet van 26 mei 1944. Voor de misdrijven uit artikelen 

114 tot 123 decies swb blijft het militair gerecht in elk geval bevoegd. Wat terugkeert, is de klassieke 

samenstelling van krijgsraden en krijgshoven en de rechterlijke commissie. Voor de misdrijven uit de 

besluitwet van 10 april 1941 dat economische betrekkingen met de vijand verbiedt, geldt dit eveneens. 

Voor de wet van 22 maart 1940 gelden dezelfde gevolgen, zij het dat de speciale procedure van deze 

wet intrede doet. De misdrijven uit artikelen 101 tot 112 en 124 tot 126 swb ontsnappen na 15 februari 

1946 aan het militair gerecht.
2130

  

In 1947 is er een probleem inzake de gevluchte of verborgen verdachten. Advocaat-generaal Bayot 

geeft de auditoraten de raad om ter bevordering van de versnelde beëindiging van het werk, de zaken 

ten laste van gevluchte of verborgen verdachten zonder gevolg te klasseren. Dit brengt de auditoraten 

ertoe om deze veroordelingen bij verstek inopportuun te beschouwen. Dit is nadelig, omdat dit indruist 

tegen de voorschriften van het wetboek van strafvordering en voor toekomstige moeilijkheden zorgt. 

Indien een onderzoeksdaad vóór 15 februari 1946 is gesteld, blijft de zaak na het op vredesvoet stellen 

van het leger de bevoegdheid van het militair gerecht. Dit is een zeer klein aantal zaken. De andere 

zaken moeten voor het hof van assisen. Dit is tegen de geest van de besluitwet van 26 mei 1944. Op 20 

maart 1947 volgt een brief aan de auditeurs over vervolgingen bij verstek. Bayot krijgt gelijk, maar 
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voor dossiers zonder onderzoeksdaad vóór 15 februari 1946 is een dagvaarding nodig. Na het vonnis 

of arrest moet de bekendmaking zo snel als mogelijk om erna een vonnis op tegenspraak te krijgen.
2131

 

De algemene bevoegdheid van het militair gerecht blijft doorlopen tot het leger op vredesvoet via de 

wet van 1 juni 1949 wordt gesteld. De oorlogstijd eindigt daardoor op 15 juni 1949.
2132

 Opnieuw is het 

militair gerecht hoe dan ook nog bevoegd voor de rechtszaken die voordien aanhangig gemaakt zijn en 

waarvoor een onderzoeksdaad is gesteld. Artikel 11 van de besluitwet van 26 mei 1944 en artikel 5 

van de wet van 1 juni 1949 bepalen daarnaast dat de vóór 9 mei 1945 gepleegde inbreuken tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat hoe dan ook in de greep van het militair gerecht blijven.
2133

 

 

14.4.3 De procedure voor het militair gerecht 

14.4.3.1 De minnelijke schikking voor misdrijven ten nadele van de geallieerde legers 

Het wetsontwerp inzake de invoering van een minnelijke schikking voor de misdrijven gepleegd ten 

nadele van de geallieerde legers vervolgt zijn weg in de Kamer eind augustus 1945.
2134

 De commissie 

van Justitie keurt het ontwerp eenparig goed met de bedenking dat de geldboete in verhouding met het 

vermogen van de overtreder moet staan.
2135

 Socialist Jules Hossey bekritiseert in de Kamer op 28 

augustus inderdaad het gebruik van een geldcriterium. De unanieme goedkeuring van het verslag van 

de commissie verhult het ontbreken van een algemeen akkoord over de gewenste toepasbaarheid van 

de minnelijke schikking. Dit systeem kan vooral ten voordele van de gegoede klasse uitdraaien. Carton 

de Wiart meent dan weer de minnelijke schikking het plechtstatige karakter van het militair gerecht 

aantast en dat de verdwijning van de procedure op tegenspraak de verdachte minder goed beschermt. 

Hij waarschuwt ook voor een arbitraire boetebedeling. Ondanks deze tweevoudige kritiek neemt de 

Kamer de artikelen aan.
2136

 De definitieve goedkeuring volgt twee dagen later (134 ja-stemmen op 139 

volksvertegenwoordigers).
2137

 Een snelle uitvaardiging van het ontwerp blijft uit. Pas op 19 september 

1945 gebeurt de afkondiging van de wet ter instelling van de minnelijke schikking voor misdrijven 

gepleegd ten nadele van de geallieerde legers.
2138

 Dit heeft allicht onder meer te maken met de raad 

van wetgeving. Dit wetsontwerp maakt immers op 5 september 1945 deel uit van de agenda.
2139
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Ganshof spendeert twee rondzendbrieven aan de gevolgen van deze wet voor het militair parket. In de 

rondzendbrief van 13 november 1945 schetst hij de uitvoeringsmaatregelen. Hij bedenkt daarbij dat de 

regeringsplannen voor de verschuiving van de bevoegdheid van deze misdrijven naar het burgerlijk 

gerecht allicht inhoudt dat het militair parket deze wet weinig zal toepassen. Rondzendbrief op 26 

oktober 1946 bevat alsnog de vraag aan de auditeurs om van ambtswege genadeverslagen op te stellen 

voor personen die in deze context veroordeeld worden tot een gevangenisstaf.
2140

 

 

14.4.3.2 De vereenvoudigde procedure 

1. De besluitwet van 10 november 1945 tot vereenvoudiging der procedure in sommige gevallen 

van misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 

Het ministeriële comité dat werkt aan de burgerlijke epuratie buigt zich ook over de vereenvoudiging 

van de gerechtelijke procedure voor de repressie.
2141

 Dit comité wijzigt het wetsvoorstel van Antoine 

Delfosse substantieel. Op 23 augustus 1945 stuurt Grégoire de aangepaste tekst naar Ganshof voor 

diens mening over de aangebrachte wijzigingen. De Auditeur-generaal stuurt hem zijn kritiek op met 

een volgens zijn die aanmerkingen aangepast ontwerp. 

Het eerste beschikbare document is het wetsontwerp dat Grégoire na deze verschillende stappen aan 

de ministerraad op 20 september 1945 voorlegt ter vervanging van het voorstel van Delfosse.
2142

 Het 

blijft een snelle procedure voor rechtszaken met een correctionele vordering. Het openbaar ministerie 

kan de verdachte een geheel van sancties voorstellen: een gevangenisstraf, een boete met vervangende 

gevangenisstraf, een confiscatie of verbeurdverklaring of afstand doen van de bij artikel 123ter swb 

voorziene vergelding. Behalve bij een vervolging voor economische samenwerking met de vijand is 

politietoezicht van 2 tot 5 jaar verplicht. De uitspraak van deze sancties leidt tot ook van ambtswege 

tot een levenslange ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb.
2143

 De procedure bestaat uit 

een verschijning van de verdachte bij het openbaar ministerie. De beklaagde kan al dan niet vergezeld 

van een raadsman zijn gerechtelijk dossier inzien. De magistraat maakt daarna aan de betrokkene zijn 

voorstel bekend. Indien de beklaagde dit aanvaardt, verschijnt hij voor de krijgsraad, samengesteld uit 

een voorzitter en twee officieren benoemd volgens de wettelijke bepalingen. Dit moeten, indien 

mogelijk, leden van een erkende verzetsgroep zijn.
2144

 Bij aanvaarding van het voorstel door deze 

krijgsraad, vraagt de voorzitter aan de verdachte of hij de gepleegde feiten erkent en betreurt. Indien 
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dit het geval is, volgt het vonnis. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting. Beroep is niet mogelijk en 

cassatie enkel bij machtsoverschrijding. Indien de beklaagde of de krijgsraad niet akkoord gaat met de 

opgelegde sanctie, herneemt de gewone gerechtelijke procedure zijn gang. Het openbaar ministerie is 

dan niet aan de voorgestelde sanctie gebonden. De voor de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat bevoegde rechtbanken mogen ook zelf de sancties uit alinea 4 van artikel 1 opleggen, 

indien de weerhouden feiten, zelfs bij verzachtende omstandigheden, geen door de strafwet voorziene 

gevangenisstraf wettigen. Wat opvalt, is dat de “kleine krijgsraden” in augustus 1945 al deel uitmaken 

van de plannen van Grégoire ter versnelling van de repressie. 

Indien het een inbreuk voor economische samenwerking met de vijand betreft, dan moet het openbaar 

ministerie advies vragen aan een commissie ingesteld per kb. Deze commissie wordt voorgezeten door 

een actief, vervangend of ere-magistraat en is samengesteld uit vertegenwoordiging van het patronaat, 

de arbeiders en het verzet en tevens een ambtenaar van Financiën. Het is deze commissie toegestaan 

om de op te leggen sancties aan te vullen of vervangen door een te betalen som. De commissie bepaalt 

de hoogte van de som die de geleden schade door de Staat omvat. De leden van deze commissie zijn 

gebonden aan de bepalingen van het beroepsgeheim. Dit is de door Grégoire gewenste instelling van 

een economisch zuiveringscomité naar Frans voorbeeld.
2145

 

De ministerraad keurt dit ontwerp goed op 20 september 1945.
2146

 Henri Rolin geeft zijn mening in de 

Senaat op 23 september 1945. Voor hem ontlast dit eerste regeringsontwerp de rechters minder dan het 

ontwerp van Delfosse. Er is immers nog steeds een gerechtelijke procedure.
2147

 Dit ontwerp is minder 

bruikbaar. Rolin vreest dat een beklaagde bij een voorstel met een gevangenisstraf het risico van een 

rechtsgang zal kiezen. Ook kan de ruime toepassing van deze vereenvoudigde procedure leiden tot een 

mogelijke overbevolking van de interneringscentra en gevangenissen. Liberaal Catteau is beducht voor 

de rondzendbrieven van de Auditeur-generaal ter bepaling van de misdrijven die vatbaar zijn voor 

deze procedure. Hij denkt aan de problemen inzake economische collaboratie.
2148

 Ganshofs rol bij de 

totstandkoming van deze procedure maken deze behoedzaamheid ongegrond. 

Op 23 oktober 1945 verkiest de ministerraad het door de commissies van justitie van de Kamer en de 

Senaat aangepaste ontwerp. Hierdoor verlaten de ministers het pad van Grégoire. Het ontwerp verliest 

de opgegeven sancties en behoudt louter de van ambtswege levenslange ontzetting uit de rechten van 

artikel 123sexies swb wanneer de verdachte schuld bekent en het openbaar ministerie geen criminele 

straf vordert.
2149

 Het economische zuiveringscomité valt weg, net zoals de kleine krijgsraden. Deze 

wijzigingen volgen de bemerkingen van Henri Rolin in de Senaat.  

Uiteindelijk wordt dit ontwerp de besluitwet van 10 november 1945, omdat deze materie behoort tot 

de bijzondere machten van de regering.
2150

 Het verslag aan de regent licht de redenen voor de nieuwe 

bepalingen toe: “Ten einde een betrekkelijk spoedige bestraffing (…) te verzekeren, is het noodzakelijk 

dat (…) de minder ernstige feiten (…) mogen onderworpen worden aan een summiere procedure, al 
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moest men daartoe zelfs lagere straffen toepassen dan die welke, zo het Wetboek van strafrecht wordt 

gevolgd, in geval van verzachtende omstandigheden zouden moeten worden toegepast”. De besluitwet 

voert een summiere procedure in voor de gevallen waarin de beklaagden schuld bekennen en het 

openbaar ministerie geen criminele straf vordert. Dit is de juridische omschrijving voor de “minder 

gewichtige gevallen” van collaboratie. In deze gevallen stopt de publieke vordering. Het openbaar 

ministerie doet de beklaagde een voorstel bestaand uit de volgende sancties: politietoezicht voor 2 tot 

5 jaar en daarnaast een gevangenisstraf, een boete en vervangende gevangenisstraf of tot slot een 

verbeurdverklaring of afstand van de bij artikel 123ter swb voorziene vergelding.
2151

 De veroordeling 

door de krijgsraad leidt ook tot de levenslange ontzetting uit de rechten van artikel 123sexies swb. Het 

politietoezicht omvat de verplichting om in een bepaalde lokaliteit te blijven of zich uit een lokaliteit 

te verwijderen en de verplichte onthouding van deelname aan bepaalde openbare manifestaties. 

Wanneer de beklaagde het voorstel van de bevoegde magistraat aanvaardt, volgt een dagvaarding voor 

de krijgsraad. Indien de krijgsraad oordeelt dat er reden bestaat om de afspraak aan te nemen, dan is 

deze gemachtigd om de veroordeling tot deze sancties uit te spreken. Deze vonnissen zijn vatbaar voor 

cassatie, maar louter voor overschrijding van rechtsmacht. Het akkoord gesloten tussen de beklaagde 

en de behandelende magistraat sluit hoger beroep uit. Indien de beklaagde niet akkoord gaat met het 

gedane voorstel of als de krijgsraad het voorstel niet aanneemt, hervat de gewone publieke vordering. 

Het openbaar ministerie mag de vorderingen uit het gedane voorstel wel niet meer aanpassen.
2152

 De 

rechtbanken bevoegd voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat kunnen daarnaast 

nog steeds de sancties uit alinea 4 van artikel 1 uitspreken, indien de feiten, zelfs bij verzachtende 

omstandigheden, de toepassing van een gevangenisstraf niet wettigen. 

2. De besluitwet van 15 februari 1946 inzake de invoering van de stelling onder politietoezicht, 

voorzien bij de besluitwet van 10 november 1945. 

Via deze besluitwet bepaalt de regering wat politietoezicht inhoudt. Het militair parket moet bepalen 

in welke lokaliteit de veroordeelde moet verblijven of waar hij zich niet meer mag vertonen. Indien de 

veroordeelde enkel deze laatste maatregel opgelegd krijgt, duidt hij vóór zijn invrijheidstelling zijn 

verblijfplaats aan.
2153

 Hierna ontvangt de veroordeelde een reiswijzer met een uitgetekende weg naar 

zijn verblijfplaats, met inbegrip van de duur van zijn verblijf in elke doorgangsplaats. Hij mag niet van 

deze reisweg afwijken. Hij moet zich na aankomst binnen 24 uur aanmelden bij de in de reiswijzer 

aangeduide ambtenaar. Een verandering van verblijfplaats is enkel mogelijk, indien hij die ambtenaar 

daarvan drie dagen op voorhand kennis geeft. De veroordeelde krijgt dan een nieuwe reiswijzer. Op 

deze reiswijzer of per nakomend bericht (tevens gericht aan de politiecommissaris of de burgemeester) 

staan ook de openbare manifestaties, waaraan de veroordeelde niet mag deelnemen. Het militair parket 

kan een bijzondere controle vragen door de burgemeester of de politiecommissaris. Het laatste artikel 

stelt: “De veroordeelden die strafontheffing verkregen hebben, blijven in de gevangenis totdat hun een 

reiswijzer is afgeleverd. De uitwerking van de besluiten tot strafontheffing blijft opgeschort, zonder 

dat deze schorsing nochtans één maand mag overschrijden”.
2154

 Zo vindt de uitvoering van de 

strafontheffing zeker plaats. 
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3. De besluitwet van 20 juni 1946 houdende wijziging van de besluitwet van 10 november 1945  

Op 6 juni 1946 geeft de ministerraad minister van Justitie Van Glabbeke toelating om de gewijzigde 

bepalingen van 10 november 1945 definitief vorm te geven.
2155

 Dit leidt tot de besluitwet van 20 juni 

1946. De wijzigingen moeten de toepasbaarheid van de vereenvoudigde procedure verhogen. Er zijn 

vooral problemen met het verplichte politietoezicht: “In veelvuldige gevallen was de toepassing van 

die maatregel niet geraden en, wat erger is, de omstandigheid dat de maatregel verplichtend is(,) doet 

sommige delinquenten, te wier aanzien toegeeflijkheid gewettigd ware, er toe besluiten de hun gedane 

sanctievoorstellen van de hand te wijzen”. De oplossing is het politietoezicht facultatief maken en de 

mogelijkheid van vrijheid onder toezicht voorzien. De toepassingsmodaliteiten van deze vrijheid onder 

toezicht kan de regering vaststellen via reglementaire weg.
2156

 Dit kb wordt echter niet uitgevaardigd. 

 

14.4.4 Andere wijzigingen aan de strafwet 

14.4.4.1 Artikel 443, alinea 2 swb: laster en eerroof 

Onder de regering Van Acker behandelt de politieke wereld het wetsvoorstel van Rolin en Vermeylen 

verder. Op 21 augustus 1945 licht verslaggever Flagey de reeds in 3 juli 1945 verleende goedkeuring 

van de commissie van justitie toe. De liberale senator staat stil bij het behoud van “gravement” om de 

reikwijdte van het voorstel in te perken. Dit is een toegift aan de katholieke partij. Flagey onderstreept 

dat het gerecht dit begrip vrij kan interpreteren. De ernst van de schade aan nationale belangen hangt 

af van de persoonlijkheid van de dader, van tijds- en plaatsomstandigheden en de personen betrokken 

in de zaak. Er ontstaat discussie in de Senaat. Voor liberaal Henry Delanney gaat dit voorstel niet ver 

genoeg door het behoud van “gravement”. Een patriottische daad, zoals een inciviek aanklagen, mag 

niet leiden tot de veroordeling van een patriot. Het moet mogelijk zijn om te zeggen dat iemand onder 

de bezetting vaak met de Duitsers omgaat. Hij vraagt de onmiddellijke stemming van dit voorstel. 

Maurice Orban bepleit evenwel uitstel tot na de interpellatie van zijn katholieke partijgenoten Houben 

en Pholien over de nood aan een goed beleid voor de repressie.
2157

 

Henri Rolin verdedigt zijn wetsvoorstel volgens de lijnen van Delanney. Hij vindt het voorstel beperkt. 

Het is noodzakelijk om beschuldigingen van niet door de strafwet bestrafte handelingen toe te laten. 

Het parlement is immers akkoord met een de uitbreiding van de rechtenontzetting buiten de grenzen 

van de strafwet. Rolin kadert dit wetsvoorstel in de door de regering aankondigde zuiveringspolitiek. 

Dit voorstel leidt er volgens Rolin toe, dat in geval van wilde beschuldigingen meer bewijzen worden 

gevraagd. Een soortgelijke wet had in 1918 voor een aantal geïsoleerde burgers een groot nut. Dit is 

voor Rolin na de Tweede Wereldoorlog een must door het aantal mensen dat hun patriottische taak 

onder de bezetting niet vervult. Hij vindt uitstel van behandeling enkel nuttig, indien de minister van 

Justitie de tekst wil nazien, maar uit beleefdheid gaat hij akkoord met Orban om de interpellaties af te 

wachten. De Senaat volgt. Delanney behoudt zijn amendement om “gravement” te schrappen.
2158

 

Ruim een maand later, op 3 oktober 1945 hervat de Senaat de behandeling van dit wetsvoorstel. Tot de 

verbazing van Rolin weigeren de katholieken hun goedkeuring te verlenen. Er zijn reeds voldoende 
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wettelijke garanties voor het verklikken van incivieke daden. Laster en eerroof zullen door deze wet 

enorm toenemen. Rolin herhaalt de analogie met de Eerste Wereldoorlog en het doel om de epuratie te 

ondersteunen. Daarom bevat het voorstel “celui qui, au cours de l’occupation, aura nui gravement aux 

intérêts nationaux”. Rolin verkiest de tekst uit de commissie, wegens het gebruik van de terminologie 

uit de wet van 20 maart 1945 die buitengewone machten verleent voor de instelling van de burgerlijke 

epuratie. Dit is voor Rolin een soort definitie. De Senaat neemt met 64 stemmen voor en 35 tegen dit 

voorstel aan. Het amendement Delanney – Coulonvaux haalt het niet.
2159

 

De commissie van Justitie van de Kamer heeft een verdict klaar op 19 december 1945.
2160

 Volgend op 

de discussie in de Senaat neemt de commissie eenparig een belangrijke beslissing: de schrapping van 

“ou d’avoir, au cours de l’occupation, nui gravement aux intérêts nationaux”. Het is moeilijk voor de 

leden om zich een handeling in te beelden die ’s lands belangen ernstig schaadt en niet in de strafwet 

staat. De omschrijving is te vaag en kan dus arbitraire beslissingen veroorzaken. Vervolgens loopt de 

ontwikkeling van dit voorstel serieus vertraging op.
2161

 Er komt pas op 23 oktober 1946 een stemming 

in de Kamer. Het amendement wordt aangenomen.
2162

 De volgende ontwikkeling komt pas op 8 juli 

1947. De commissie van Justitie van de Senaat vergadert dan.
2163

 Het verslag stelt: “Het lijkt ons dat 

(…) de commissie van Justitie van de Kamer (…) het geval van de toepassing van de besluitwet van 

19 september 1945 op het verval van de burgerlijke en politieke rechten, uit het oog verloren heeft”. 

Om deze tekst nuttig te houden, voegt de commissie in de Senaat de geschrapte zin terug toe. 

Hierna komt minister van Justitie Paul Struye tussen met amendementen van de regering.
2164

 Hij houdt 

de “ernstige” schade in de tekst. Zijn eerste wijziging stelt de voorwaarden voor de toelaatbaarheid 

van bewijs gelijk met deze voor het plegen van lasterlijke aantijgingen tegen openbare ambtenaren 

voor feiten in verband met hun bediening. Het betreft de voorwaarde uit artikel 447 swb: “Indien het 

ten laste gelegde feit het voorwerp is van een strafrechtelijke vervolging of van een aangifte, waarover 

geen uitspraak werd gedaan, wordt de vordering wegens laster geschorst tot het eindvonnis of tot de 

eindbeslissing van de bevoegde overheid”.
2165

 Indien dit geen aanvaarding vindt, geeft de minister van 

Justitie een tweede voorstel: een brede appreciatiebevoegdheid van de rechter over de toelaatbaarheid 

van het bewijsmateriaal. Deze bepalingen wijzigen de draagwijdte van de tekst van Rolin niet. Hij 

vraagt de minister van Justitie bij de behandeling van deze amendementen om de “ordonnances de 

non-lieu” buiten de invloed van deze bepaling te houden. Een zaak met een buitenvervolgingstelling 

kan nog heropend worden en dan kunnen getuigenissen alsnog belangrijk zijn voor het gerechtelijke 

proces. Struye kan hierover geen uitsluitsel geven. Deze interpretatie is aan het gerecht voorbehouden. 
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Ter vermijding van interpretatieverschillen gaat Struye akkoord om de amendementen voor te leggen 

aan de commissie van Justitie en hun beslissing af te wachten voordat er een stemming komt.
2166

  

De commissie van Justitie van de Senaat gaat op 27 november 1947 niet akkoord met de vorm van de 

voorgestelde wijzigingen. Tegelijkertijd wensen de leden van de commissie tegemoet te komen aan de 

bezwaren van de Kamer over de mogelijkheid van uiteenlopende interpretaties van de omschrijving 

“schade aan ’s lands belangen”. Het nieuwe tweeledige voorstel luidt: “Wanneer het ten laste gelegde 

feit erin bestaat, gedurende de vijandelijkheden, een misdaad of een misdrijf tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat te hebben gepleegd, of wanneer het kon leiden tot vervallenverklaring van de 

in artikel 123sexies van het Wetboek van Strafrecht genoemde rechten, is het bewijs daarvan in elk 

geval ontvankelijk en kan het door alle rechtsmiddelen geleverd worden”. En ten tweede: “Indien het 

ten laste gelegde feit het voorwerp is van een vervolging, van een vordering tot vervallenverklaring 

van de in artikel 123sexies van het Wetboek van Strafrecht genoemde rechten, of van een aangifte, 

waarover geen uitspraak werd gedaan, wordt de vordering wegens laster geschorst tot het eindvonnis 

of tot de eindbeslissing van de bevoegde overheid”. Ter vervanging van de meer vage omschrijving 

“ernstige schade berokkenen aan ’s lands belangen” verankert de commissie het meer precieze, maar 

hetzelfde, zuiver strafrechtelijk gefundeerde equivalent. Het tweede luik voorkomt naar de wens van 

de regering dat gerechtelijke procedures inzake laster en eerroof leiden tot uitspraken die afwijken van 

de rechtszaken waarin dit bewijsmateriaal wordt gebruikt.
2167

  

Hoewel het wetsontwerp na goedkeuring door de Senaat op 9 december 1947 neergelegd wordt in de 

Kamer, duurt het tot 17 november het jaar daarop voordat de commissie van Justitie erover vergadert. 

Er zijn dan bijna vier jaren verstreken. De commissie verwerpt het met zes tegen vijf stemmen wegens 

niet nuttig: “De indieners van het oorspronkelijke voorstel vreesden, dat de kleine incivieken, die aan 

een straf zouden zijn ontsnapt, niet van genoeg bescheidenheid zouden blijk geven, en een houding 

zouden aannemen om hun vroeger gedragingen te verdoezelen. In 1944 was deze bekommernis 

begrijpelijk, maar wij zijn thans in 1948”. De commissie acht het ontwerp zelfs schadelijk, want het is 

niet goed om veroordeelden aan hun misdrijf te herinneren.
2168

 Dit stopt het verloop van dit ontwerp. 

De vertragingsmanoeuvres van de CVP in 1945 helpen de behandeling van dit wetsvoorstel danig uit 

te stellen dat het uiteindelijk overbodig wordt. De van de Senaat afwijkende visie in de Kamer in 1946 

en de vooruitgang van de zuivering doen de urgentie van deze bepalingen uiteindelijk verdwijnen. 

 

14.4.4.2 Artikel 9 swb: de uitvoering van de doodstraf 

Ik wil tot slot nog een wetsontwerp vermelden dat geen gevolg krijgt. Grégoire wil dat de uitvoering 

van de doodstraf in oorlogstijd of voor een in de oorlogstijd gepleegde misdaad niet verloopt volgens 

de omschrijving van artikel 9 swb. Dit houdt in dat de doodstraf openbaar plaatsvindt in de gemeente 

genoemd in het vonnis of arrest. Grégoire wil de minister van Justitie de bevoegdheid verlenen om de 

voorwaarden en plaats van de terechtstelling te bepalen. Grégoire verantwoordt zijn wetsontwerp als 

volgt: “Het is niet uitgesloten dat, wanneer de daders van dergelijke misdaden ter dood veroordeeld 

zijn, hun openbare terechtstelling aanleiding geeft tot volksbetogingen, welke onverenigbaar zijn met 

                                                      

2166
 HVS. 30 juli 1947, p.1545-1546. (nr.82) 

2167
 PDS. 1947-1948. Nr.26. Aanvullend verslag uit naam van de Commissie van Justitie belast met het 

onderzoek van het wetsontwerp houdende wijziging van artikel 443, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht. 
2168

 PDK. 1947-1948. Nr.61. Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 443, lid 2, van het Wetboek van 

Strafrecht en 1948-1949. Nr.27. Verslag namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door de heer 

Charpentier. Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 443, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht. 



 

 488  

de orde en de waardigheid waarmede het optreden van het gerecht moet gepaard gaan”. Via de pers 

en het uitzenden van radioberichten kunnen terechtstellingen voldoende publiciteit krijgen. Anderzijds 

zijn er slechts weinig plaatsen geschikt voor de uitvoering van de doodstraf. De rechters ontberen, 

volgens dit ontwerp, de nodige gegevens om met kennis van zaken geschikte plaatsen te kiezen.
2169

 

Het stoort Grégoire dat in de krijgsauditoraten van elkaar afwijkende interpretaties van het vigerende 

reglement bestaan. Dat is de reden voor zijn ontwerp. De commissie van Justitie neemt dit ontwerp 

aan (zeven tegen vier en een onthouding). Alle leden menen dat eerbied past voor de waardigheid van 

de terdoodveroordeelde, vooral vanaf het moment dat deze weet zijn genadeverzoek verworpen is.
2170

 

De Senaat behandelt dit ontwerp uiteindelijk niet meer.
2171

 

 

14.4.5 Deelbesluit: Het politiek beleid inzake de repressie vanaf augustus 

1945 

In tegenstelling tot het eerste jaar na de bevrijding neemt de politieke wereld voor de uitvoering van de 

gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de vijand het heft meer in handen. De tweede helft 

van 1945 kenmerkt zich door twee belangrijke besluitwetten: de instelling van een vereenvoudigde 

procedure voor lichte gevallen en de invoering van de kleine krijgsraden. Beide besluitwetten moeten 

de werking van de militaire rechtsmacht versnellen. De vereenvoudigde procedure geeft aan de lichte 

gevallen een lichtere procedure. De kleine krijgsraden bieden door de inperking van het aantal rechters 

per krijgsraad van vijf tot drie een oplossing voor het tekort aan burgerlijke magistraten en militairen. 

Het blijft voor het militair gerecht niettemin een uitdaging om voldoende magistraten en militairen te 

hebben. Dit is een wederkerend gespreksonderwerp met de ministers van Justitie en Landsverdediging 

in de hele periode van de uitvoering van de repressie van samenwerking met de vijand. 

Op 15 februari 1946 vervalt de functionaliteit van de besluitwet van 26 mei 1944. De bijzondere 

samenstelling van de militaire rechtbanken en de gewijzigde procedure voor de misdrijven opgesomd 

in de besluitwet verdwijnen, behoudens indien deze voor die datum al aanhangig zijn gemaakt en als 

er een onderzoeksdaad is gesteld. Om geen rechtszaken te verliezen, maken de auditoraten een grote 

inhaalbeweging door onderzoeksdaden te stellen in alle aanhangige dossiers. Ook ontlast Grégoire via 

een regentsbesluit op 10 november 1945 het militair gerecht van de bevoegdheid over de misdrijven 

ten nadele van de geallieerde legers. Zo kan het militair gerecht zich meer toespitsen op de repressie. 

 

14.5  De gerechtelijke bestraffing van de samenwerking met de 

vijand onder invloed van de vereenvoudigde procedure en de 

burgerlijke epuratie 

 

Het beleid van Marcel Grégoire bezorgt het militair gerecht veel extra taken, maar de werking 

versnelt. Het is van belang om in dit kader na te gaan hoe de auditoraten de burgerlijke epuratie en de 

vereenvoudigde procedure accepteren en uitvoeren. 
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14.5.1 De kritiek op de vereenvoudigde procedure in het militair gerecht  

De vereenvoudigde procedure kan in het militair gerecht niet op een onverdeeld goedkeuren rekenen. 

Krijgsauditeur Bayot (Namen) neemt inzake de toepassing van de vereenvoudigde procedure een zeer 

algemeen standpunt in: de toepassing moet gebeuren bij elke correctionele vordering. Hiermee wijkt 

hij niet af van de algemene denktrend. Hij meent echter dat de strafmaatvoorstellen met de gangbare 

strafmaat in de normale rechtsgang moeten overeenstemmen. Dit is niet de courante visie. Meestal 

gaan de magistraten ervan uit dat het voorstel voor de verdachte milder moet zijn dan de te verwachten 

straf van de krijgsraad. In tegenstelling tot Bayot is krijgsauditeur de Borman (Tongeren) kritisch voor 

deze nieuwe procedure. Hij ziet er slechts een beperkt nut in. Volgens hem vindt een voorstel slechts 

aanvaarding, indien de verdachte weet dat zijn straf eindigt tegen zijn anders geplande verschijning 

voor de krijgsraad. Zijn provinciegenoot krijgsauditeur J. Matthijs heeft een andere mening. Hij vindt 

dat deze procedure zijn doelmatigheid mist, indien het openbaar ministerie na een weigering door de 

beklaagde gebonden blijft aan het gedane voorstel. De krijgsraad is de enige instantie die een strengere 

sanctie kan uitspreken. Uit ervaring stelt Matthijs dat de krijgsraad zelden strenger vonnist dan het 

parket. De verdachte is dus gebaat bij een verwerping van het voorstel. Hij vreest eveneens voor de 

uniformiteit van de rechtspraak, omdat de krijgsraad aanvaarde voorstellen kan aanpassen. 

De meest uitvoerige kritiek komt van Carsau, een substituut van de Borman. Zijn brief zit als bijlage 

bij het kritische antwoord van de Borman op rondzendbrief nr.1508. In acht pagina’s licht Carsau toe 

dat deze procedure het parket niet ontlast, maar tot verwarring leidt. Het is “een vergissing zich voor te 

stellen dat de gevallen waarin geen criminele straf zou gevorderd worden, en die de Heer Minister in 

zijn verslag aan de regent enigszins lichtvaardig de ‘minder ernstige feiten’ noemt, de eenvoudigste 

om op te lossen zijn, en het gemakkelijkst aanleiding zouden kunnen geven om zonder betwisting tot 

een akkoord te komen”. Hij haalt aan dat het strafbarema voor zware gevallen, vooral beschuldigden 

van wapendracht standvastiger lijkt, dan voor gevallen met straffen tussen 1 tot 5 jaar. Carsau vraagt 

zich provocerend af of het gerecht moet aannemen dat de besluitwet geringere sancties tot doel heeft. 

Hij beschouwt de vereenvoudigde procedure als een rechtstreekse aanval op het strafrecht door de 

afschaffing van de minimumstraf en de gereduceerde gerechtelijke zitting die van de magistraat wordt 

gevraagd. Hij wordt rechter met inspraak van de beklaagde in de hem toegewezen straf.
2172

 

Een zelfde visie komt naar voor uit Leuven. Krijgsauditeur Detournay meent “rekening houdend met 

de zwaarwichtigheid der straffen normaal door het Strafwetboek voorzien, dat bedoelde procedure, 

alhoewel voorzien en geregeld bij een wetsbepaling indruist tegen de strafrechtelijke principes en 

tegen de gebruikelijke rechtspleging in voege in ons land”. Hij twijfelt “er niet aan dat zij later tot 

scherpe kritiek aanleiding geven zal. De tegenstanders der huidige bestraffing zullen niet nalaten, 

voorzeker ten onrechte, deze abnormale rechtspleging in te roepen als stellende het bewijs daar dat de 

repressie schipbreuk geleden heeft en men slechts door het aanwenden van ongehoorde noodmiddelen 

haar ongepastheid kunnen verduiken heeft”. Ganshof repliceert dat het onaanvaardbaar is dat Leuven 

de besluitwet niet toepast of zelfs bestrijdt, terwijl andere auditeurs in deze bepalingen een oplossing 

vinden. De versnelling van de gerechtelijke onderzoeken en beslissingen staat centraal.
2173

  

De minister van Justitie licht Ganshof gedurende januari 1946 in dat het Brussels krijgsauditoraat de 

toepassing van de wet eveneens schijnt te weigeren. De Auditeur-generaal bevraagt Advocaat-generaal 

Bayot daaromtrent. Er bestaat evenwel geen principiële tegenkanting. Er zijn twee verklaringen voor 
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de beperkte toepassing van de besluitwet van 10 november 1945: materiële problemen en twee zware 

taken. De nakende inperking van de bevoegdheid van het militair gerecht op 15 februari 1946 vergt 

een groot aantal onderzoeksdaden en de burgerlijke epuratie leidt door de komende verkiezingen tot de 

herziening van veel dossiers.
2174

 Dit toont nogmaals dat in elk parket een eigen dynamiek bestaat. 

Het zijn niet enkel de krijgsauditeurs die weigerachtig staan tegenover deze vernieuwing. Uit een brief 

van auditeur Van De Reydt (Antwerpen) blijkt dat in het begin bijna “heel de rechterlijke wereld” de 

vereenvoudigde procedure “als erg onsympathiek” aanziet, terwijl nu “het tegenovergestelde het geval 

is en dit alleen om reden van het uiterst praktisch karakter van deze rechtspleging”. De krijgsauditeur 

verzekert dat ondanks deze wijziging louter magistraten met een zekere ouderdom en prestige (in de 

praktijk: de sectieoversten) de vereenvoudigde procedure toepassen.
2175

 De krijgsraad te Namen plant 

bewust geen zittingen met enkel vereenvoudigde procedures: “C’est à dessein que celles-ci sont fixées 

concurremment avec des procédures ordinaires. Le Conseil de Guerre se montrant assez réticent à 

l’égard de la procédure simplifiée, cette méthode de fixation présente l’avantage de ne pas heurter les 

su(s)ceptibilités du siège”.
2176

 Te Nijvel verwerpt de krijgsraad twee van de drie eerste toepassingen. 

Krijgsauditeur Huens geeft de reden: “une certaine méfiance vis-à-vis de l’instruction secrète menée 

par le magistrat instructeur”. De krijgsraad bevraagt telkens de verdachte en diens advocaat.
2177

 Eind 

mei 1946 bericht krijgsauditeur Delange (Luik) dat de Luikse balie de aanvaarding van voorstellen 

weinig steunt, terwijl de krijgsraad van maart tot 20 april de homologatie van 13 “transacties” weigert, 

omdat de straffen te laag zijn. Hierdoor neemt het aantal voorstellen in de onderzoekskabinetten af. 

Dit ligt Delange niet goed. Hij wil de vereenvoudigde procedure zo breed mogelijk toepassen.  

Er zijn niet enkel in de politieke wereld stemmen voor het beter functioneren van het militair gerecht. 

Dit leeft tevens in het gerecht. Ondervoorzitter van een kamer en liberaal politicus Louis Joris schrijft 

aan Ganshof op 24 september 1945 zijn ideeën over de afwikkeling van zaken van weinig belang. Uit 

de politieke discussies van de commissie van Justitie in Kamer en Senaat blijkt dat niemand zich kant 

tegen de klassering van lichte zaken of het voorzien van dringende oplossingen, afhankelijk van het 

belang van de weerhouden feiten in het dossier. Joris ziet uit de nieuwe wettelijke beschikkingen geen 

expeditieve resultaten komen. De vereenvoudigde procedure lijkt enkel problemen en kritiek met zich 

mee te brengen. Amnestie is echter evenmin politiek aanvaardbaar. 

Joris komt daarom met zijn visie te berde: een betere interne organisatie van de krijsauditoraten. Zijn 

voorstellen vallen in goede aarde in de commissie van Justitie en bij de krijgsmagistraten. Hij wil aan 

bepaalde magistraten meer initiatief en autoriteit geven en daardoor meer verantwoordelijkheid. Joris 

onderscheidt twee krijgsmagistraten: zij die deze functie uitoefenen in het burgerlijk parket en de 

overigen die het werk van onderzoeksrechters doen. Hij stelt een bijkomende drievoudige hervorming 

in de auditoraten voor: 1. De sectiehoofden worden krijgsauditeurs. Zij behandelen rechtszaken voor 

de krijgsraad als adjuncten van het feitelijke hoofd van het krijgsauditoraat. 2. Twee of meer eerste 

substituten vervullen de functie van onderzoeksrechters. 3. De overige substituten wijst het hoofd van 

het krijgsauditoraat aan de secties toe afhankelijk van de noden. De “onderzoeksrechters” rapporteren 

binnen de maand aan het sectiehoofd over de rechtszaken die zij zonder gevolg willen klasseren. Het 

sectiehoofd beslist dan op basis van de instructies van het Auditoraat-generaal over deze klassering. 
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Het Auditoraat-generaal kan eveneens adviseren over twijfelgevallen. Volgens Joris kan het militair 

gerecht op deze wijze alle lichte gevallen in twee maand tijd behandelen. De meeste auditeurs die hij 

bevraagt achten dit mogelijk mits de nodige directieven inzake de te klasseren gevallen. De substituten 

uit de derde categorie kunnen de rechtszaken en het onderzoek van zaken zonder bijzonder onderzoek 

uitvoeren.  

Midden november 1945 geeft Advocaat-generaal Bayot - op dat moment ook krijgsauditeur te Namen 

– zijn mening over dit voorstel. Daar is dit probleem reeds zo goed als opgelost. Van de 17.000 tot op 

1 november 1945 te Namen ingeschreven dossiers blijven er slechts 2750 onderzoeken over: “il est 

recommandé aux Magistrats de “décrasser” leur Cabinet, en les débarrassant d’urgence de toutes 

affaire su(s)ceptibles d’être classées”. Bayot wil de klassering van zaken vermijden die de krijgsraad 

te Namen voorheen veroordeelt. Verklikkingen zonder gevolg zijn daarvan een voorbeeld. Hij meent 

louter een dwingende noodzakelijkheid om te vermijden dat “(la répression) ne périsse par asphyxie” 

dit aanvaardbaar zou maken. Namen bevindt zich niet in deze situatie. Omdat amnestie onmogelijk is 

en de vereenvoudigde procedure volgens Bayot onvoldoende tijdswinst zal genereren, heeft hij zeker 

aandacht voor andere versnellingsmogelijkheden. Een reorganisatie leidt eerst tot desorganisatie. De 

voordelen moeten zeker zijn. Bayot haalt daarom opnieuw de Naamse situatie aan. De werkverdeling 

is er als volgt: De krijgsmagistraten zijn onderverdeeld in secties. Het hoofd doet surveillantie en 

bepaalt de richting van een zaak (rechtbank of zonder gevolg). De onderzoekende magistraat is voor 

de zitting verantwoordelijk. Het parkethoofd treedt op bij delicate kwesties. Een magistraat van de 

administratieve sectie plaatst tot slot rechtszaken op zittingen. Hij verifieert ook de vonnissen. Dit lijkt 

voor Bayot sterk op het systeem Joris dat niet tot meer uniformiteit zal leiden. De trage economische 

repressie wijt Bayot aan de experten. Te Antwerpen staat eind maart 1946 telkens een krijgsauditeur 

aan het hoofd van de meest belangrijke secties. Daarnaast zorgt de samenwerking met diverse militaire 

parketten voor een snelle liquidatie van nog beschikbare rechtszaken. De besprekingen van de door 

Joris voorgestelde hervorming lopen hierdoor definitief ten einde.
2178

 

 

14.5.2 Het algemeen vervolgingsbeleid in de krijgsauditoraten  

14.5.2.1 De inpassing van de vereenvoudigde procedure in het vervolgingsbeleid 

Deze verschillende visies in de auditoraten brengen Ganshof tot een aantal pogingen om een goede en 

uniforme plek aan de vereenvoudigde procedure toe te wijzen in het instrumentarium ter bestraffing 

van de samenwerking met de vijand. Een eerste stap is de rondzendbrief van 22 december 1945 met 

commentaar en richtlijnen. De Auditeur-generaal legt de stappen van de procedure uit. Wat Ganshof 

interpreteert, dient steeds het doel van deze procedurele vernieuwing: de versnelling van de repressie. 

De vrees van liberaal Catteau is zoals verwacht ongegrond. De Auditeur-generaal past de procedure 

voor de gerechtelijke bestraffing van samenwerking met de vijand toe in de geest van de besluitwet. 

Een kwestie met direct belang voor de uitvoering van de nieuwe procedure is de al dan niet bestaande 

mogelijkheid voor de krijgsraad om het aantal afgesproken sancties in te perken. Deze optie blijkt uit 

artikel 1: “De krijgsraad spreekt de veroordeling van de beklaagde uit tot de sancties die door het 

openbaar ministerie zijn voorgesteld, indien hij oordeelt dat er gronden zijn om ze aan te nemen” en 

“dat de oplegging van die sancties, of van een hunner”. Ganshof meent dat dit botst met de wil van de 

auteurs van de tekst. Het doel van de besluitwet is onder meer het vermijden van pleidooien. Indien de 
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rechtbank een of meerdere sancties kan verwerpen, moet de beklaagde hiervoor een pleidooi in de 

rechtbank kunnen houden. Bovendien vervalt het akkoord van de auditeur en de beklaagde, wanneer er 

nadien nog discussiemogelijkheid is. Ganshof stelt “dat de besluitwet aan de krijgsraad slechts het 

alternatief heeft willen laten, ofwel de transactie te verwerpen of deze te bekrachtigen”.
2179

 

Een rondzendbrief uit januari 1946 voor de vereenvoudigde procedure bij militaire samenwerking met 

de vijand bevat een belangrijke algemene richtlijn om de vereenvoudigde procedure met de burgerlijke 

epuratie in overeenstemming te brengen. Cruciaal is dat de burgerlijke epuratie ten volle blijft gelden, 

namelijk voor de gevallen die geen vordering met een minimumstraf van 1 jaar krijgen. Dit perkt de 

bruikbaarheid van de vereenvoudigde procedure in tot straffen hoger dan 1 jaar en vorderingen waar 

de overige sancties (geldboete, verbeurdverklaring of afstand doen van de vergelding voorzien bij 

artikel 123ter swb en politietoezicht) zich gebiedend opdringen.
2180

 

Dit is gewichtig. De vereenvoudigde procedure krijgt een plaats tussen de gewone procedure voor de 

krijgsraad en de burgerlijke epuratie. Ganshof streeft een maximale versnelling in de verwerking van 

de gerechtelijke dossiers na door de zo breed mogelijke toepassing van de burgerlijke epuratie. De 

gerechtelijke afdoening van een dossier vergt in de burgerlijke epuratie nog steeds het minste tijd. Dat 

is waarom Ganshof in principe de burgerlijke epuratie boven de vereenvoudigde procedure verkiest. 

Begin januari 1946 ziet hij echter evenmin graten in een toepassing van de vereenvoudigde procedure 

in plaats van de burgerlijke epuratie, indien dit de werking van het auditoraat niet vertraagt en het doel 

is om een gerechtelijk onderzoek af te sluiten door een straf die een ontzetting met politietoezicht 

combineert.
2181

 Snelheid is het primaat van de vernieuwingen en hun inplanting. 

 

14.5.2.2 Het probleem van de ondergrens van 1 jaar gevangenis in de strafvorderingen 

De inspiratie voor deze specifieke inpassing in de zonet besproken rondzendbrief komt mogelijkerwijs 

van krijgsauditeur Verougstraete. Op 4 december 1945 wijst de te Kortrijk tewerkgestelde magistraat 

Ganshof al op deze combinatie van de vereenvoudigde procedure met de burgerlijke epuratie. Zoals 

elders in het land zijn er te Kortrijk nog leden van organisaties uit artikel 2 van de besluitwet voor de 

burgerlijke epuratie in voorhechtenis of onder administratieve internering. Dit is de categorie met een 

van ambtswege levenslange rechtenontzetting. Voor deze incivieken plant de magistraat een straf via 

de vereenvoudigde procedure om de opgelopen opsluiting te dekken.
2182

 Praktisch betekent dit dat de 

betrokkenen meteen vrijkomen, maar met een levenslange rechtenontzetting. Dit is dezelfde uitkomst 

als een toepassing van de burgerlijke epuratie.  

Ganshof staat open voor dit voorstel. De benedengrens voor vorderingen volgens de vereenvoudigde 

procedure blijft in zijn ogen niettemin 1 jaar. De magistraten vinden de dekking van vooraf opgelopen 

opsluiting echter dermate belangrijk dat zij de door Ganshof gestelde grens niet respecteren. Dit leidt 

tot aanhoudend heen-en-weer geschrijf tussen het Auditoraat-generaal en verschillende auditoraten. 

De legitimering van de reeds ondergane internering en/of voorhechtenis is de rode draad in de brieven 

van de auditeurs. Het krijgsauditoraat te Ieper geeft nog een aanvullende verklaring: de inschrijving op 

de zuiveringslijst wordt slechts uitzonderlijk aanvaard. De vereenvoudigde procedure biedt hen meer 

zekerheid, ook voor straffen lager dan 1 jaar. De lage strafmaat via de vereenvoudigde procedure dient 
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te Charleroi voor verklikkingen.
2183

 De minimumstraf voor minder erge categorieën van verklikking 

ligt immers lager dan 1 jaar. Tegen deze toepassing brengt Ganshof allicht niets in. 

Verschillende krijgsauditeurs vragen aan Ganshof de toelating om minder dan 1 jaar gevangenisstraf 

te mogen vorderen voor dit doel. Ganshof staat krijgsauditeur Huens (Nijvel) toe om een vordering 

van ongeveer 6 maand gevangenis op te leggen aan een aantal verplicht in Duitsland tewerkgestelden 

geboren in 1924. Na een periode van uithongering en propaganda voor betere voeding en verlof wordt 

een deel van hen vrijwillig lid bij het Waals Legioen tussen oktober en december 1944. Anderen 

voegen zich tussen december 1944 – februari 1945 tegen hun wil bij. Deze laatste groep sluit Ganshof 

van vervolging uit. Voor de eersten is de vereenvoudigde procedure de beste oplossing vanwege de 

combinatie van politietoezicht met een rechtenontzetting. Op een soortgelijke vraag uit Verviers voor 

politieke samenwerking met de vijand antwoordt Ganshof de daaropvolgende maand: “je ne vois pas 

d’inconvénient, dans les cas où (…) la simple déchéance des droits devrait être prononcée (…) à ce 

que votre office fasse usage de la procédure tracée par l’arrêté-loi du 10 novembre 1945, lorsqu’il 

désire de cette manière, couvrir par une peine d’emprisonnement, la durée d’une détention ou d’un 

internement qui aurait duré moins d’un an”. Krijgsauditeur Dubois wil niet dat iemand denkt zonder 

voldoende motief te zijn opgesloten. Het auditoraat te Charleroi wil dit evenmin.
2184

 Ganshofs houding 

blijft dubbelzinnig. Rondzendbrief nr.1636 uit maart 1946 vraagt de krijgsauditeurs terug om de 

burgerlijke epuratie toe te passen in plaats van straffen lager dan 1 jaar te vorderen voor gewone leden 

van politieke bewegingen. De dekking van voorhechtenis kan, maar slechts heel uitzonderlijk.
2185

  

De discussie tussen krijgsauditeur Van Thorenburg (Gent) en de Auditeur-generaal in maart – april is 

een ander paar mouwen. De titel “toepassing van de onderrichtingen betreffende het niet-vervolgen 

van minder erge feiten” slaat hoofdzakelijk op het ongemak dat leeft in het Gentse auditoraat over de 

toepassing van de burgerlijke epuratie. De opslorping van rechtszaken door de zuivering staat immers 

gelijk aan het stopzetten van de gerechtelijke vervolging. Van Thorenburg luidt de alarmklok over de 

gewijzigde vervolgingscriteria. Hij vermeldt de vooral in de politieke sectie levende tegenzin om in 

hun vervolgingen ongelijkheid te scheppen door het volgen van de nieuwe algemene onderrichtingen 

uit november 1945 en de daaruit voortvloeiende verloochening van hun tot dan gevolgde criteria. Van 

Thorenburg vindt het verkeerd om een ontslag van strafvervolging met daarna een rechtenontzetting in 

de burgerlijke epuratie met dezelfde redenen te motiveren die eerder tot een gerechtelijke veroordeling 

leiden. De feiten verliezen hun strafbaar karakter niet. Hij vindt het kies om “nog vóór elke verjaring 

en terwijl strafvervolging nog goed mogelijk is, te oordelen welke feiten van aard zouden zijn om 

minder dan een jaar gevangenisstraf mee te slepen; daar zulks afhangt van de wisselvalligheden van 

de rechtspraak, en niet in het minst van de kamer van de krijgsraad voor dewelke een zaak kan 

worden gebracht”. 

De strafrechtspleging mag voor Van Thorenburg niet afhangen van de burgerlijke epuratie. Indien de 

politieke sectie van het auditoraat te Gent de recente beschikkingen voor de gerechtelijke vervolgingen 

en de burgerlijke epuratie trouw zou opvolgen, dan vervalt het nut van de vereenvoudigde procedure, 

tenzij voor personen met meer dan 1 jaar voorlopige hechtenis. Een doel van de vereenvoudigde 

procedure is immers net de invoering van straffen lager dan het wettelijke minimum van 1 jaar.
2186
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Van Thorenburg stelt dat de Gentse magistraten zich inspannen voor een doelmatige aanwending van 

de vereenvoudigde procedure en voor de spoedige behandeling van de lichte politieke misdrijven, 

terwijl terzelfdertijd gelijkheid in de bestraffing een doel is. De vereenvoudigde procedure vindt in 

Gent meer aanvaarding dan de burgerlijke epuratie, omdat de toepassing van de zuivering een te grote 

aanpassing in het vervolgingsbeleid betekent.  

Ganshof antwoordt de auditeur begin april: “Uw verslag (…) maakt de redenen bekend waarom vele 

magistraten van uw Parket denken de bij de besluit-wet van 19 september 1945 voorziene procedure 

niet te mogen toepassen voor feiten welke een straf van minder dan een jaar gevang zouden vergen”. 

De Auditeur-generaal gaat in tegen de gedachtegang van Van Thorenburg. Ten eerste stelt hij dat korte 

straffen over het algemeen ondoeltreffend zijn en in de huidige omstandigheden (zoals overbevolkte 

gevangenissen) de verbetering van de veroordeelden zeker in gevaar brengen. Deze redenen moeten, 

aldus Ganshof, ook het geweten van de magistraat vormen. De snelle behandeling van kleine zaken 

laat de krijgsmagistraten de tijd om zich uitgebreid en voldoende met meer belangrijke dossiers bezig 

te houden. De wetgevende macht is, ten derde, via wetten bevoegd om het gerecht nieuwe criteria voor 

vervolgingen op te leggen. De magistraten hebben de plicht zich aan de nieuwe procedure te houden. 

De meeste auditoraten hebben in die optiek gewacht met de behandeling van misdrijven met hoogstens 

1 jaar gevangenis als vordering. Ganshof haalt expliciet de gewone leden van groepen zoals het VNV, 

Rex, AGRA en DeVlag aan. Een goede rechtsbedeling, besluit hij, “eist dat overal op ons grondgebied, 

dezelfde misdadige feiten volgens dezelfde methodes zouden beteugeld worden”. Ganshof acht de 

krijgsmagistraten in staat om voor de zuivering als eerste rechter op te treden en zonder voorkennis 

van de rechtspraak van andere rechtsmachten eigenhandig een beslissing uit te spreken. 

De Auditeur-generaal zegt verder dat de motivering van buitenvervolgingstellingen niet steeds hoeft. 

Is het gerechtelijk onderzoek beperkt tot vooronderzoek, dan voldoet een klassering zonder gevolg op 

basis van opportuniteit. Ganshof herhaalt dat de toepassing van de vereenvoudigde procedure kan ter 

dekking van een administratieve internering of een voorhechtenis bij vorderingen tot minder dan 1 jaar 

gevangenis. Voor een buitenvervolgingstelling (na dieper onderzoek) ziet Ganshof twee courante 

motivaties: een veroordeling voor artikel 118bis swb vereist voor 29 januari 1943 bijzonder opzet, 

terwijl voor andere misdrijven een twijfelachtig algemeen opzet voldoende reden is. Na de verjaring 

van een misdrijf, kan een buitenvervolgingstelling zonder burgerlijke epuratie. Ganshof meent tot slot 

dat de vereenvoudigde procedure toegepast moet worden, wanneer een ontslag van rechtsvervolging 

niet kan en de verjaring van het dossier in kwestie onwenselijk is. In die gevallen hoort een geldboete 

met politietoezicht.
2187

 Hierna start de burgerlijke epuratie te Gent. 

Deze brief van Ganshof duidt de inpassing van de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke 

epuratie. De reden voor de burgerlijke epuratie schuilt vooral in de ongepastheid van veelvuldige korte 

gevangenisstraffen voor “lichte gevallen” van vooral de politieke samenwerking met de vijand. Op 

menselijk en budgettair vlak is het overbezette gevangeniswezen een reden. In deze context biedt het 

uitzitten van een straf slechts weinig kans op beterschap voor de opgeslotenen. Deze briefwisseling 

toont daarnaast de invloed van de burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure op het 

vervolgingsbeleid. De Auditeur-generaal spreekt Van Thorenburg niet tegen over de gewijzigde 

bepalingen en begrenzingen vanaf november 1945. Hij wijst de auditeur op zijn taak: de uitvoering 
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van de legaal uitgevaardigde beslissingen. De vereenvoudigde procedure en de burgerlijke epuratie 

wijzigen het dispositief van het militair gerecht en beïnvloeden niet enkel het vervolgingsbeleid van de 

auditoraten, maar tevens de bepaling van de uiteindelijke strafmaat. 

Ganshof herinnert in een rondzendbrief op 22 mei aan de onderrichting voor de ruime toepassing van 

de besluitwet inzake de burgerlijke epuratie. Strafvorderingen van minder dan 1 jaar moeten opnieuw 

een uitzondering worden. Ganshof neemt dus een stap terug wat zijn openheid voor de toepassing van 

de vereenvoudigde procedure betreft. Toch vervolgt hij in zijn brief: “Ik kan niet genoeg aandringen 

op de dringende noodzakelijkheid de besluitwet van 10 november 1945, tot de vereenvoudiging der 

procedure zoveel mogelijk toe te passen”. Deze gecombineerde adviezen wijzen andermaal op het 

primaat van de snelheid. Beide mechanismen ter versnelling van de repressie moeten een zo uitgebreid 

mogelijke toepassing krijgen. De Auditeur-generaal duidt dit in diezelfde rondzendbrief specifiek voor 

drie categorieën van samenwerking met de vijand: de politieke en administratieve samenwerking, de 

(para)militaire samenwerking en de verklikking aan de vijand. Veel dossiers kunnen een behandeling 

krijgen via de vereenvoudigde procedure. Een ruime toepassing is de weg vooruit. Het Auditoraat-

generaal breidt het gebruik van de vereenvoudigde procedure dus naar boven uit en stuurt daardoor op 

het niveau van strafvorderingen aan op een doorgedreven correctionalisering van de misdrijven. 

Ganshof kant zich tegelijkertijd opnieuw tegen de korte vorderingen. Dit betekent evenwel niet dat de 

krijgsauditeurs daarmee ophouden. Het einde van de administratieve interneringen houdt niet in dat er 

geen voormalig geïnterneerden meer voor de krijgsraad komen. Het krijgsauditoraat te Hasselt bericht 

op 28 mei 1946 dat de beklaagden louter voorstellen aanvaarden met een strafvordering die de eerder 

ondergane vrijheidsberoving dekt. Anders hopen zij op een lagere straf voor de krijgsraad.
2188

 

Ter ondersteuning van de versnelde afdoening van de minder ernstige gevallen vraagt Ganshof op 22 

mei 1946 de krijgsauditeurs een overzicht van de vonnissen op basis van de vereenvoudigde procedure 

tussen 1 april en 15 mei 1946, het totaal aantal ter zitting gebracht zaken en het aantal op 15 mei 1946 

ingeschreven bundels met een toepassing van deze procedure. De Auditeur-generaal geeft ook nog 

richtlijnen. Ten eerste dringt hij aan om het maximum aantal bundels op een zitting te combineren. Dit 

aantal zaken per zitting moet merkbaar hoger liggen dan bij de toepassing van de gewone gerechtelijke 

procedure. Dit hoger rendement is door de uitschakeling van debatten zonder probleem bereikbaar. 

Het onderzoek van de bundel duurt niet meer dan enkele ogenblikken.
2189

 Begin juni 1946 schrijft 

auditeur Moeneclaey (Ieper) dat hij voor gevallen met straffen van minder dan 1 jaar gevangenis enkel 

de besluitwet van 19 september 1945 toepast. De uitzondering is de dekking van voorlopige hechtenis. 

Auditoraten blijven dus voorstellen met straffen onder 1 jaar gevangenis doen. Dit blijkt tevens uit een 

brief van krijgsauditeur Santenaire (Gent). Hij meldt Ganshof op 3 juni 1946 dat hij nogmaals bij zijn 

magistraten met klem heeft aangedrongen om de burgerlijke epuratie toe te passen voor zaken met een 

vordering lager dan 1 jaar gevangenis.
2190

 

In een brief op 20 oktober 1947 antwoordt Dumon voor de Auditeur-generaal op een vraag van René 

Urbain, advocaat te Frameries. Urbain wil weten of er een rondzendbrief bestaat met de vraag aan de 

leden van het militair parket om de vereenvoudigde procedure niet toe te passen voor gevallen met 

minder dan 1 jaar gevangenis. Dumon zegt dat dit niet klopt en dat de krijgsmagistraten “apprécient 

en conscience quelles sont les propositions de sanction qu’ils doivent faire aux prévenus”. Daarnaast 

geeft hij aan dat de rondzendbrieven een vertrouwelijk karakter hebben en niet voor de buitenwereld 
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bestemd zijn.
2191

 Dumon speelt op veilig door een halve waarheid te vertellen. Het Auditoraat-generaal 

houdt het interne beleid binnenskamers. Het klopt dat de magistraten de gegeven richtlijnen in deze 

materie niet steeds nauwgezet volgen. 

De in artikel 2 van de besluitwet van 10 november 1945 vermelde bevoegdheid van de rechtbank om 

bij een vordering de sancties uit het eerste artikel toe te passen, leidt tot slot tot juridisch getouwtrek 

met uitkomst in een arrest van het Hof van Cassatie. De vraag is of een rechtsmacht onder het door de 

strafwet vastgelegde minimum kan dalen voor alle gevallen of louter indien de krijgsraad een gesloten 

akkoord tussen de auditeur en een verdachte voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

weigert. Het arrest van het Hof van Cassatie op 8 april 1946 stelt dat artikel 2 van de besluitwet van 10 

november 1945 geen interpretatie vergt. De toepassing van dit artikel is niet ondergeschikt aan het 

bestaan van een vroeger voorstel.
2192

  

 

14.5.2.3 Het probleem van een uniform vervolgingsbeleid voor de krijgsauditoraten 

De vraag naar de mogelijkheid van een uniforme toepassing van de vereenvoudigde procedure door de 

krijgsauditoraten en krijgsraden kan eigenaardig lijken. De gelijke toepassing van een wet alle burgers 

voelt aan als een basisbeginsel van rechtvaardige rechtspraak. Ik besloot in mijn toelichting over recht 

en gerecht in een maatschappij dat effectieve rechtsgelijkheid een meer dan lovenswaardig streefdoel 

is, maar feitelijk een fictie is.
2193

 Een dooddoener, maar met enige grond van waarheid stelt: “rechters 

zijn ook maar mensen”. De in de andere West-Europese landen vastgestelde daling van de strafmaat 

voor misdrijven verbonden aan de samenwerking met de vijand naarmate de afstand van de bezetting 

in de tijd toeneemt, toont dit goed aan.  

In de context van de toepassing van de vereenvoudigde procedure is het voor de auditeurs niet altijd 

even gemakkelijk om te antwoorden op de vragen van Ganshof inzake de uniforme behandeling van 

bijvoorbeeld militaire samenwerking van de vijand. De reacties op rondzendbrief nr.1508 duiden dit. 

Krijgsauditeur Arnould ( Charleroi) raakt de kern van de discussie: “Je crois qu’il sera assez difficile 

d’arriver à uniformiser dans tous les Auditorats les peines proposées par application de la nouvelle 

procédure. En effet ces peines doivent varier suivant la jurisprudence des Conseils de guerre. Cette 

jurisprudence est bien connue par les inciviques. La nouvelle procédure ne sera acceptée par le 

coupable que si la peine proposée est inférieure à celle appliquée par le Conseil de guerre”. Dit toont 

aan dat uniformiseren een tweesnijdend zwaard is. Ligt de geüniformiseerde strafmaat hoger dan het 

gewoonlijk door de krijgsraad uitgesproken vonnis, dan betreedt in dat auditoraat geen enkele inciviek 

het pad van de vereenvoudigde procedure. Een te lakse strafmaat kan evenwel afwijzing vinden bij de 

strengere krijgsraden. Dit betekent eveneens de gewone gerechtelijke procedure telkens van start moet 

gaan. Dit druist in tegen het doel van de vereenvoudigde procedure. 

Onafhankelijk van deze bedenking geeft krijgsauditeur Matthijs (Hasselt) zijn mening “betreffende de 

sancties welke ik zinnens ben toe te passen onder meer voor de leden der militaire en paramilitaire 

formaties, daarop steunend op de vooralsnu gevestigde rechtspraak van de krijgsraden te Hasselt en 

te Tongeren, en van het krijgshof, Vlaamsche Kamer, zetelend te Luik”. Deze aanhef verduidelijkt dat 

de krijgsmagistraten zeer goed beseffen dat – zoals in de andere geledingen van het gerecht – sommige 

krijgsraden strenger of milder zijn dan andere. Door de gevorderde staat van de repressie bestaat in 
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elke krijgsraad een vigerende jurisprudentie. Net die jurisprudentie vormt een invloedrijke maatstaf 

voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure. Krijgsauditeur Moeneclaey (Ieper) geeft nog 

een belangrijk aspect van het juridische denken dat een te strakke uniformisering van de strafbedeling 

bemoeilijkt. De strafmaat hangt niet louter van gepleegde feiten af, maar ook van de sociale stand van 

de verdachte en het effect van de schuldige bedrijvigheid.
2194

 Het is verkeerd te veronderstellen dat een 

zelfde misdrijf in twee rechtszaken tot een zelfde straf moet leiden. Van elkaar afwijkende strafmaten 

bewijzen niet noodzakelijk onrechtvaardigheid of gerechtelijke onkunde. Dit is ook het geval voor het 

al dan niet dekken van een voorhechtenis. Dit betekent praktisch bijvoorbeeld het verschil tussen een 

rechtenontzetting via de burgerlijke epuratie en een veroordeling tot 8 maand gevangenisstraf (die 

wegens de dekking niet uitgezeten wordt) en diezelfde rechtenontzetting. 

Voor (para)militaire organisaties schetst Ganshof de situatie via een tabel met strafmaten naargelang 

de groeperingen. Een aantal – vooral strikt militaire – groepen sluit hij, behoudens een uitzondering, 

van de vereenvoudigde procedure uit. Daarna volgen de “lichtere” organisaties. Bij deze groepen geeft 

Ganshof een richtlijn met passende vorderingen telkens met een minimum- en maximumbarema. Deze 

richtlijn van bovenaf baseert zich op gegevens van de krijgsauditoraten. Op deze manier tracht het 

Auditoraat-generaal toch meer uniformisering te bekomen. Deze werkwijze loopt spaak voor politieke 

organisaties door de te diverse informatie vanuit de auditoraten.
2195

 

Begin juli 1946 volgt een enigszins eigenaardig aanvoelende, want bijna volledig in voorwaardelijke 

wijze geschreven rondzendbrief voor de krijgsauditeurs. De Auditeur-generaal peilt naar de mogelijke 

ongelijkheid in de voorgestelde sancties voor verschillende misdrijven in de auditoraten. Hij vraagt de 

krijgsauditeurs naar de bestaande maatregelen om eenvormige voorstellen in een krijgsauditoraat te 

bekomen.
2196

 Gelijkvormigheid moet niet enkel op algemeen niveau bestaan, maar evengoed binnen de 

auditoraten. Het gebrek aan samenhang in de toepassing van de vereenvoudigde procedure in het 

krijgsauditoraat te Brussel leidt tot deze vraag. Een rechter uit de krijgsraad is kritisch voor de gedane 

voorstellen. Van Advocaat-generaal Bayot komt de verklaring dat er geen enkele magistraat controles 

uitvoert op de vereenvoudigde procedure. Hij heeft documenten met richtlijnen op gesteld voor de 

start van de procedure, maar de magistraten raadplegen vaak hun sectieoversten niet. De magistraten 

moeten hun oversten ondertussen inlichten over de voorstellen voordat de beklaagden een effectief 

voorstel ontvangen. Er bestaat nog geen algemene controle. Elk voorstel moet goed gemotiveerd zijn. 

Daarnaast worden de homologaties van aan elkaar verwante dossiers per zitting van de rechtbank 

gegroepeerd met het oog op onderlinge vergelijking.
2197

 

De meeste krijgsauditeurs antwoorden soortgelijk. Vrijwel steeds houdt een centrale figuur overzicht 

op de voorstellen van de vereenvoudigde procedure. Mogelijk zijn: een auditeur (Brussel, Hasselt, 

Leuven, Nijvel, Tongeren en Turnhout), een eerste substituut-krijgsauditeur (Bergen, Doornik en 

Mechelen), elk sectiehoofd (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Namen) of een speciaal in 

de sectie aangestelde magistraat (Kortrijk).
2198

 Er zijn nog verschillen tussen deze categorieën. De 
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 SOMA. IG’s. C/3-1-30. Briefwisseling tussen het AG en het KA te Brussel, juni – juli 1946. 
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 De krijgsauditeur te Luik vindt een centraal controlepunt in het auditoraat overbodig. De samenwerking met 

de vijand lijkt hem daarvoor te divers. Voor Kortrijk geldt naast de verantwoordelijke sectiemagistraat dat in de 
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controlepersoon kan zoals in Antwerpen, Hasselt en Tongeren ook het voorstel aan de beklaagde doen 

en de afwerking verzorgen. Dit is niet overal het geval. Te Charleroi, Mechelen en Nijvel beperkt deze 

figuur zich louter tot controle. In een aantal krijgsauditoraten gebeurt er dagelijks of toch zeer courant 

overleg met de krijgsauditeur (Eupen, Ieper en Malmedy), tussen de sectiehoofden (Namen) of in elke 

sectie met de sectiehoofden (Bergen). De krijgsauditoraten te Eupen en Malmedy zijn bijzonder. Beide 

krijgsauditeurs geven tevens hun onderling overleg aan. Dit dient voor een eenvormige behandeling 

van de vrijwilligers bij de Wehrmacht. 

In een aantal krijgsauditoraten gebeurt geen gecentraliseerde controle. Krijgsauditeur Fraeys (Brugge) 

wijst daarvoor op de specialisering van de magistraten. De gedane voorstellen betreffen enkel politieke 

samenwerking met de vijand. Deze sectie bestaat uit gespecialiseerde kabinetten. Kabinet 1 en 15 doen 

dossiers van DeVlag, kabinet 6 werkt op de SS, OT en NSKK en kabinet 8 op de Vlaamse Wacht en 

Fabriekswacht. Na een algemene vergadering ter bepaling van de criteria bij het doen van voorstellen 

van straffen werken de kabinetten zelfstandig. Het krijgsauditoraat te Aarlen voert de vereenvoudigde 

procedure vooral uit op gewone DSV-leden. De rechtspraak van de krijgsraad is daar de richtlijn. De 

algemene regel is dat voorstellen voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure milder zijn dan 

de vonnissen uit de krijgsraad. Te Verviers bestaat er een strafmaatschaal voor de verschillende zaken 

die voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komen. De vordering is nog afhankelijk van 

andere elementen: duur en belang van de aan de vijand geleverde diensten, leeftijd, persoonlijke 

rijkdom etc. De lengte van het politietoezicht is 2 tot 5 jaar volgens de lengte van de gevangenisstraf. 

Een aantal krijgsauditeurs geeft bijkomende uitleg. Zo stelt Matthijs (Hasselt) dat de onderzoekende 

magistraat eerst officieus bij de verdachte polst over de toepassing van de vereenvoudigde procedure. 

Daarna treedt hij als krijgsauditeur zelf in het veld. De voorgestelde strafmaat houdt rekening met de 

gegevens en omstandigheden van de zaak, de algemene richtlijnen van het Auditoraat-generaal en de 

rechtspraak van de krijgsraad en het krijgshof. Tomsin (Mechelen) geeft de verspreiding van de 

aanbeveling van Ganshof aan dat 1 jaar de minimumstraf is, behalve bij geringe feiten ter dekking van 

voorhechtenis. Van Santenaire (Gent) komt de enigszins laconieke vaststelling dat zijn persoonlijke 

invloed in het proces gering is. In het lage aantal weigeringen door de krijgsraad vindt hij evenwel het 

bewijs dat het krijgsauditoraat geen grenzen overschrijdt.
2199

 

 

14.5.2.4 De verschillen in de lokale vooruitgang en de stand van onderzoek 

Een factor van bijzonder belang voor de uniforme toepassing van de vereenvoudigde procedure en de 

burgerlijke epuratie is de lokale vooruitgang en stand van onderzoek en vervolging in de auditoraten. 

Het Brusselse krijgsauditoraat start bijvoorbeeld later met de vereenvoudigde procedure omwille van 

materiële problemen. Ganshof vraagt in maart aan de auditeurs naar de toestand van de toepassing van 

deze vereenvoudigde procedure. De magistraten antwoorden hem gevarieerd. Ten eerste is een aantal 

krijgsauditoraten al dermate gevorderd met de dossiers waarop de procedure van de besluitwet van 10 

november 1945 toepasbaar is, dat het aantal gedane voorstellen aan de lage kant ligt. Krijgsauditeur 

Detournay (Leuven) zegt dat “de krijgsraad hoofdzakelijk de geringste gevallen gevonnist heeft, zodat 

de grote meerderheid van deze die nog moeten opgeroepen worden tot een straf van meer dan 5 jaar 

aanleiding zal geven”. De vereenvoudigde procedure krijgt er daardoor nog geen toepassing. In Luik 

                                                                                                                                                                      

sectie voor politieke samenwerking twee magistraten verantwoordelijk zijn. Bij betwisting oordeelt de auditeur. 

De plaats van Leuven in dit overzicht is voorlopig. Wanneer Detournay Ganshof inlicht over de procedure in zijn 

auditoraat informeert, zijn daar nog geen voorstellen effectief uitgevoerd.  
2199
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vinden vóór de komst van de besluitwet reeds veroordelingen van lichte gevallen van artikel 113 swb 

plaats om straffen korter dan de lengte van de voorhechtenis te vermijden. Ook het krijgsauditoraat te 

Bergen heeft reeds een groot aantal gevonniste rechtszaken. Tot april gebeuren daar 34 voorstellen, 

waarvan reeds 14 met een homologatie door de krijgsraad. 

Er zijn nog andere redenen voor een trage start met de toepassing van de vereenvoudigde procedure. 

Het aantal gehomologeerde vonnissen te Mechelen is zoals in Leuven nihil. Hun vertraging heeft twee 

redenen. Ten eerste kruipt er erg veel tijd in de rechtszaak tegen de beulen van Breendonk. Ook wordt 

er gewacht op instructies van de Auditeur-generaal. Voor politieke samenwerking neemt het Mechelse 

parket daarom pas actie vanaf 19 maart 1946. In drie weken tijd doen magistraten er vijftig voorstellen 

met drie weigeringen. Voor militaire samenwerking wachten de magistraten nog. In Brugge is het 

uitblijven van homologaties aan de rol van de krijgsraad te wijten. De eerste zittingen met deze zaken 

zijn pas in mei gepland. Nijvel kent tot eind maart 1946 slechts veertien voorstellen zonder weigering. 

Dit is onvoldoende voor een speciale zitting. Vanaf april gebeuren wel zittingen. De tweede kamer 

heeft dan wel problemen. De auditeur legt dit uit: “Sur cinq affaires, quatre des sanctions proposées 

par le Ministère Public n’ont pas été admises. (…) La sévérité (…) montrée par le Conseil de Guerre 

de Nivelles pourrait rendre moins efficace l’A.L. du 10 novembre 1945”. De rechters menen dat de 

voorstellen niet streng genoeg zijn. De gevorderde werkstaat in het auditoraat mildert volgens auditeur 

Huens evenwel dit probleem.  

Krijgsauditeur Koumoth (Eupen) haalt voor het uitblijven van homologaties een laag aanwezig aantal 

magistraten aan: “deux à la collaboration politique, un à la collaboration économique”. In Hasselt en 

Turnhout komt de tegenstand vooral van de verdachten. Krijgsauditeur de Bie (Turnhout) merkt dat 

een aantal verdachten uitdrukkelijk hoopt dat de repressie na verloop van tijd mildert. Het lage aantal 

behandelde dossiers te Hasselt – namelijk 32 – komt doordat beklaagden hun duidelijk uit het dossier 

blijkende schuld niet bekennen. Veel advocaten raden hun cliënten af om een voorstel te aanvaarden. 

Na het officieus polsen komt geen officiële vraag meer. Tongeren past ook eerst een officieuze vraag 

toe. Hieruit leidt auditeur de Borman net het lage aantal officiële weigeringen af. Zijn ervaring doet 

auditeur Matthijs (Hasselt) besluiten dat een voorstel pas slaagkans heeft, indien de sanctie de duur 

van de reeds ondergane vrijheidsberoving niet overtreft. Dit toont nogmaals waarom de door Ganshof 

weinig gesmaakte praktijk van voorstellen met minder dan 1 jaar gevangenis blijft bestaan.  

Deze lage toepassingscijfers staan in contrast met de voortgang van de homologatie in de krijgsraden 

te Gent en Antwerpen. Eind maart 1946 vallen daar respectievelijk 647 en 334 dergelijke vonnissen. 

Het aantal homologaties vertelt echter weinig over de voortgang in elk auditoraat. Charleroi doet 255 

voorstellen. Daarvan komen er slechts 58 voor op de krijgsraad.
2200

 Ganshof richt daarom nogmaals 

een vraag naar de vorderingen van de auditoraten in de periode van 1 april tot 15 mei. Te Charleroi 

komen 199 voorstellen voor in 19 rechtszittingen met nog 130 vonnissen op de rol. In Luik zijn er 116 

uitspraken in drie zittingen. 87 andere zijn neergelegd. Te Brussel treedt verbetering op. 28 zaken zijn 

behandeld, met 83 neerleggingen. Voor juni is de planning om het aantal behandelde zaken per zitting 

van 20 naar 40 – 50 op te trekken. Het auditoraat te Ieper heeft een totaal van 63 vonnissen. Dit zijn er 

zes per zitting. 86 andere bundels zijn klaar voor behandeling. Een laag aantal vonnissen via de 

vereenvoudigde procedure kan verschillende redenen hebben. Sommige krijgsraden voeren de gewone 

en vereenvoudigde procedure samen uit. Krijgsauditeur Fraeys (Brugge) haalt nog een reden aan. Op 

elke zitting vraagt de rechter de identiteit van de verdachte. Hierna geeft het openbaar ministerie zijn 

uiteenzetting over de zaak. Vervolgens ondervraagt hij de verdachte en krijgt de verdediging nog het 
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woord. Allicht wordt elke stap beknopt gehouden. Per zitting komen daardoor maximaal 20 zaken 

voor. Dit is niet slecht. Het behoud van de ondervraging en het woord van de verdediging vertragen 

niettemin de vereenvoudigde procedure.
2201

 

 

14.5.2.5 De uitvoering van korte gevangenisstraffen 

Een bijkomend probleem van de besluitwet van 10 november 1945 betreft de uitvoering van straffen 

met een duur van 3 maand of minder. Verschillende auditeurs vragen om korte gevangenisstraffen 

terug uit te voeren. De opgeschorte uitvoering van deze gevangenisstraffen gebeurt per rondzendbrief 

van het ministerie van Justitie op 30 december 1944. Er zijn drie uitzonderingen: inbreuken ten laste 

van de geallieerde legers (10 februari 1945), inbreuken op de militaire strafwet gepleegd door niet-

gedemobiliseerde militairen (2 juli 1946) en inbreuken door vreemdelingen zonder residentie in België 

(10 december 1946). Er heerst ook onrechtvaardigheid tussen de personen die voorhechtenis uitzitten 

en de personen zonder voorhechtenis die vervolgens een niet-uitvoering van hun veroordeling krijgen. 

Op 7 juni 1946 vraagt de Directeur-generaal van het ministerie van Justitie naar het aantal bedoelde 

gevangenisstraffen. 130 straffen voor inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat en 393 

gemeenrechtelijke straffen wachten op uitvoering. 

Dit krijgt geen oplossing. Auditeur-generaal van der Straeten vraagt in juni 1948 opnieuw dat korte 

gevangenisstraffen meteen uitgevoerd moeten worden. Hij noemt 586 straffen van 3 maand of lager. 

Een onuitgevoerde straf blijft onuitgevoerd, tenzij gratie wordt verleend. Ook blijven 3073 straffen 

van meer dan 3 maand zonder uitvoering, waarvan 1059 straffen tot en met 1 jaar gevangenis. 2165 

onuitgevoerde straffen hebben het uitblijven van een beslissing over het gratieverzoek als oorzaak. Het 

zijn vaak wachttijden van ruim een jaar. Het uitblijven van uitvoering kan ook gebeuren doordat de 

veroordeelde op vlucht is. Voor van der Straeten moet het onderzoek voor gratie sneller. Op 1 februari 

1949 stelt hij deze vraag nogmaals aan de minister van Justitie.
2202

 

 

14.5.2.6 De uitvoering van het politietoezicht 

In een eerste rondzendbrief over het politietoezicht licht Ganshof toe dat de auditeurs zelf de noodzaak 

ervan moeten inschatten. Het karakter, de aard, strekking, voorwaarden en omstandigheden van het 

misdrijf spelen een rol, net zoals de graad van verbetering bij de veroordeelde.
2203

 

Halverwege mei 1946 verstrekt Ganshof per rondzendbrief inlichtingen inzake de door de minister van 

Justitie vastgelegde principes voor de bestuurders van de gevangenis of het interneringscentrum. In de 

besluitwet van 15 februari 1946 staat dat de uitvoering van een genadebesluit maximaal een maand 

geschorst wordt ter verlening van de reiswijzer aan de betrokkene. De bestuurder licht het auditoraat 

drie weken voor de invrijheidstelling van de betrokkene in van de nakende invrijheidstelling en van de 

door de veroordeelde gekozen verblijfsplaats. Om de reiswijzer tijdig te ontvangen, licht hij tevens de 

auditeur in over de betekening van het genadebesluit voor de veroordeelde. De reiswijzer moet een 

actuele foto van de betrokkene bevatten. Het gevangenispersoneel brengt die foto aan met vermelding 

van gestalte en haarkleur. Indien de reiswijzer niet tijdig arriveert, heft de bestuurder de opsluiting op. 
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Hij moet de auditeur 48 uur vóór het verstrijken van de maand inlichten. Bij dringende gevallen, zoals 

ernstige ziekte, mag een voorlopige invrijheidstelling. Dit verloopt volgens de beschreven procedure. 

De voorwaardelijke invrijheidstelling heeft een eigen procedure. Politietoezicht start bij de definitieve 

invrijheidstelling. De auditeur kan deze veroordeelde verblijfsvoorwaarden opleggen onder controle 

van de persoon of de diensten met sociale voogdij. Een reiswijzer is nog niet nodig. Na de proeftijd 

gaat de krijgsauditeur na of politietoezicht nog wenselijk is.
2204

 

Er zijn blijvende problemen met het politietoezicht. Ganshof herneemt in een lijvige rondzendbrief op 

26 juni 1946 een aantal bepalingen. Hij herhaalt eerst dat politietoezicht slechts een aanvang neemt na 

het definitieve einde van de straf. Een vervangende straf bedoeld voor het uitblijven van de betaling 

van een boete is zonder invloed op de aanvang van het politietoezicht. De start van dit toezicht kan in 

theorie samenvallen met de dag van de betekening van het genadebesluit. Hoogstens een maand uitstel 

van de effectieve uitvoering is mogelijk. Het tweede deel van de rondzendbrief bevat antwoorden op 

speciale vragen. 1. De verdachten met een straf tot 3 maand gevangenis vallen onder de ministeriële 

onderrichtingen die deze straffen niet uitvoeren. Ganshofs visie is dat politietoezicht enkel kan starten 

na het ondergaan van de straf, de verjaring ervan of de kwijtschelding. De krijgsauditeurs kunnen voor 

deze gevallen dus niet tot de toepassing van politietoezicht besluiten. 2. Een tweede vraag haalt in 

vrijheid gestelde veroordeelden wier voorwaardelijke hechtenis de effectieve straf danig inperkt dat de 

uitvoering ervan ongelegen overkomt. De Auditeur-generaal raadt in dit geval aan om de resterende 

gevangenisstraf via genade kwijt te schelden. Politietoezicht kan daarna.
2205

  

Bijkomende toelichtingen komen op 11 juli 1946. In deze rondzendbrief licht de Auditeur-generaal de 

praktische wijzigingen van de besluitwet van 20 juni 1946 toe. Ik schreef reeds dat het politietoezicht 

facultatief wordt en het regime van vrijheid onder toezicht zijn invoering kent. Het lijkt Ganshof in 

deze context weinig opportuun om politietoezicht met vrijheid onder toezicht te combineren. Tevens 

kunnen de krijgsauditeurs het politietoezicht uit nog niet gehomologeerde voorstellen wegnemen. Tot 

slot raadt Ganshof de uitvoering van vrijheid onder toezicht af, zonder regelend kb.
2206

 Dit besluit 

wordt evenwel niet uitgevaardigd. Deze nieuwe bepalingen blijven dus dode letter. 

 

14.5.3 De lokale inspecties door Advocaat-generaal Bayot 

Hier licht ik een speciale beleidsoptie van het Auditoraat-generaal toe ter stroomlijning van de laatste 

fase van de repressie en de epuratie. Advocaat-generaal Bayot en substituut-Auditeur-generaal Legros 

voeren inspecties uit bij de auditoraten met problemen. Het doel is het aantal te behandelen dossiers op 

adequate wijze te verminderen en het werk van het militair gerecht versneld te beëindigen. Voor het 

krijgsauditoraat te Gent gebeurt een gedocumenteerd toezicht. 

Op 27 juni 1946 bericht Advocaat-generaal Bayot aan Ganshof dat de situatie te Gent hem niet bevalt: 

“Pour quelqu’un qui prend, pour la première fois, contact avec ce parquet, se dégage la curieuse 

impression qu’on se trouve en présence d’un organisme qui est au début de son activité”. Dit is erg 

ontstellend voor het enige krijgsauditoraat in Oost-Vlaanderen: “Des quantités d’affaires ne sont pas 

commencées, des milliers de dossiers attendent une décision”. Een eerste oplossing biedt Bayot voor 

de nog nieuwe zaken. Er komen in de voorbije tijd te Gent niet minder dan 3500 nieuwe zaken bij. De 

verwerking slorpt de tijd van auditeur Santenaire en een aantal griffiers op. Bayot stelt: “J’ai conseillé 
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(…) d’ouvrir 4 dossiers en cause X. Le premier du chef d’infraction à l’art. 113, le 2ème 118bis, le 

3ème 121bis et le 4ème 115 du Code Pénal et d’y classer tous les P.V. destinés à ne pas recevoir 

d’autres suites. Par après, un employé dressera un inventaire alphabétique des noms des individus mis 

en cause dans ces quatre dossiers”. Dit stopt veel overbodig werk. Met goede wil van de magistraten 

ziet Bayot uit de 33.393 lopende onderzoeken op korte termijn 10.000 rechtszaken komen. 

De politieke sectie onder Spanoghe heeft 17.310 zaken waarvan 2230 voor de krijgsraad. De overige 

dossiers kunnen een snelle oplossing krijgen. Bayot besluit: “Je ne suis pas tout à fait sûr, à cet égard, 

qu’on puisse le faire”. De militaire sectie heeft 5863 onderzoeken met 2345 voor de krijgsraad. Er zijn 

tevens 2484 zaken inzake verklikkingen met 1513 voor de krijgsraad. Er zijn 5675 onderzoeken over 

politionele organisaties met 2561 voor de krijgsraad. De enige directe verbetering komt tot stand voor 

economische zaken. Na tussenkomst van substituut-Auditeur-generaal Legros en drie magistraten van 

het auditoraat te Brussel daalt het aantal lopende zaken van 3053 (1 mei 1946) tot 404 (1 juni 1946). 

Op het moment dat Bayot zijn verslag schrijft zijn er nog 250 lopende zaken. Hij wil ter ondersteuning 

van het Gentse parket bij elke sectie tijdelijk externe magistraten toevoegen. Santenaire kan zijn tijd 

daarnaast aan de inspecties van kabinetten wijden. 

De Gentse krijgsraad functioneert evenmin naar behoren. Er is een vertraging van twee tot drie maand 

in de behandeling van rechtszaken. De mogelijk 10.000 toekomstige zaken zouden in dat opzicht nog 

twee jaar in beslag kunnen nemen. De benoeming van bijkomende magistraten gaat niet en de reeds 

werkende magistraten lijken steeds minder ijver aan de dag te leggen. De vereenvoudigde procedure 

heeft slechts een zitting per maand. Bayot wil dat de sectiehoofden van het parket met nadruk om meer 

dergelijke zittingen vragen. Het krijgshof te Gent heeft volgens Bayot zeer dringend nood aan een 

magistraat met kennis van economische samenwerking met de vijand. Met de krijgsauditeur bekijkt de 

Advocaat-generaal de mogelijkheden van een gedecentraliseerde werking.  

Ook de burgerlijke epuratie kent problemen. Er zijn 4200 inschrijvingen met 1500 verzetten. Negentig 

zaken zijn tot 15 juli 1946 ingepland. De auditeur moet de rechtbanken van eerste aanleg dringend 

aanschrijven om de ernst van de vertraging uit de doeken te doen. Tot slot zegt Bayot dat het een geluk 

is dat een magistraat zich sinds kort louter op gemeenrecht toelegt. Zijn tussenkomsten voor misdaden 

tegen de veiligheid van de Staat zijn eerder ongelukkig.
2207

 

Twee maand later brengt Bayot een tweede bezoek te Gent. Hij ziet indicaties van verbeteringen. De 

permanente controle door krijgsauditeur Santenaire is evenwel nog niet van kracht. Bayot herhaalt dat 

hij het klasseren van nieuwe zaken moet delegeren. Bij een controle van het kabinet van een afwezige 

magistraat valt het de Advocaat-generaal op dat deze magistraat honderden dossiers van vrijwillige 

arbeiders in Duitsland aan een grondig onderzoek onderwerpt. Bayot uit zijn verbazing hierover met 

twee uitroepingstekens aan het eind van deze zin. Een bijkomend probleem bij veel magistraten is dat 

zij niet graag een deel van hun dossiers overmaken aan nieuwkomers. Ze maken zich zorgen over hun 

toekomst en zien hun “reserves” niet graag verdwijnen. De controle van Santenaire op nieuwe dossiers 

en het verbod op een directe notificering zonder zijn controle verhelpen dit evenwel. 

Het aantal dossiers daalt van 33.393 op 1 juni naar 22.515 op 31 juli. De komst van andere magistraten 

uit andere auditoraten zou deze daling moeten versterken. De krijgsraad te Ieper biedt aan de Gentse 

rechtbank reeds bijzonder goede hulp. De wachttijd kort in tot zes weken in plaats van drie maanden. 

Met 1665 beroepen tegen 5051 inschrijvingen gebeuren anderzijds wel nog steeds te weinig zittingen 

in de rechtbanken van eerste aanleg voor de burgerlijke epuratie. 
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In samenspraak met krijgsauditeur Santenaire stelt Bayot tot slot een plan op voor de ontlasting van de 

krijgsraad van Gent. 175 rechtszaken gaan naar Ieper. De krijgsauditeur van Ieper verdeelt deze zaken 

over 17 zittingen van de krijgsraad. Na deze rechtszaken kan het militair gerecht te Ieper het werk 

definitief beëindigen. Tot 31 december 1946 behandelt de krijgsraad Brugge de toegestuurde zaken uit 

de arrondissementen van Eeklo, Maldegem... Bovendien wordt een groep rechtszaken voorbereid die 

bij de oprichting van de nieuwe bestendige auditoraten tot de bevoegdheid van het krijgsauditoraat te 

Brugge zal behoren. Na 31 december 1946 lost een kamer van de Gentse krijgsraad te Oudenaarde het 

werklastprobleem op in de plaats van Brugge en Ieper.
2208

 

Bayot komt op 7 september 1946 reeds opnieuw in het krijgsauditoraat te Gent, onder meer voor een 

overleg met krijgsauditeur Van Thorenburg. Er zijn op dit moment nog 17.747 zaken in behandeling – 

een verdere verlaging van bijna 5000 dossiers. Bayot is voornamelijk bezorgd over de 11.033 zaken in 

de politieke sectie onder leiding van Spanoghe. De Advocaat-generaal bekomt dat de verdeling van de 

190 zaken onder persoonlijke hoede van Spanoghe. Hij behoudt er nog een dertigtal. Een probleem is 

“le manque de directives et la répugnance – je dirais presque la crainte – d’exercer sur les magistrats 

de Monsieur Spanoghe un contrôle sérieux”. In sommige kabinetten controleert auditeur Santenaire en 

met resultaat: “une chute de plusieurs milliers de dossiers”. 

Het krijgsauditoraat te Gent heeft zoals andere auditoraten in een lokaliteit met een grote post van de 

Staatsveiligheid nog een specifiek probleem. Er bevinden zich daar nog 40.000 processen-verbaal. 

Krijgsauditeur Van Thorenburg moet het pad van het krijgsauditoraat te Brussel volgen. Er gebeurt 

een klassering ter plaatse. Overdrachten moeten enkel indien er belangrijke en nieuwe inbreuken op de 

strafwet voorkomen. Bayot stelt voor om de documenten daar te markeren als “gezien” of “zonder 

belang”. Hij sluit zijn brief af met benoemingsvoorstellen van Ieperse magistraten te Gent en met het 

idee om in het Auditoraat-generaal een vergadering met Van Thorenburg te beleggen inzake het 

beëindigen van de repressie te Gent.
2209

 

Begin oktober voert Legros een inspectie bij de sectie economische samenwerking uit. Het komt tot 

nieuwe maatregelen van algemene aard en interne orde om de werking te versnellen. Het bezoeken 

van onderzoekskabinetten leidt meteen tot resultaat. In een kabinet van 22 rechtszaken sluit hij meteen 

18 van de zaken. Slechts een zaak blijft over voor onderzoek. Een zaak kan op 15 oktober 1946 voor 

de rechtbank komen, terwijl de twee andere een de vereenvoudigde procedure wacht. In een ander 

kabinet klasseert hij negen zaken. Daar blijven op 28 zaken nog vijftien voor onderzoek over.
2210

 

Midden oktober pleegt Bayot nog een inspectie. Hij wordt vergezeld door Legros voor economische 

zaken en inspecteur van de registratie Davreux voor de griffie van de krijgsraad. Bayot roept de 

sectiehoofden samen en spreekt onder meer met commissaris Codde van de Staatsveiligheid. Aan het 

eind geeft Bayot de verzamelde magistraten van het auditoraat te Gent nog directieven. Hij ziet 

verbeteringen, maar ook nog steeds grote problemen. Positief is de goede wil onder de magistraten. 

Het aantal dossiers is 15.555 met 1637 opgesloten beklaagden.
2211

 De dossiers en beklaagden moeten 

lager. Bayot vindt na een persoonlijk overzicht: “Trop d’affaires peu importantes ou même destinées à 

être classées d’office immédiatement”. Zo klasseert Legros in een kabinet van 21 van de 22 dossiers 
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inzake economische collaboratie. De magistraat is daardoor vrij voor meer dringende problemen. De 

sectie verklikkingen moet zich bezighouden met eenvoudige zaken en het zonder gevolg klasseren ter 

bespoediging van het werk. De komende tijd moeten deze magistraten dossiers herzien en de dossiers 

sluiten die niet tot een rechtsgang zullen leiden. Tussen 26 oktober en 1 november moeten de Gentse 

krijgsauditeurs de kabinetten bezoeken en beslissingen nemen over twijfelachtige en delicate dossiers. 

Bayot denkt dat Gent 8000 dossiers in twee weken tijd kan klasseren. Om de vooruitgang te steunen, 

worden tijdelijk twee substituten van gemeenrecht naar de kabinetten voor de repressie overgeheveld.  

Over de 40.000 processen-verbaal bij de Staatsveiligheid doet Bayot aan Colson uit de doeken hoe hij 

met Advocaat-generaal van der Straeten een nog groter aantal soortgelijke processen-verbaal verwerkt 

heeft. Commissaris Codde krijgt instructies, zodat de Gentse brigade van de Staatsveiligheid hulp kan 

verlenen aan het militair parket. Tot slot verbetert de toestand van economische samenwerking met de 

vijand in het krijgshof: “on peut se réjouir du raffermissement de la jurisprudence, grâce au fait que 

ces affaires sont maintenant uniquement réservées à la Chambre”.
2212

 

Advocaat-generaal Vanhoudt geeft op 19 oktober 1946 aan krijgsauditeur Santenaire directieven voor 

een betere werking van het krijgsauditoraat. Hij baseert zich op de laatste inspectie van Bayot en een 

gesprek met de laatstgenoemde een dag eerder. Krijgsauditeurs Santenaire en Moeneclaey doen hun 

taken afzonderlijk in plaats van samen. Krijgsauditeur Colson houdt zich bezig met dringende punten 

op de agenda in plaats van de 40.000 ongemotiveerde zaken van de Staatsveiligheid. Lefèvre komt uit 

Hasselt voor de belangrijke economische zaken. Eerste substituut Spanoghe behoudt nog drie grote 

dossiers: Elias, Speleers en Van den Berghe. Hij belooft deze tegen het jaareinde af te ronden, hoewel 

hij sinds kort door medische redenen halftijds werkt. Voor de perszaken uit zijn kabinet stelt Vanhoudt 

de overplaatsing van de ervaren substituut Nys uit Brussel voor. Tot slot noemt hij – zoals Bayot in het 

begin van zijn inspecties – de persoonlijke inspectie van de kabinetten door de auditeurs belangrijk.
2213

 

Het verslag van de inspectie op 4 november 1946 start Bayot positief: “toutes les promesses qui 

m’avaient été faites, il y a trois semaines, ont été tenues et (…) le chemin parcouru, durant ce court 

laps de temps, est considérable”. Zoals de Advocaat-generaal op 17 oktober schrijft, daalt het aantal te 

onderzoeken zaken tot ongeveer 8000. In de politieke sectie verlaagt het aantal actieve zaken in een 

maand tijd van 11.083 naar 5520. Er wordt dus een grote vooruitgang geboekt. Hetzelfde gebeurt met 

het totaal aantal gedetineerden dat begin november net onder het duizendtal komt te liggen.  

De politieke sectie blijft echter overbelast. De verdeling van rechtszaken is als volgt: 2000 dossiers 

krijgen vóór 31 december 1946 een klassering of gaan naar de burgerlijke epuratie: 1000 andere leiden 

tot een inverdenkingstelling. De overige 2000 onderzoeken moeten tegen mei 1947 afgerond zijn.
2214

 

Om dit te bewerkstelligen, doen de magistraten in de kabinetten enkel onderzoek, terwijl andere 

magistraten de rechtszittingen behandelen. De economische sectie kent de grootste vooruitgang: van 

3053 zaken in mei 1946 naar 95 op 1 november. De inverdenkingstellingen zijn gepland tegen het 

jaareinde. Legros blijft toezicht houden. De sectie Gestapo, Feldgendarmerie en andere groeperingen 

plant het einde van de taak in februari 1947. Zorgwekkender is de toestand voor de pers: “Het Volk, le 

Vooruit, Pierlala et le National Socialist ne sont pas encore instruites. Les informations sont certes 

terminées mais l’instruction doit être entreprise”. Ook de krijgsraad werkt beter. De toepassing van 
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 Bayot vraagt Spanoghe met nadruk om zijn activiteiten aan de universiteit Gent niet te hervatten in het eerste 

trimester van 1947 ten behoeve van de werking van het auditoraat. Dit vormt geen probleem voor hem, indien hij 

verder kan werken met zijn collega De Brouwer. 
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het Brusselse reglement van interne orde verbetert de dienstverlening. Tevens gaan een duizendtal van 

de 4000 geplande zaken naar de nog op te richten kamer in Oudenaarde.
2215

 

Een volgende inspectie vindt plaats op 15 januari 1947.
2216

 Advocaat-generaal Bayot schetst de door 

elke sectie geboekte vooruitgang. Op 1 januari 1947 zijn er nog 2788 lopende zaken in de politieke 

sectie: 810 zaken zijn voor de krijgsraad en 1084 dossiers voor de vereenvoudigde procedure. Volgens 

Bayot kunnen de overige dossiers een snelle beslissing krijgen: klassering met of zonder burgerlijke 

epuratie. De nog steeds trage werking wijdt Bayot aan Spanoghe.
2217

 In samenspraak met Santenaire 

wordt de Hoon het nieuwe sectiehoofd, zodat Spanoghe zich kan concentreren op zijn belangrijke 

rechtszaken. De economische sectie heeft nog 90 zaken: De helft komt voor de krijgsraad en een 

twintigtal wendt de vereenvoudigde procedure aan. Er zijn nog steeds 889 verklikkingszaken, waarvan 

626 voor de krijgsraad en 108 vereenvoudigde procedures. Bayot ziet veel mogelijke klasseringen. De 

militaire sectie heeft nog 507 zaken. De helft is voor de krijgsraad en 66 voor de vereenvoudigde 

procedure. Er zijn 410 gearresteerde verdachten. Er zijn in de sectie politieformaties nog 186 dossiers 

waarvan ruim 100 naar de krijgsraad gaan. 147 van deze verdachten zijn nog opgesloten.
2218

 

Advocaat-generaal Bayot bezoekt het auditoraat nogmaals op 23 april 1946. De periode van 1 maart 

tot 21 april kent een markante vooruitgang. De lopende onderzoeken dalen van 2699 naar 897. De 

politieke sectie evolueert van 1632 naar 534 zaken. De krijgsraad werkt naar behoren en houdt 24 

zittingen per week. De rol is vol tot 21 mei. Tussen 21 mei en 15 juli kunnen echter nog 800 zaken op 

de rol. Bayot houdt daarbij geen rekening met de twee intussen functionerende kamers te Oudenaarde 

en met de Franstalige kamer voor economische zaken. Na interventie door de stafhouder van de balie 

te Gent is het aantal aanvragen voor uitstel in de krijgsraad bovendien gedaald. De burgerlijke epuratie 

is weinig vooruitgegaan door de aandacht voor de afwikkeling van de onderzoeken en de rechtszaken 

voor de krijgsraad. Vanaf juli verwacht Bayot hierin verbetering. Tot slot geeft Bayot de raad om de in 

de nabije toekomst vrijkomende onderzoeksmagistraten bij de krijgsraad te Antwerpen te plaatsen.
2219

 

Op 2 oktober 1947 voltooit Bayot een laatste inspectie te Gent. De vooruitgang is gehandhaafd. Bayot 

schrijft: “à l’heure actuelle on peut considérer le travail de ce parquet militaire comme virtuellement 

terminé”. Er zijn nog 143 zaken in onderzoek. Een veertigtal zaken krijgt in de nabije toekomst een 

klassering zonder gevolg of een buitenvervolgingstelling. De onderzoeken in de resterende dossiers 

eindigen normaal in november. Een laatste probleem zijn de 700 zaken van gevluchte verdachten. 

Bayot vreest de bevoegdheidsverandering door het op vredesvoet stellen van het leger. Daarom wordt 

de vrederechters in de krijgsraad gevraagd om een extra kamer te bemannen ter liquidatie van deze 

dossiers. Inzake de burgerlijke epuratie heeft Bayot slechts een aandachtspunt: zittingen voor de 

dossiers met aangetekend verzet. Gent en Oudenaarde zijn in orde. De rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde stelt echter nog te weinig zittingen in.
2220
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14.5.4 Artikel 113 swb: de militaire samenwerking met de vijand  

14.5.4.1 Het panorama van straffen in november 1945 

Midden oktober krijgt Advocaat-generaal Ost van het Auditoraat-generaal het bericht dat Ganshof een 

vergadering wil met de magistraten van de auditoraten die optreden als openbaar ministerie voor zaken 

over militaire samenwerking met de vijand en met substituut-Auditeur-generaal John Gilissen. Deze 

vergadering behandelt “ (les) principes directeurs en matière de répression de collaboration militaire, 

spécialement sous l’angle des grâces éventuelles”. Eerder vergadert Ganshof trouwens al met minister 

van Justitie Grégoire en voorzitter van het krijgshof Loppens om hun visie te kennen. Het overleg met 

de krijgsauditeurs op 24 oktober is de laatste etappe. De aanleiding voor deze vergaderingen is het 

gebrek aan samenhang in de beslissingen genomen door de minister van Justitie en het kabinet van de 

Prins-Regent enerzijds en de adviezen van het Auditoraat-generaal anderzijds. Daarnaast moeten de 

adviezen van de krijgsauditoraten samenhangender.
2221

 

Op 9 november 1945 volgt een rondzendbrief ter afhandeling van dit probleem.
2222

 Dit document gaat 

ook naar Baron Holvoet, kabinetschef van de Prins-Regent en de minister van Justitie. Met de arresten 

en de vonnissen van het militair gerecht als basis schetst deze rondzendbrief de straffen voor de meest 

courante bewegingen van de militaire samenwerking. Dit overzicht komt op een perfect moment. Er is 

op dat moment nog geen invloed van de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke epuratie op de 

rechtspraak van het militair gerecht en de vorderingen in de krijgsauditoraten.  

De eerste stap is een overzicht voor leden van de Waffen SS, de SS Vlaanderen en de Hilfsgendarmen. 

Bij gebrek aan bijzondere omstandigheden bedraagt het vonnis doorgaans 15 tot 20 jaar hechtenis. Er 

bestaan wel omstandigheden die de straf tot levenslange hechtenis of de doodstraf kunnen verzwaren: 

1. officier in het Belgisch leger zijn, 2. een commando uitvoeren, 3. een zekere periode daadwerkelijk 

strijden, 4. de houding van de betichte tijdens verlof tegenover de Belgische bevolking, 5. bijzondere 

ijver in dienst van de vijand (roemrijke daden, scholen voor officieren of onderofficieren bezoeken…), 

6. in dienst blijven na de geallieerde ontscheping in Frankrijk en tot slot 7. zonder vorm van dwang na 

1944 in dienst treden. Er zijn ook verzachtende omstandigheden. In bepaalde gevallen – zo vermeldt 

Ganshof expliciet – kunnen deze omstandigheden de straf tot het minimum matigen: 1. de jeugdige 

leeftijd van de betichte, 2. het plegen van desertie, 3. de korte duur van de dienst, 4. het onbelangrijke 

karakter van de effectieve prestaties en 5. dwang. Volledige dwang kan tot een vrijspraak leiden. In 

vergelijking met de oorspronkelijke strafmaat bij de bevrijding gebeurt er een duidelijke daling. In het 

begin gaan vonnissen van de doodstraf of tot 20 jaar hechtenis bij verzachtende omstandigheden. Het 

basisvonnis is een jaar later 15 tot 20 jaar hechtenis met een reikwijdte van 1 jaar tot de doodstraf. De 

daling en toegenomen diversificatie van de strafmaat ligt in het verlengde van het vollediger palet van 

verzwarende en verzachtende omstandigheden. Door het definitieve einde van de oorlog kan dit palet 

ten volle spelen. Voor leden bij organisaties als het Vlaamse en Waalse Legioen ligt de straf trouwens 

doorgaans nog iets lager. 

Voor de Vlaamse Wacht en de Garde Wallonne geeft Ganshof toe dat officieren van deze organisaties 

door sommige krijgsraden met de doodstraf zijn bedacht, terwijl de straffen – in het algemeen – 5 tot 

10 jaar hechtenis bedragen. Bijzondere omstandigheden leiden ook hier tot hogere straffen, namelijk 

15 tot 20 jaar hechtenis. Ganshof vermeldt de eed aan Hitler en het dragen van het feldgrau uniform. 
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Wanneer het lidmaatschap zich tot 1940 of 1941 beperkt, volgt een correctionele straf. Voor de NSKK 

is het verschil ook gebaseerd op het dragen van een uniform. Hier wijst het uniform op lidmaatschap 

vanaf 1942. Voor lidmaatschap in de eerste periode geldt normaal een correctionele straf. Andere 

gevallen overschrijden zelden de grens van 10 jaar hechtenis. De OT kent het Schutzkommando met 

zelden meer dan 5 jaar gevangenis en het Arbeitskommando met een straf van 1 tot 3 jaar gevangenis. 

De Fabriekswacht krijgt meestal correctionele straffen, behalve als de betichte na juli 1943 lid blijft. 

Deze grens is de hervorming tot de Vlaamse Wachtbrigade. Dit lidmaatschap leidt tot 10 tot 15 jaar 

hechtenis. De straf voor het DRK overtreft zelden 1 jaar. Leden van de Algemeene SS krijgen 

hechtenis van 10 tot 15 jaar en van de Kriegsmarine van 15 tot 20 jaar. 

De Auditeur-generaal geeft tevens expliciet de effectieve reikwijdte van zijn bevoegdheid ten aanzien 

van de krijgsauditeurs aan: “Het behoort mij niet aan de magistraten, die ter zitting de zetel van het 

openbaar ministerie bekleden, onderrichtingen te geven aangaande de straffen welke zij, in geweten, 

oordelen te moeten vorderen. Het beginsel van de onafhankelijkheid van de vorderende magistraat is 

een beginsel waaraan wij allen zeer gehecht zijn en dat onaantastbaar moet blijven”.
 
Ganshof geeft de 

auditeurs mee dat deze tabel een leidraad bij twijfelgevallen is. De Auditeur-generaal legt de auditeurs 

dus geen vorderingen op. De lokaal ontwikkelde rechtspraak van de krijgsraden komt niet aan bod. 

 

14.5.4.2 De vereenvoudigde procedure 

Op 28 november 1945 verstuurt Ganshof een rondzendbrief aan de krijgsauditeurs waarin hij voor de 

militaire samenwerking met de vijand peilt naar de toepassing van de vereenvoudigde procedure. Hij 

meent dat deze besluitwet niet erg voor deze vorm van misdrijven geschikt is: “Het spreekt van zelf 

dat voor een groot deel der inbreuken op art. 113 van het Strafwetboek het behoud der gewone 

vervolgingen geboden is”. Ganshof wil niettemin richtlijnen verschaffen.
2223

 Begin januari 1946 is het 

Auditoraat-generaal klaar de verwerking van de antwoorden van de auditoraten.  

Ganshof start met een belangrijke voorafgaandelijke opmerking. Praktisch gezien sluit hij de zeventien 

eerste formaties uit zijn eerdere rondzendbrief bijna volledig uit – louter in erg uitzonderlijke gevallen 

kan een lid van deze bewegingen van de vereenvoudigde procedure genieten: Geheime Staatspolizei 

(Gestapo), Sicherheitsdienst (Sipo), Sicherheidsdienst (SD), Geheime Feldpolizei, Feldgendarmerie, 

Ueberwachungsstelle (economische politie), Fahndungsdienst van de Feldgendarmerie, Département 

Sécurité et Information (DSI) van Rex, Formation B van Rex, Bureau d’Information Renseignement et 

Documentation (BIRD) van Rex, Veiligheidskorps (DeVlag), Veiligheidskorps (VNV), Zivilfahnder, 

Hildsfeldgendarmerie, Ermittlungsdienst, Legioen Vlaanderen, Waffen SS. Uit de rest van deze lijst in 

deze rondzendbrief haalt Ganshof tevens de volgende groeperingen die niet onder de vereenvoudigde 

procedure mogen vallen: Kriegsmarine, Legion Wallonie, SS. Freiwilligen Division Wallonien.  

De krijgsauditeurs krijgen de eerste tabel voor het gebruik van de vereenvoudigde procedure. Er staan 

in totaal staan veertien bewegingen uit de categorie van (para)militaire samenwerking opgesomd voor 

een uitgebreide toepassing van een correctionele strafmaat. Omdat het een uitgebreide toepassing van 

de vereenvoudigde procedure betreft, steunt het Auditoraat-generaal dus de correctionalisering van de 

vigerende strafmaten.
2224

 Bepaalde van deze groeperingen krijgen in de krijgsauditoraten afwijkende 

vorderingen opgelegd.  
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Bewegingen Voorstel 

NSKK maximaal 4 jaar 

OT Arbeitskommando burgerlijke epuratie 

OT Schutzkommando 2 - 5 jaar 

Vlaamse Wacht en Flakbatterie 1 - 4 jaar 

Fabriekswacht (tot juli 1943) 1 - 4 jaar 

Vlaamse Fabriekswacht (juli 1943…) courant criminele straffen 

Feuerwehr 1 - 3 jaar 

Garde Wallonne 1 - 5 jaar 

Colonne Urtel 1 - 3 jaar 

Eisenbahnwache 1 - 3 jaar 

Zivilkraftfahrer 1 - 3 jaar 

Deutsche Rote Kreuz 1 - 3 jaar 

SS Hilferinnen strenger dan D.R.K. 

Formation de Combat de Rex 1 - 5 jaar 

Dietsche Militie - Zwarte Brigade 1 - 3 jaar 

Germaansche SS - beschermend lid burgerlijke epuratie 

Germaansche SS - overige leden 1 - 5 jaar 

Het voorstel voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure op militaire collaboratie. 

Bewegingen Brussel Charleroi Gent Hasselt Ieper Mechelen Bergen Tongeren 

NSKK 1 - 5 j 1 - 4 j 1 - 5 j 3 - 5 j 1 - 5 j 1 - 5 j 2 – 10 j 5 - 10 j 

O.T. Arbeitskommando     6 m - 2 j 6 m - 3 j 8 m - 1 j 1 - 5 j 1 - 5 j 4 j 

O.T. Schutzkommando 1 - 5 j      1 - 5 j krijgsraad   5 - 10 j 

Vlaamse Wacht en Flakbatterie   6 m - 1 j 6 m - 5 j 3 - 5 j 10 m - 1 j krijgsraad   5 - 20 j 

Fabriekswacht (tot 7-'43) 1 - 5 j 6 m - 2 j 6 m - 3 j 6 m - 3 j 8 m - 1 j     5 - 10 j 

Vlaamse Fabriekswacht (7-'43...)                 

Feuerwehr 1 - 3 j 6 maand 3 m - 1 j 6 m - 3 j 6 maand 1 - 5 j     

Garde Wallonne   1 - 5 j   6 m - 3 j 10 m - 1 j   5 – 20 j   

Colonne Urtel 1 - 3 j 6 m - 2 j   6 m - 3 j         

Eisenbahnwache 1 - 3 j   6 m - 2 j 6 m - 3 j 6 m - 1 j 1 - 5 j 2 – 10 j 4 j 

Zivilkraftfahrer 1 - 3 j   3 m - 1 j 6 m - 3 j 6 maand 1 - 5 j 2 – 10 j 3 j 

Deutsche Rote Kreuz 1 j   6 m - 3 j 3 - 5 j 6 m - 1 j vrijspraak 1 - 5 j 1 - 3 j 

S.S. Hilferinnen 1 - 3 j   6 m - 3 j   6 m - 1 j 1 - 5 j   1 - 5 j 

Formation de Combat de Rex 1 - 5 j 1 j         1 - 5 j   

Dietsche Militie - Zwarte Brigade 1 - 2 j   1 - 3 j 8 m - 1 j 6 m - 3 j 1 - 5 j   4 j 

Germ-sche SS beschermend lid           1 - 5 j   4 j 

Germaansche SS - overige leden 1 - 5 j   1 - 4 j   2 - 5 j 1 - 5 j   5 - 20 j 

De strafmaat bij een aantal krijgsraden voor aan militaire collaboratie verbonden organisaties. 

De tweede tabel biedt een overzicht van het onderscheid in strafmaat tussen de meest informatieve 

auditoraten.
2225

 Dit zijn twee instructieve tabellen voor de behandeling van de militaire collaboratie. 

Voor de militaire en ordediensten zoals de Gestapo, de Fahndungsdienst, de veiligheidskorpsen van 

Rex en VNV, de Feldgendamerie en de Vlaamse en Waalse legioenen wil Ganshof de toepassing van 

de vereenvoudigde procedure niet. Dit betekent voor deze organisaties het behoud van criminele 

straffen in de vorderingen. Uit de brieven van de krijgsauditeurs blijkt dit inderdaad de trend te zijn. 

De auditoraten van Charleroi en Ieper nemen opvallende posities in. Ieper vordert 1 tot 3 jaar voor 

leden van het Veiligheidskorps bij het VNV en 2 tot 5 jaar voor het Vlaams Legioen en de Waffen SS. 
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Te Charleroi krijgen leden van DSI (Rex) en de veiligheidskorpsen bij het VNV en DeVlag een 

gewoonlijke vordering 3 jaar, Formation B (Rex) 2 tot 3 jaar en BIRD (Rex) 1 jaar. Dit wijkt af van de 

overige auditoraten. In Luik, Mechelen en Bergen krijgen een of meerdere van deze bewegingen 

expliciet de standaardprocedure toegemeten. Het krijgsauditoraat te Tongeren vordert de doodstraf 

voor de veiligheidskorpsen. Het bestaan van dermate opvallende verschillen, is deels te wijten aan de 

jurisprudentie van de krijgsraden. De krijgsauditeurs houden bij hun vorderingen immers rekening met 

de lokale rechtspraak. Het is dus de vraag in welke mate de uniformisering van Ganshof kan slagen. 

Deze afwijkende rechtspraken beïnvloeden tevens de functionaliteit van de vereenvoudigde procedure 

en de mate waarop auditoraten hun beleid daarop willen of kunnen enten. 

Er zijn ook verschillen tussen de voorstellen voor de leden van de organisaties waarvoor Ganshof de 

vereenvoudigde procedure daadwerkelijk wil aanwenden. Hier nemen de krijgsauditoraten te Bergen, 

Mechelen en Tongeren een eerste bijzondere plaats in. Een aantal strafmaten uit hun briefwisseling is 

minstens gedeeltelijk hoger dan 5 jaar gevangenis en daardoor dus ongeschikt voor de vereenvoudigde 

procedure. Voor de OT Schutzkommando, Vlaamse Wacht en Flakbatterie past het Mechelse parket de 

gewone procedure toe. Voorstellen voor de overige bewegingen reiken behoudens voor het DRK 

tevens tot het maximum van 5 jaar. Dit staat in schril contrast met Ieper. Er geldt daar voor veel 

organisaties een bovengrens van amper 1 jaar. Gent en Charleroi zijn ook relatief mild. Enkel de 

krijgsauditoraten te Brussel, Bergen, Mechelen en Tongeren houden zich aan de ondergrens van 1 jaar 

bij het formuleren van voorstellen. De andere auditoraten trekken zich niet zoveel van deze richtlijn 

aan. De verklaring schuilt in de opslorping van de opgelopen termijn van administratieve internering 

en voorhechtenis via de vereenvoudigde procedure.  

Een bijkomende bedenking bij de tweede tabel betreft de lege ruimtes. Voor een deel zijn leegtes in de 

tabel te verklaren doordat een bepaald auditoraat sommige bewegingen weinig tot niet behandelt. Dit 

is waarom de Dietsche Militie – Zwarte Brigade ontbreekt bij de auditoraten te Bergen en Charleroi. 

In hun briefwisseling geven de auditeurs echter evenmin informatie over elke beweging. Dit gebrek 

kan toeval zijn of te wijten aan een te diverse rechtspraak. Het krijgsauditoraat te Kortrijk bericht zeer 

algemeen dat het de vereenvoudigde procedure toepast op NSKK, OT, Vlaamse Wacht, Fabriekswacht, 

Feuerwache, Garde Wallonne, Eisenbahnwache, Zivilkraftfahrer, DRK, SS Hilferinnen en Dietsche 

Militie – Zwarte Brigade (tot einde 1942). Voor andere gevallen bestaat geen algemene regel.
2226

 

Het laatste luik in dit strafmaatoverzicht dient voor de evolutie van de strafmaten sinds de bevrijding. 

De vermelde door het Auditoraat-generaal opgestelde lijst is het eindpunt, met dien verstande dat deze 

strafmaten iets hoger liggen dan de meeste krijgsauditoraten vermelden. In vergelijking met 1944 valt 

bij een aantal bewegingen hoe dan ook een strafmaatdaling vast te stellen. Voor de NSKK geldt begin 

1946 maximaal 4 jaar. In 1944 bedraagt de strafmaat nog 8 tot 10 jaar, met uitlopers tot 15 jaar. Een 

eerste bedenking bij dit verschil is dat de aangeraden strafmaat voor de vereenvoudigde procedure in 

tegenstelling tot het cijfer uit 1944 geen strafmaat is voor de hele NSKK. Deze tabel dient voor leden, 

niet voor leiders. Een aantal krijgsauditeurs verduidelijkt dit. De Brugse auditeur stelt een lijst op van 

bewegingen wier leden voor de krijgsraad moeten komen. Voor leden van andere formaties geldt dat 

zij louter onder de vereenvoudigde procedure vallen, zonder een leidinggevende rol of verzwarende 

omstandigheden. Krijgsauditeur Paës (Brussel) sluit individuen met reële politieactiviteit op hun conto 

uit van de vereenvoudigde procedure. Leden met een louter secundaire rol, zoals chauffeurs of leden 

van de Überwachungstelle, vallen wel onder deze procedure. De tabellen houden ten tweede evenmin 

rekening met mogelijke verzwarende omstandigheden die tot de gewone procedure voor de krijgsraad 
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leiden. Ganshof herhaalt daarom in rondzendbrief nr.1546 “dat de door de besluitwet van 10 november 

1945 voorgeschreven procedure niet kan toegepast worden dan voor het geval waarin de magistraten 

niet oordelen dat een criminele straf moet gevorderd worden”. Dit geldt voor alle bewegingen. 

Terugkerend naar de leden van de NSKK is er niettemin en duidelijke strafmaatdaling in vergelijking 

met de eerste maanden na de bevrijding. Correctionele straffen zijn in het derde trimester van 1945 al 

in voege voor NSKK-leden vóór 1942. De overige leden krijgen zelden straffen hoger dan 10 jaar. 

Specifiek voor deze beweging bepleit Ganshof expliciet “een zeer algemene en brede” toepassing van 

de vereenvoudigde procedure. Deze nadruk wijst voor NSKK-leden op een centrale toelating om meer 

dan voorheen deze strafmaat te correctionaliseren. Zoals aangegeven maakt een – beperkte – verlaging 

van de strafmaat deel uit van het beleid van het Auditoraat-generaal. Deze strafverlaging toont zich in 

de vorm van een correctionalisering van straffen die anders een aantal jaar hoger dan 5 jaar uitkomen. 

Deze correctionalisering wordt ondersteund doordat de besluitwet van 19 september 1945 het verschil 

in de rechtenontzetting voor correctionele en criminele straffen afschaft. Elke straf leidt vanaf dan tot 

een levenslange en volledige rechtenontzetting. Deze schrapping slecht een belangrijk verschil tussen 

correctionele en criminele straffen. Dit bestendigt en bevordert zelfs de correctionalisering van de 

straffen voor samenwerking met de vijand. De contextualisering van de strafmaatgegevens en de meer 

gedetailleerde afgrenzing van deze strafmaten in de bovenstaande tabellen weerleggen dus de daling 

van de strafmaat niet, maar nuanceren de algemene geaggregeerde gegevens. 

Voor de OT geldt de facto hetzelfde. De strafmaat gaat in 1944 van 3 tot 10 jaar. In het derde trimester 

van 1945 duidt Ganshof dit gedetailleerder aan. Het OT Schutzkommando blijft bedacht met straffen 

die zelden 10 jaar overschrijden. In november 1945 gaan straffen voor het Schutzkommando naar 

“zelden meer dan 5 jaar”. In regel krijgen deze leden een voorstel van 2 tot 5 jaar gevangenis. Voor 

leden van het Arbeitskommando geldt begin november nog een strafmaat van 1 tot 3 jaar. In de nieuwe 

tabel stelt Ganshof de toepassing van de burgerlijke epuratie voor, hoewel bepaalde auditoraten nog de 

eerdere strafmaat gebruiken. De Garde Wallonne leidt in 1944 tot straffen van 10 tot 15 hechtenis jaar 

met mogelijke verzwaring tot 20 jaar; de Vlaamse Wacht tot 8 tot 15 jaar. In het derde trimester van 

1945 liggen deze straffen duidelijk lager: 5 tot 10 jaar. Negatief gedrag van de betrokkene tegenover 

de bevolking en de eed aan Hitler kunnen de straf alsnog naar 15 tot 20 jaar doen oplopen. Voor de 

Vlaamse Wacht (1 – 4 jaar) en Garde Wallonne (1 – 5 jaar) geldt ook dat vorderingen uit de periode 

begin 1946 een abstractie maken van verzwarende omstandigheden. Voor deze leden correctionaliseert 

de strafmaat. Deze strafmaat is eerder al in voege voor leden uit de eerste twee bezettingsjaren. De 

straffen voor leden van het DRK en Zivilkraftfahrer van 1 tot 6 jaar in het tweede trimester van 1945 

worden begin 1946 voorstellen van 1 tot 3 jaar binnen de vereenvoudigde procedure.
2227

 

Het door Ganshof opgestelde beleid leunt bijzonder dicht aan bij dat van de auditoraten te Brussel en 

te Mechelen. De Brugse eerste substituut-krijgsauditeur Egied Strubbe schrijft op 26 februari 1946 

alvast dat zijn sectie na een beraadslaging akkoord gaat met de door Ganshof voorgestelde straffen.
2228

 

Tegen eind maart komt van bepaalde auditoraten nog bijkomende informatie over de toepassing van 

de vereenvoudigde procedure. Ieper is een van de antwoordende auditoraten. Dit is interessant gezien 

het sterk afwijkende, milde beleid dat daar geldt. Voor de OT is de standaardvordering 12 maand. Dit 

is een lichte stijging ten aanzien van de 8 tot 12 maand voor de OT Arbeitskommando, maar een daling 

in vergelijking met de 1 tot 5 jaar voor de OT Schutzkommando. Vermoedelijk betreft het deze laatste 

vorm. De Arbeitskommando plaatst Ganshof immers in de burgerlijke epuratie. De vordering van 1 
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jaar is vrij laag in vergelijking met zijn tabel. Ganshofs voorstel bedraagt 2 tot 5 jaar. De vier overige 

groeperingen krijgen eveneens vrij lage vorderingen. De NSKK zakt in hetzelfde tijdsbereik van 1 tot 5 

jaar naar een vordering 14 maand. Ganshof schrijft maximaal 4 jaar gevangenis voor. De vordering 

voor leden bij de Vlaamse Wacht stijgt: van 10 maand tot 1 jaar naar 15 maand. De Feuerwehr zakt 

van 6 naar 3 maand gevangenisstraf, terwijl Ganshof 1 tot 3 jaar voorstelt. De DRK zusters blijven in 

het oorspronkelijke bereik van 6 maand tot 1 jaar, maar 7 maand blijft toch mild. Voor deze beweging 

vraagt Ganshof immers 1 tot 4 jaar.
2229

 Voor het krijgsauditoraat te Ieper lijkt de invloed van de tabel 

van de Auditeur-generaal dus gering. Door de band genomen korten de vorderingen in. Aanpassingen 

naar boven zijn uitzonderlijk. Voor zover het de vereenvoudigde procedure betreft, is dit logisch. De 

krijgsraad kan te streng geachte sancties immers verzachten. 

Het krijgsauditoraat van Hasselt kent een zelfde trend. In de bovenstaande tabel is hun meest courante 

vordering van 6 maand tot 3 jaar. Op 23 maart schrijft auditeur Matthijs dat de huidige voorstellen een 

bereik hebben van 6 tot 15 maand. Lichte gevallen krijgen straffen onder 1 jaar.
2230

 Te Gent lopen de 

strafmaten voor de OT, Vlaamse Wacht en Fabriekswacht van 6 maand tot 4 jaar. De duur van het 

voorstel hangt van een aantal factoren af: de lengte van de inlijving, het al dan niet ontvluchten van de 

groep, de bedrijvigheid onder de bezetting, de familiale toestand en ouderdom van de verdachte.
2231

 

Deze algemene informatie staat niet toe een evolutie te ontdekken in de strafmaat te Gent. Het lijkt om 

een stabiel niveau van vorderingen te gaan. Een laatste bron over de invloed van de tabel van Ganshof 

komt van krijgsauditeur Van De Reydt (Antwerpen). Hij schrijft dat de principiële strafuitsluiting voor 

de OT Arbeitskommando niet gevolgd wordt. Te Antwerpen geldt een gevangenisstraf van 1 tot 2 jaar. 

Voor lichte gevallen van de NSKK of de Zivilkraftfahrer blijft dit auditoraat met voorstellen van 1 tot 

4 jaar in de door Ganshof aangeraden grenzen.
2232

 

In de rondzendbrief nr.1687 van 22 mei 1946 wijst Ganshof op de nog 44.661 lopende rechtszaken in 

verband met (para)militaire samenwerking met de vijand. Hij herinnert eraan dat veel zaken door de 

vereenvoudigde procedure een snelle behandeling kunnen krijgen. Dit is wenselijk.
2233

 De nadruk op 

de snelle verwerking van bestaande dossiers steunt een verdere correctionalisering van de strafmaat.  

Ongeveer een jaar na de oorspronkelijke richtlijnen stuurt Ganshof de auditeurs een bericht, waarin hij 

met aandrang herhaalt dat de vereenvoudigde procedure nooit dient voor leden van (para)militaire 

organisaties. Aan het krijgshof beweren advocaten het tegendeel om forse strafverminderingen af te 

dwingen voor hun cliënten. Ganshof wil weten waar beslissingen tegen deze richtlijn gebeuren. Op 3 

februari 1947 noemt substituut-Auditeur-generaal Blondeel de auditoraten in Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen en Antwerpen. Een paar weken later schrijft hij over Gent dat het “juist is dat in eerste 

aanleg toepassing wordt gemaakt van de bepalingen der BW van 10 november 1945 ten voordele van 

ex-leden der Waffen SS of van het legioen Vlaanderen”. Op 14 februari komt uit Luik het bericht dat 

de auditoraten in de Oostkantons de vereenvoudigde procedure toepassen voor leden van formaties, 

zoals de Wehrmacht en vooral SS-eenheden. Rondzendbrief nr.1852 op 13 maart 1947 bevat een 

formele herhaling dat deze gevallen niet onder de vereenvoudigde procedure mogen vallen.
2234
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Deze rondzendbrief bevestigt alvast dat het Auditoraat-generaal vasthoudt aan de visie die Ganshof in 

september 1946 tot uiting brengt in zijn mercuriale: “Si dans une certaine mesure, la jurisprudence a 

subi une légère évolution, depuis la libération du territoire, il est inexact que des délinquants qui se 

seraient vus au début condamnés à des peines criminelles élevées ne se verraient aujourd’hui infliger 

que des peines correctionnelles relativement légères”.
2235

 Ten eerste bevestigt Ganshof dat de leden 

van militaire organisaties met lichte criminele straffen ondertussen couranter correctionele uitspraken 

ondergaan. Daarnaast kan het in meer uitzonderlijke gevallen voorkomen dat groeperingen met hoge 

criminele straffen bedacht worden met diezelfde correctionele strafmaten. 

 

14.5.4.3 Het panorama van straffen in november 1947 

Dit brengt mij bij het laatste panorama van de door het militair gerecht uitgevaardigde straffen, aan het 

eind van november 1947. Het Auditoraat-generaal maakt dan een nieuw overzicht met de rechtspraak 

van het moment voor inbreuken op artikel 113 swb. Het verslag start met drie bemerkingen. Ten eerste 

verschilt de hoogte van de oplegde straffen van krijgsraad tot krijgsraad. De dosering van de strafmaat 

leidt tot een classificatie in vier groepen. Er is ten eerste de groep: Waffen SS, Kriegsmarine, Légion 

Wallonie, Legioen Vlaanderen, Feldgendarmes en Hilffeldgendarmes. Behalve een lagere strafmaat in 

Gent en Brugge gaat de strafmaat in België nog steeds van 10 tot 20 jaar hechtenis. In november 1945 

leidt lidmaatschap bij deze groepen zonder verzachtende of verzwarende omstandigheden tussen 15 en 

20 jaar en iets lager voor leden van het Vlaamse en Waalse Legioen. Deze strafmaat is vrij stabiel, 

behalve in Oost- en West-Vlaanderen. De tweede categorie bevat de Vlaamse Wacht en de Gardes 

Wallonnes. De gemiddelde strafmaat bedraagt 3 tot 8 jaar. De uitersten liggen weerom lager in Oost- 

en West-Vlaanderen: 1 tot 3 jaar gevangenis. Dit is een daling van 5 tot 10 jaar hechtenis. Er gebeurt – 

vooral in de beide Vlaanderen – een sterkere correctionalisering van de strafmaat. De derde categorie 

heeft de Vlaamse Fabriekswacht, Zwarte Brigade, NSKK en OT Schutzkommando. Deze gevallen 

krijgen in Antwerpen, Brussel en Namen gemiddeld 5 jaar gevangenisstraf. De andere krijgsraden zijn 

milder. Indien dit voor de NSKK de algemene strafmaat is, dan daalt deze strafmaat van mogelijk 

maximum 10 jaar naar een volledige correctionalisering die eerder al in voege is voor lidmaatschap bij 

deze beweging in de twee eerste bezettingsjaren. Voor het OT Schutzkommando zijn straffen boven 5 

jaar al in november 1945 uitzonderlijk. Twee jaar later geldt algemeen een correctionele straf. Gewone 

OT, Zivilkraftfahrer en gewone DRK-leden krijgen gemiddeld 1 tot 2 jaar of belanden in de burgerlijke 

epuratie. Dit klopt met november 1945. 

De tweede algemene bemerking omvat een rangschikking van streng tot mild voor de krijgsraden. De 

strengste krijgsraad is Brussel, van nabij gevolgd door Namen, Antwerpen en Luik. Deze laatste twee 

prefereren de burgerlijke epuratie in plaats van lichte straffen voor lichte gevallen uit groep 4. Bergen 

en Hasselt komen hierna en tot slot Brugge en Gent. Uit inlichtingen van het auditoraat te Gent blijkt 

dat de magistraten zeer weinig onderscheid maken tussen militaire formaties. Een lid van het Vlaams 

Legioen krijgt geen zwaardere straf dan een OT-er. Ten derde vermeldt het verslag dat de secties van 

het krijgshof te Gent en Luik vonnissen uit de krijgsraden gewoonlijk verstrengen, terwijl Antwerpen, 

vooral voor de derde categorie, het pad van de strafvermindering volgt. 

De aanleiding voor dit nieuwe panorama is de vaststelling van Auditeur-generaal van der Straeten dat 

de adviezen van krijgsauditeurs in de procedure voor genadeverlening voor militaire samenwerking 

met de vijand nog steeds sterk van elkaar afwijken. Het komt op 6 november 1947 tot een vergadering 
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om de adviezen beter op elkaar af te stellen. Het krijgshof te Gent is de meest toegeeflijke instantie in 

het land, terwijl Luik het strengst is. Het na te streven pad ligt in het midden. Respect voor de gevelde 

vonnissen en arresten staat buiten kijf. Een derde aanleg is niet het doel. De strafverlening kent echter 

twee uitzonderlijke perioden: de tijd van oorlog en de ontdekking van de vernietigingskampen.
2236

 Het 

militair gerecht forceert dan “émus par un sentiment d’indignation compréhensible” soms de dosering 

van de straffen voor volgelingen van de vijand. Het is voor van der Straeten conform aan de wens voor 

een serene rechtspraak om de dan gevelde vonnissen van een strafvermindering te voorzien.
2237

 

De persoonlijke onafhankelijkheid van de magistratuur speelt een belangrijke rol in deze materie. Dit 

is niet verrassend, maar wel belangrijk, zoals blijkt uit een discussie tussen het Auditoraat-generaal en 

het militair gerecht te Gent inzake de gratieverlening voor militaire samenwerking met de vijand. Het 

Auditoraat-generaal schrijft aan substituut-Auditeur-generaal de Hoon (Gent) in januari 1948 over een 

zaak waarin de gevelde straf niet afwijkt van de strafmaat van gelijke gevallen in andere ressorten. De 

voorgestelde wijziging via gratie is in dit dossier evenwel beduidend groter dan de voorstellen uit de 

overige ressorten. Een tweede brief is voorzichtiger. Er staat dat het Auditoraat-generaal hem niet wil 

beïnvloeden, maar dat Zivilfahnders in Antwerpen, Brussel en Luik nog steeds de doodstraf of een 

levenslange hechtenis krijgen. Genade is voor hen slechts heel uitzonderlijk mogelijk. Op 23 januari 

1948 antwoordt de Hoon dat hij zijn medewerkers richtlijnen zal geven, in zoverre dit niet indruist 

tegen zijn geweten. Hij geeft nog mee dat zijn adviezen enkel steunen op de beweegredenen die zijn 

geweten van magistraat hem voorleggen. 

Substituut-Auditeur-generaal de Hoon wil enkel de beginselen van het koninklijk genaderecht als bron 

van invloed. Dit betekent: de rechtvaardigheidsbetrachting en de maatschappelijke orde handhaven. 

Hij vermeldt dat de strafmaat in de rechtspraak sterk daalt doordat de rechtsmacht de sociale noodzaak 

minder scherp aanvoelt. Hij geeft een voorbeeld: Een Waffen SS-er geeft zich aan in mei – juni 1945 

en krijgt eind 1945 de doodstraf of levenslange hechtenis. In 1946 wordt zijn straf via genade herleid 

tot 15 jaar buitengewone hechtenis. Voor aanhoudingen en veroordelingen eind 1947 zijn de straffen 

nog lager. De huidige strafmaat ligt tussen 2 en 4 jaar.
2238

 Voor de Hoon is er geen rechtvaardigheid, 

indien hij de strafmaat via gratie geen tweede maal kan verzachten. Het stoort hem voorts dat het lijkt 

alsof hij zich moet spiegelen aan de vigerende rechtspraak van het hele land en niet louter van het 

eigen rechtsgebied van de beide Vlaanderen. Enkel deze rechtspraak is hem bekend en van belang. Hij 

adviseert immers louter over de veroordelingen uit dit landsgedeelte.
2239

 Deze houding echoot de vrees 

van Ganshof uit Londen dat de splitsing van het krijgshof kan leiden tot verschillende rechtspraken. 

Dit bericht versterkt eveneens eerdere vaststellingen over het belang van de lokale rechtspraken in de 

krijgsraden en het krijgshof en de invloed daarvan van de lokale evoluties. Dat de auditoraten in Oost- 

en West-Vlaanderen, ondanks afkeuring uit het Auditoraat-generaal, de eigen rechtspraak volgen via 

de vereenvoudigde procedure voor lidmaatschap bij de Waffen SS en het Vlaams Legioen bewijst dit. 
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14.5.4.4 De verdere algemene evolutie 

1. De verdere verzameling van informatie 

Nog steeds licht de Auditeur-generaal de auditeurs in de tweede fase van de repressie in over nuttige 

informatiebronnen inzake militaire samenwerking met de vijand. In februari 1946 wijst Ganshof erop 

dat het krijgsauditoraat te Charleroi documentatie heeft over de kampen van de Reichs-Wallonischen 

Arbeitsdienst (RWAD). Deze gegevens kunnen daar gevraagd worden.
2240

 In oktober 1946 komt er nog 

een bericht over het een Amerikaans documentatiecentrum voor alle SS-leden, inclusief Belgen. Bij 

twijfel of nood kan Ganshof dit centrum een vraag stellen over het lidmaatschap van een verdachte.
2241

 

2. De algemene strafrechtelijke behandeling 

Met de voortgang van het gerechtelijke werk komt er meer en meer rechtspraak tot stand. Meermaals 

bepaalt het Hof van Cassatie dat de rechter beslist of de verdachte een taak van strijd, transport, werk 

of surveillantie verricht die normaal aan de vijandige legers of hun diensten behoort. Dit leidt een 

aantal maal tot tegenstrijdigheden. Zo wordt een functie voor de Abwehrstelle in een rechtszaak als 

militaire collaboratie gezien, maar in een ander als politieke collaboratie. De keuze voor een bepaald 

strafwetartikel blijft binnen de uitvoering van de repressie soepelheid vertonen.  

Een zelfde probleem betreft de individuele daden van gevecht, transport, werk of toezicht. Het arrest 

van het krijgshof te Brussel op 27 juli 1947 is enigszins geïsoleerd met de stelling dat: “l’individu ne 

peut normalement participer à l’accomplissement des tâches visées à l’article 113 que s’il se trouve 

préalablement incorporé ou enrôlé dans l’une des formations organisées par l’ennemi” en vervolgens 

dat: “l’accomplissement occasionnel de l’une ou de l’autre de ces tâches par un individu isolé et non 

rattaché à un de ces organismes, ne constitue pas l’acte de porter les armes”. Uit verschillende 

vonnissen en arresten komen straffen voor individuele daden: de vertaler in een Kommandatur, de kok 

in een Duitse kazerne ter vervanging van een militair of daarmee gelijkgestelde vijand (maar niet de 

kok in dienst van een Duits bedrijf werkend op een vliegveld), een bewaker in een Duitse gevangenis, 

de steenkoolhandelaar die steenkool van het Duits leger onder zijn hoede neemt …
2242

 De grond van 

de zaak is steevast dat de uitgevoerde taak normaal ten laste van het Duits leger moet vallen. De 

invulling van die functie bevrijdt immers leden het leger voor strijd tegen de geallieerden. Er voltrekt 

zich een voortdurende toetsing en verfijning van de inhoud van de strafbare handeling. Het spreekt 

voor zich dat dit proces tegenstrijdigheden kan bevatten. Daarom zorgt het Auditoraat-generaal in de 

mate van het mogelijke voor een stroomlijning van het vervolgingsbeleid. 

3. Praktijken voor de stroomlijning van specifieke categorieën 

Er zijn verschillende strategieën ter stroomlijning van de gerechtelijke beoordeling van de militaire 

samenwerking met de vijand. Op 9 augustus 1945 kondigt Ganshof aan dat het onderzoek naar de 

vooral tijdens 1944 plaatsgevonden moorden in bezet België door de leden van de Inlichtingsdienst en 

het Veiligheidskorps van DeVlag in het krijgsauditoraat te Brussel gecentraliseerd wordt. Dit parket 

moet bijgevolg alle bestaande gerechtelijke informatie ontvangen.
2243

 

Een andere manier om de werking van de krijgsauditoraten te stroomlijnen gebeurt zoals gezegd door 

het opstellen van richtlijnen. Een rondzendbrief met een meer algemene draagwijdte en betekenis dan 
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de vorige richtlijn volgt op 6 februari 1946. Dit document beantwoordt de verschillende vragen van de 

auditeurs inzake de aanpak van de vervolgingen van de burgerlijke werklieden die na september 1944 

met dwang in Duitse militaire formaties ingelijfd zouden zijn. Algemene richtlijnen zijn delicaat. Uit 

verslagen van de auditeurs en de onderzoeken naar de gedetineerden in het SS-kamp te Leopoldsburg 

komen typegevallen. Het overzicht van de Auditeur-generaal onderscheidt de omstandigheden van de 

inlijving. Een eerste beperking is dat vóór september 1944 geen gedwongen inlijvingen in het Duitse 

leger gebeuren, behalve bij de Belgen uit de Oostkantons en een beperkt aantal gevangen genomen 

Belgen die aan Duitse bedreigingen of chantage toegeven. 

De vanaf september 1944 in het Duitse leger en voornamelijk in de SS opgenomen individuen deelt het 

Auditoraat-generaal in verschillende groepen op om hun behandeling te stroomlijnen. De eerste groep 

bestaat uit diegenen die als lid van (para)militaire formaties, zoals de Kriegsmarine, de NSKK, de OT, 

de Garde Wallonne, de Vlaamse Wacht ingelijfd worden bij SS Wallonie of SS Langemarck. In deze 

gevallen ziet Ganshof weinig reden om in dwang te geloven. Door hun lidmaatschap bij (para)militaire 

formaties en hun tocht naar Duitsland in augustus en september 1944 maken deze leden zich vatbaar 

voor inlijving bij het Duitse leger. Uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van deze leden zich niet 

tegen de inlijving verzet. Volgens Ganshof valt hun dwang daarom gewoonlijk van de hand wijzen. 

Een tweede groep bestaat uit de personen die vanaf 30 september 1944 op bevel van Degrelle of Van 

De Wiele gemobiliseerd worden. Gewoonlijk doet dwang zich niet voor, indien het individuen betreft 

die vrijwillig naar Duitsland gaan (om er te werken, zich te onttrekken aan het Belgisch gerecht…). De 

situatie van onder dwang naar Duitsland gedeporteerde arbeiders is evenwel anders. Ontsnappen aan 

mobilisatie is in hun geval allicht moeilijk door de strenge bewaking van de verplicht tewerkgestelden. 

Ganshof maant de auditeurs aan “in ieder geval zowel de dwang bij het vertrek naar Duitsland, als de 

haast totale onmogelijkheid in Duitsland, aan de inlijving te ontsnappen, zorgvuldig na te gaan”. Bij 

volstrekte dwang dringt een buitenvervolgingstelling zich op. Het bestaan van dwang bij de jonge 

gedeporteerden maakt de vereenvoudigde procedure (1 tot 5 jaar als straf) tot de meest geschikte 

gerechtelijke methode. 

Er is nog een derde groep: de individuen die door de Duitse overheid naar een kamp van de Reichs-

Wallonischen Arbeitsdienst (RWAD) zijn gestuurd. Het merendeel van de veelal tussen 1923 en 1925 

geboren jongeren kunnen door hun statuut van verplichte arbeider tussen oktober 1944 en januari 1945 

niet aan het oproepingsbevel ontsnappen. Bovendien hebben deze jongeren geen vermoeden van de te 

ondergane druk. Er volgt in deze kampen maandenlang nationaal-socialistische propaganda door de 

Rexistische leiders. De meesten weigeren lidmaatschap bij de Divisie SS Wallonië. Daarom gebeuren 

er inlijvingen met geweld. Er bestaan door Degrelle in april uitgevaardigde demobilisatiebewijzen. Dit 

zijn echter geen ernstige bewijzen in het voordeel van de verdachte. De door Ganshof voorgestelde 

strafmaat is mild. Vanwege hun jeugd en de ondergane druk geldt voor de vrijwilligers van deze groep 

normaal de toepassing van de besluitwet van 10 november 1945. Slechts in uitzonderlijke gevallen is 

een criminele straf gepast. Voor de onder dwang ingelijfde gedeporteerden geldt morele dwang. Voor 

de personen die vrijwillig naar Duitsland gaan, maar onder dwang wordt ingelijfd, is de burgerlijke 

epuratie of de vereenvoudigde procedure de geschikte procedure.
2244

 

Uit het krijgsauditoraat te Charleroi komt op 16 november 1945 een vraag inzake de vervolgingen van 

het personeel van ateliers voor de vernietiging, recuperatie en reparatie van vliegend oorlogsmaterieel. 

Charleroi vervolgt ten eerste de ingenieurs. Ook de bewakers komen voor de krijgsraad. Vanaf 1943 

zijn zij gewapend en afhankelijk van de Wachgruppe Nordland. Na een korte militaire training kunnen 
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ze in elke Junkerfabriek hun functie uitoefenen. Ze hebben een uniform en een Frans karabijn. Er zijn 

ook dertig brandweerlui in staat van vervolging gesteld of al vervolgd. In hun aanwervingscontracten 

is er sprake van lidmaatschap bij het Duitse leger en een onderwerping aan de Duitse wetten. Hun 

veroordeling op grond van artikel 113 swb is bevestigd door de krijgsraad te Charleroi. Er zijn tot slot 

4000 arbeiders. Op basis van hun contract zijn ook zij gemilitariseerd. De meesten lezen deze papieren 

niet of begrijpen ze niet. Daarom worden voor de gewone werknemers geen dossiers opgesteld. Het 

Auditoraat-generaal stemt met dit beleid in, behalve voor brandweerlui. Rondzendbrief nr.1262 bevat 

de nodige bepalingen daaromtrent.
2245

 

Ook bediscussieer zijn de dokters veroordeeld als “auxiliaires médicaux belges qui ont pris rang dans 

des formations sanitaires de l’armée ennemie” en de jonge Belgische meisjes van het DRK. Op 7 juni 

1947 licht Auditeur-generaal van der Straeten de secretaris van het Internationaal Comité van het Rode 

Kruis over beide groepen in. Beide groepen tellen talrijke vonnissen en arresten. Het DRK is volgens 

van der Straeten geen groepering met een internationaal karakter en dient daarnaast de plannen en de 

politiek van de vijand onder de bezetting. De verbintenissen gebeuren in de bureaus van de Waffen SS. 

De propaganda betreft tegelijkertijd de Waffen SS en de DRK-zusters. Veel jonge meisjes zweren de 

eed van trouw aan Hitler. Courant is het pleidooi dat de conventies van Genève inzake gewonden en 

zieken de toepassing van artikel 113 swb zou verhinderen op de leden van de gezondheidsdienst van 

een vijandig leger. De rechtspraak verwerpt deze these unaniem. Als bijlage stuurt van der Straeten het 

arrest van het krijgshof op 30 januari 1947 mee. Voor hem is de ontwikkelde rechtspraak adequaat. Hij 

ziet niet in hoe een internationale conventie een Staat kan verbieden om burgers die zich aanbieden bij 

deze diensten van een vijandig leger als verraders te beschouwen. Deze redenering van de Auditeur-

generaal strookt met de documenten Jans over de DRK-zusters.
2246

 

Op 10 september 1947 vraagt minister van Justitie Paul Struye de Auditeur-generaal naar de waarheid 

achter een artikel uit een Brusselse krant. De krant stelt dat nog veel jonge vrouwen opgesloten zijn op 

een moment dat slechts milde straffen en vrijspraken voor DRK-zusters voorkomen. In zijn antwoord 

belooft van der Straeten een rondvraag te doen. Hij verdedigt niettemin de rechtspraak in het militair 

gerecht. Hij weerspreekt een sterke wijziging in de vonnissen en arresten of dat voor bepaalde daden 

vroeger wel en nu geen straffen zouden gelden. Na een herinnering door Struye volgt eind oktober een 

effectieve bevraging van de krijgsauditeurs over de nog opgesloten DRK-zusters. Uit de antwoorden 

blijkt dat slechts een minimaal aantal zusters nog is opgesloten. Antwerpen heeft 93 veroordelingen 

met een lopende gevangenisstraf; Brugge, Kortrijk en Ieper: 76 veroordelingen met een lopende straf; 

Brussel: 40 met vijf lopende straffen; Gent: 113 met drie lopende straffen (telkens met verklikking als 

bijkomende veroordeling); Hasselt: 33 zonder lopende straffen; Luik, Verviers, Eupen en Malmedy: 

zeven en drie lopende straffen; Bergen, Charleroi en Doornik: 18 met drie lopende straffen (een met 

verklikking en diefstal als bijkomende veroordelingen) en Namen: 11 met een lopende straf. Dit wordt 

de minister van Justitie op 12 november gestuurd.
2247
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14.5.4.5 De vervolgingen voor artikel 113 swb in cijfers 

Krijgsraden2248 Enkel art 113 swb Verhouding Art. 113/118 swb Verhouding Art. 113 swb e.a. Verhouding 

Antwerpen 3518 2,82 ‰ 2321 1,86 ‰ 6448 5,16 ‰ 

West-Vlaanderen 2036 2,08 ‰ 1358 1,39 ‰ 3908 3,99 ‰ 

Oost-Vlaanderen 5339 4,42 ‰ 865 0,72 ‰ 6714 5,56 ‰ 

Limburg 623 1,41 ‰ 468 1,06 ‰ 1424 3,22 ‰ 

Leuven 392 1,25 ‰ 250 0,80 ‰ 719 2,29 ‰ 

Vlaanderen 11908 2,84 ‰ 5262 1,26 ‰ 19213 4,58 ‰ 

Henegouwen 3434 2,88 ‰ 308 0,26 ‰ 4101 3,44 ‰ 

Luik 1825 2,09 ‰ 364 0,42 ‰ 2616 2,99 ‰ 

Namen 731 2,08 ‰ 114 0,32 ‰ 1014 2,88 ‰ 

Luxemburg 104 0,47 ‰ 24 0,11 ‰ 173 0,79 ‰ 

Nijvel 203 1,14 ‰ 36 0,20 ‰ 296 1,66 ‰ 

Wallonië 6297 2,24 ‰ 846 0,30 ‰ 8200 2,91 ‰ 

Brussel 3180 2,51 ‰ 645 0,51 ‰ 4397 3,47 ‰ 

Oostkantons 205 3,29 ‰ 228 3,65 ‰ 510 8,17 ‰ 

België 21590 2,59 ‰ 6981 0,84 ‰ 32320 3,88 ‰ 

Het aantal veroordeelden voor artikel 113 swb als enkele aanklacht en in combinaties. 

De bovenstaande tabel geeft het aantal veroordeelden voor artikel 113 swb, voor de combinatie van 

artikel 113 en 118 swb en tot slot alle veroordelingen met artikel 113 swb als in de aanklacht. Deze 

tabel toont ten eerste een beperkt verschil tussen de verschillende landsgedeelten voor veroordelingen 

louter op grond van artikel 113 swb. Niettemin spant Oost-Vlaanderen de kroon met een verhouding 

van 4,42 promille van veroordelingen tot de bevolking. Met inbegrip van aanklachten voor artikelen 

113 en 118bis swb in combinatie haalt Antwerpen Oost-Vlaanderen bijna in. Beide provincies horen 

bij de koplopers, met West-Vlaanderen als derde op ruim 1 promille afstand. In zijn overzicht schrijft 

Gilissen dat dit “semble indiquer que le nombre de porteurs d’uniforme qui étaient, en même temps, 

actifs dans les organisations politiques pro-allemandes, était plus élevé en Flandre”. De Oostkantons 

hebben een verhoogde verhouding wegens soortgelijke redenen.
2249

 De meer courante combinatie van 

artikel 113 en 118bis swb valt onder meer te verklaren doordat in Vlaanderen het lidmaatschap bij 

bijvoorbeeld het VNV vaker voorkomt, dan bij Rex in Franstalig België.  

Verder is de aanwezigheid van Oost- en West-Vlaanderen in de top drie een echo van het overzicht uit 

hoofdstuk 13 waar de hogere omvang van leden van OT, de Vlaamse Wacht en de Fabriekswacht het 

aantal onderzoeken de hoogte in jaagt.
2250

 Gilissen vindt in een vergelijking van het aantal criminele 

en correctionele veroordelingen in de zaken met artikel 113 swb als enige aanklacht dat het krijgshof 

te Antwerpen (voor de provincie Antwerpen) en te Gent (voor provincies Oost- en West-Vlaanderen) 

uitzonderlijk zijn. Ze hebben geen verhouding van ongeveer 47 procent criminele straffen zoals het 

krijgshof te Brussel (Brabant en Henegouwen) en te Luik (Luik, Limburg, Luxemburg en Namen), 

maar tekenen totalen op van slechts 37,3 en 23,4 procent.  

Gilissen rangschikt de veroordelingen voor militaire samenwerking met de vijand op de belangrijkste 

formatie waarvan de veroordeelde lid is, en stelt het volgende: “Le nombre de condamnés à des peines 
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correctionnelles, soit 15.755, correspond à celui des membres des formations paramilitaires: 15.397 

+ 632 = 16.029. Parmi ces derniers, le nombre des membres des formations flamandes dépasse 

sensiblement celui des membres des formations wallonnes”. Dit zijn 6769 veroordelingen voor 

Vlaamse organisaties: 2.932 veroordelingen voor de Vlaamse Wacht, 3.205 voor de Fabriekswacht, 

521 voor Dietse Militie – Zwarte Brigade en 111 voor de VAVV. Aan Franstalige zijde betreft het 

2358 personen: 2261 in de Garde Wallonne en 97 in de Garde d’Usine. Dit is vergelijkbaar met het 

onderscheid tussen de correctionele veroordelingen in Vlaanderen (10.932) en Wallonië (4.843). 

Gilissen ziet tot slot niet ten onrechte een gelijkenis tussen het totaal aantal criminele veroordelingen 

(12.893) en de veroordelingen voor lidmaatschap bij militaire en politieformaties (10.366).
2251

 

 

14.5.5 Artikel 118bis swb: de politieke, administratieve en intellectuele 

samenwerking met de vijand 

14.5.5.1 De vereenvoudigde procedure 

Het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure is inzake de politieke samenwerking met de 

vijand moeilijker definieerbaar dan bij de militaire collaboratie. De krijgsauditeur te Charleroi geeft in 

december 1945 aan dat de gerechtelijke vervolging voor de krijgsraad de procedure blijft voor de grote 

schuldigen van intellectuele collaboratie en de journalisten, publieke mandatarissen en leidinggevende 

personen. Anders volgt er een straf op basis van schuld. Het Luikse auditoraat onderscheidt de leiders 

van Rex in kleine lokaliteiten en in andere plaatsen. De eerstgenoemden krijgen normaal slechts 1 tot 

4 jaar gevangenisstraf. De vereenvoudigde procedure is dus de aangewezen weg.
2252

 Dit toont reeds 

een onderscheid in de visies over de toepassing van deze procedure voor politieke samenwerking met 

de vijand. De heersende opvattingen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de lokaal ontwikkelde 

jurisprudentie van de krijgsraad. 

In de lijn van de reeds aangehaalde invoeging tussen de burgerlijke epuratie en de gewone procedure 

herhaalt de Auditeur-generaal dat de vereenvoudigde procedure slechts uitzonderlijk toepasbaar is op 

de gewone leden van groepen uit de sector van politieke en/of culturele samenwerking met de vijand, 

namelijk voor de dekking van de opgelopen internering en/of voorhechtenis. Toch meent Ganshof dat 

een gevangenisstraf korter dan 1 jaar “niet betaamt”.
2253

 Met deze herhaling probeert de Auditeur-

generaal het lokaal beleid bij te sturen en te uniformiseren. Advocaat-generaal Tomsin – ook auditeur 

te Mechelen – laat Ganshof begin februari 1946 weten dat er voor leden van politieke bewegingen die 

onder meer aan stoeten en aan colportages deelnemen “geen reden bestaat om aan de vereenvoudigde 

procedure te verzaken, wanneer één jaar gevang niet kan bekomen worden”. Uit de brief van Tomsin 

blijkt dat de vereenvoudigde procedure toegepast wordt op de individuen die in rondzendbrief nr.1278 

van 17 mei 1945 in de greep van de wet van 22 maart 1940 zijn. De vordering van een strafmaat lager 

dan 1 jaar is voor hen een voortzetting van de strafmaat uit de wet van 22 maart 1940. 

Tomsin gaat dieper in op de politieke samenwerking met de vijand. Ik leg zijn visies als contrast naast 

de opvattingen van andere auditoraten. Hij meent dat een gebrek aan onderscheid tussen verschillende 

politieke bewegingen – met uitzondering van strengere straffen voor aanhangers van DeVlag – niet 

betekent dat geen onderscheid kan gelden voor de kaderleden in een zelfde beweging. Blok-, wijk- en 
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afdelingsleiders van het VNV krijgen vorderingen van 6 maand tot 5 jaar, terwijl gewestelijke kaders 

vorderingen met criminele straffen ontvangen. Tongeren kent een soortgelijke regel. Daar krijgen de 

gouw- en gewestleiders met een actieve rol in de beweging criminele straffen. Leiders met een meer 

beperkte rol komen in aanmerking voor de vereenvoudigde procedure. Voor afdelingsleiders en andere 

bestuursleden uit kleine afdeling geldt een standaardvordering van 1 tot 2 jaar. Effectieve leden van 

DeVlag – dit is bij betaling van een bijdrage – krijgen een zelfde vordering. DeVlag wordt strenger 

beoordeeld. In Mechelen uit deze harde lijn zich in de vordering van criminele straffen voor celleiders. 

Deze individuen zijn volgens Tomsin in de regel verstokte Duitsgezinden. Voor de genoemde gevallen 

bedenkt hij dat de mate van politieke bedrijvigheid ook de vordering beïnvloedt. Bijkomend geldt te 

Mechelen een criminele strafmaat voor leiders van het NSVAP en leden van de NSDAP. Voor deze 

laatsten speelt de aanvaarding van de Duitse nationaliteit een rol). Leiders en referenten van de 

Nationaal Socialistische Voorzorg horen bij de administratieve kaders verbonden aan de Waffen SS en 

Wehrmachtgefölgen. Leiders van Volkswelzijn vallen onder de vereenvoudigde procedure. 

In maart 1946 onderhouden Auditeur-generaal Ganshof en Advocaat-generaal Bayot een interessante 

briefwisseling. Ganshof laat zijn collega weten dat de auditeur te Brussel de vaste leden van het orkest 

van radio Brussel op de epuratielijst inschrijft. Zij helpen een culturele organisatie die de politiek en 

plannen van de vijand steunt. Het probleem is het onderscheid tussen orkestleden en solisten. Met zijn 

eerste bemerking zet Ganshof de toon: “à mon sens, il suffit de prendre connaissance de l’état de la 

répression depuis de nombreux mois, pour ne pas considérer que seuls les “lampistes” font les frais 

d’une prétendue épuration”. Bayot licht het gewoonlijke beleid toe. Een anonieme deelname aan een 

orkest voldoet niet voor een ontzetting. Er moeten propagandafeiten zijn, zoals insignes dragen, een 

pro-Duitse houding hebben of de Hitlergroet doen. Dit geldt ook voor anonieme leden van Rex en het 

VNV “lorsque leur inscription, par exemple passe inaperçue ou fut surprise” en indien ze in tempore 

non suspecto hulp bieden aan het verzet, aan werkweigeraars of Joden.
2254

 Een jaar eerder vergadert de 

Auditeur-generaal met de krijgsauditeurs inzake politieke collaboratie. Dan voldoet lidgeld betalen aan 

Rex voor de krijgsauditeurs te Namen en Charleroi voor een vervolging voor de krijgsraad. In maart 

1946 acht het Brusselse auditoraat onopgemerkte lidmaatschappen overbodig voor de burgerlijke 

epuratie. Ganshof herinnert tijdens 1946 de auditeurs meer dan eens aan zijn wens om de besluitwet 

van 19 september 1945 zo breed mogelijk toe te passen. De verzachtende maatregelen krijgen ook 

voor politieke samenwerking met de vijand een maximale toepassing. In lijn met de vereenvoudigde 

procedure wijst dit vooral op een uitbreiding van de inschrijvingen naar boven. Een hoog aantal korte 

gevangenisstraffen valt te vermijden. 

In april 1946 schrijft Ganshof de krijgsauditeur te Antwerpen aan. Leden van vooral de OT, het VNV 

en de Fabriekswacht krijgen vaak nog korte gevangenisstraffen. Hij vraagt of de onderrichtingen van 

rondzendbrief nr.1497 navolging krijgen. Indien de lage straffen ter dekking van een administratieve 

internering of een voorlopige hechtenis dienen, wil Ganshof weten of de vereenvoudigde procedure 

wordt aangewend. Van de Reydt zegt dat het inderdaad de vereenvoudigde procedure betreft en vooral 

de dekking van de voorlopige hechtenis.  

Voor Rex is een vergelijking mogelijk met gegevens uit begin 1946. Het krijgsauditoraat te Charleroi 

onderscheidt lokale kaders en leiders, actieve leden en gewone, betalende leden. De hoge kaders 

krijgen een criminele vordering. Actieve leden en geïnterneerde, betalende leden kunnen de reeds 

opgelopen vrijheidsberoving via de vereenvoudigde procedure overbruggen, ook indien deze periode 

minder dan 1 jaar bedraagt. Deze afwijking van het voorgestelde beleid dient ook hier om te vermijden 
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dat de administratieve internering zou overkomen als een arbitraire vrijheidsberoving. Krijgsauditeur 

Anciaux Henry de Faveaux (Luik) is gedetailleerder. Tot aan het niveau chef de groupe gebeuren er 

vorderingen met criminele straffen. Lagere niveaus, zoals de administratieve secretaris bij een groep 

of een chef de cellule krijgen 1 tot 5 jaar straf via de vereenvoudigde procedure. Voor chef de bloc, lid 

bij het Bien-être du Peuple of de Landdienst van de Jeunes Légionnaires is er een lichtere vordering 

van 1 tot 3 jaar. Gewone leden van Rex of de Jeunesses gaan naar de burgerlijke epuratie. In Bergen 

betekent lidmaatschap bij de Jeunesses Légionnaires een vordering van 1 tot 5 jaar gevangenis. 

Leden bij de Formations B of C van Rex krijgen te Luik een criminele vordering. Dit is hetzelfde voor 

het functioneren op hogere niveaus tot en met groepschef in het AGRA. De secretaris, schatbewaarder 

en beheerder van een groep mogen een correctionele vordering tussen 1 en 5 jaar verwachten en de 

sections de protections tussen 1 en 3 jaar. De Mouvement National Populaire Wallon kent enkel 

supralokale leiders. Zij krijgen een criminele vordering. Lidmaatschap bij de AGRA, de Mouvement 

Populaire Wallon, de Ligue maçonnique Epuration, de Cercle Wallon in de regio Bergen geldt de 

toepassing van de burgerlijke epuratie. Indien nodig, leidt voor lidmaatschap bij de MPW 2 tot 5 jaar 

politietoezicht. Nijvel is strenger. Lidmaatschap bij de AGRA verdient er toezicht van de politie en tot 

1 jaar gevangenisstraf.
2255

 

De combinatie van de onduidelijkheid omtrent de toepasbaarheid van de wet van 22 maart 1940 na de 

oorlog en de bijzondere verjaringsmaatregel leidt zoals aangegeven in het militair gerecht tot een meer 

uitgebreide toepassing van de correctionele strafmaat via artikel 118bis swb. Het verlaten van de weg 

van de wet van 22 maart 1940 wordt opgevangen door de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke 

epuratie. Deze vaststelling is voor de evolutie van de strafmaat bij het strafwetartikel 118bis swb voor 

de periode vanaf augustus 1945 van groot belang. 

Het beleid voor politieke samenwerking met de vijand toont ten eerste dat er goed op elkaar gelijkende 

visies bestaan voor de opdeling tussen de verschillende politiek collaborerende partijen. Nochtans is 

de vigerende rechtspraak inzake politieke collaboratie niet overal even duidelijk. De krijgsauditeur te 

Aarlen laat bijvoorbeeld weten dat in de rechtspraak daar weinig lijn zit, omdat er andere voorzorgen 

gelden in verschillende rechtszaken.
2256

 De auditeur duidt dit niet nader. Wat vaak uit de antwoorden 

van de auditeurs blijkt, is dat er een te diverse beoordeling van de gevallen bestaat om vaste tarieven 

in de strafmaat te bepalen. In rondzendbrief nr.1636 wil Ganshof zoals voor artikel 113 swb een tabel 

met te vorderen strafmaten opstellen voor de groeperingen uit artikel 2 van de besluitwet ter instelling 

van de burgerlijke epuratie. De politieke en culturele organisaties maken de meest voorname categorie 

van dit artikel uit. Hij besluit: “De weinig precieze antwoorden die ik (…) ontvangen heb, laten mij 

niet toe U richtlijnen te geven gelijk aan die welke ik u heb kunnen toezenden aangaande de militaire 

en paramilitaire formaties”. Ganshof richt daarna een nieuwe vraag tot de krijgsauditeurs om “het 

verschil in rechtspraak aan te duiden, dat tussen uw ambten zou bestaan”.  

Deze rondzendbrief maakt de visie van de Auditeur-generaal op het gebruik van de vereenvoudigde 

procedure voor politieke collaboratie duidelijk. Ganshof duidt bij zijn vraag het volgende aan: “Wat de 

misdrijven betreft die voortspruiten uit de toetreding tot een politieke partij, beweging of organisme 

(…) en ook uit de toetreding tot de Utmi, zult U wel willen aanduiden of het gaat om een beklaagde 

die tot de kaders heeft behoord of die actief lid geweest is. Het kan er natuurlijk maar om gaan deze 

inlichtingen te geven omtrent de lagere kaders, vermits degene die deel uitgemaakt hebben van de 

                                                      

2255
 SOMA. IG’s. C/3-1-13. Dossier inzake de toepassing van de besluitwet van 10 november 1945, januari – 

februari 1946. 
2256

 SOMA. IG’s. C/3-1-13. Brief van het KA te Aarlen aan het AG, 2 februari 1946. 



 

 521  

hogere kaders gewoonlijk het voorwerp uitmaken van vorderingen tot criminele straffen. Het is 

evenmin nodig de gevallen van eenvoudige leden aan te halen, daar deze alleen het voorwerp 

uitmaken van het verval van de door de besluitwet van 19 september 1945 bedoelde rechten”. Ganshof 

hoopt in het verlengde hiervan dat de antwoorden van een aantal auditoraten over de toepassing van de 

vereenvoudigde procedure op gewone leden van politieke bewegingen berusten op een misverstand. 

Dit is, zoals aangegeven, uitzonderlijk mogelijk om een internering of voorhechtenis te dekken.
2257

 Het 

uitblijven van de tabel betekent dus niet dat Ganshof geen algemene inschatting van de toepassing van 

de beschikbare procedures en passende strafmaten aan de auditoraten meegeeft. 

Deze rondzendbrief schenkt het Auditoraat-generaal bijkomende gegevens over de bestraffing van 

politieke samenwerking met de vijand. Te Ieper betekent de vereenvoudigde procedure voor artikel 

118bis swb gewoonlijk een vordering van 12 maand gevangenisstraf. Ook van het krijgsauditoraat te 

Hasselt komt er een algemeen tarief: 4 tot 18 maand. De lagere straffen zijn voor personen zonder 

uniform. Krijgsauditeur Santenaire (Gent) bericht dat lidmaatschap bij het VNV en DeVlag leidt tot 

een gevangenisstraf tussen 6 en 18 maand. Eerder uitzonderlijk zijn vorderingen van 1 maand tot 2 

jaar. Santenaire verduidelijkt dit niet, maar doelt allicht op de dekking van een eerdere opsluiting. Dit 

is ook waarom het krijgsauditoraat te Antwerpen gewone leden vervolgt. De uitzondering geldt voor 

propaganda. Dit verzwarende feit zorgt zeker voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure. 

Artikel 118bis swb wordt te Gent tevens voor lagere kaderleden gebruikt. De vordering is dan normaal 

1 en 2 jaar. Een meer vooraanstaande rol in de kaders van het VNV en DeVlag leidt te Tongeren tot 

een vordering van 18 maand tot 3 jaar. Meestal betreft het kaderleden uit kleine cellen of met beperkte 

aanwezigheid op enkele vergaderingen en optochten.  

Uit Luik en Aarlen komt een onderling en tevens met de Vlaamse visie congruent beeld naar voor. In 

Luik dient de besluitwet van 10 november 1945 voor subalterne kaders, terwijl gewone leden onder de 

burgerlijke epuratie horen. Te Aarlen betreft het vooral leden van de Deutsche Sprachverein. Deze 

vordering omvat 3 maand gevangenis, 1000 Belgische frank boete, 2 jaar politietoezicht en tot slot een 

ontzetting uit de politieke rechten. Militante rexisten zijn zo goed als allen veroordeeld en de gewone 

leden uit hun rechten ontzet. Brussel is het buitenbeentje. Advocaat-generaal Bayot spitst zich op de 

pers toe: “rarement, la procédure simplifiée trouvera application dans ce secteur et qu’en tout cas il 

est difficile d’établir des normes”.
2258

 Voor leden van een politieke beweging is een benadering in drie 

trappen. De regionale en nationale leiding valt onder de standaardprocedure, terwijl actieve leden en 

lagere kaderleden onder de vereenvoudigde procedure horen. Gewone leden zijn normaal voor de 

burgerlijke epuratie. De uitzondering op de regel is de dekking van internering of voorhechtenis. Dit 

verklaart alvast de straffen van een aantal maanden tot iets meer dan 1 jaar. 

Specifiek voor collaboratiemisdrijven in de pers gaat de strafmaat van het wettelijke minimum in het 

geval van verzachtende omstandigheden tot het maximum. De strafmaat hangt af van de individuele 

verantwoordelijkheden, de invloed van de betrokkene etc. Artikel 118 swb in oude en nieuwe vorm is 

geldig, maar voor propagandisten gebeurt vaak een combinatie van artikelen 113 en 117 swb en de 

laatste alinea van artikel 66 swb. Ook alinea’s 4 of 6 van artikel 115 swb komen voor in combinatie 

met artikel 66 swb. Artikel 118bis swb treft juridisch gezien niet louter de redacteurs van politieke, 

militaire en economische artikels die de politiek of plannen van de vijand of de propaganda tegen het 

verzet en de geallieerden steunen. Artikels zonder propagandaeffecten inzake bijvoorbeeld literatuur 

of muziek ontsnappen niet. Dit valt onder de omschrijving “collaboré à la rédaction de publications 
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de caractère politique soumise au contrôle de l’ennemi” in de besluitwet van 19 september 1945. De 

vereenvoudigde procedure wordt naargelang de mogelijkheden toegepast.
2259

 

De invoering van de burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure beïnvloedt allicht het meest 

van al de ontwikkeling van de strafmaat voor politieke samenwerking met de vijand. Ganshof stelt in 

het begin van 1945 ten eerste de vervolging van gewone leden van politiek collaborerende partijen uit. 

Pas na de invoering van beide besluitwetten komt de beoordeling van de lichte gevallen op snelheid. 

Het is nog steeds mogelijk dat gewone leden van politieke partijen een gevangenisstraf oplopen, maar 

dit gebeurt louter ter dekking van een administratieve internering of voorhechtenis. De bestraffing van 

actieve leden op grond van de wet van 22 maart 1940 botst in het eerste bevrijdingsjaar op juridische 

grenzen en komt daardoor niet van de grond. Doordat de vereenvoudigde procedure de afschaffing van 

de ondergrens van 1 jaar gevangenis betekent, kunnen de krijgsauditeurs echter dezelfde vorderingen 

als op grond van de wet van 22 maart 1940 voorstellen aan de beklaagden. De versnelling van de 

bestraffing van politieke samenwerking met de vijand betekent hoe dan ook de algemene start van de 

rechtszaken met correctionele vorderingen. Dit verklaart de opvallende toename van correctionele 

straffen voor artikel 118bis swb vanaf het najaar van 1945. 

Er bestaan zoals steeds verschillen tussen de auditoraten inzake de effectieve toepassing van beide 

procedures. Dit is onder meer afhankelijk van de geboekte vooruitgang bij de burgerlijke epuratie. De 

daling van ongeveer 45 procent criminele straffen van april tot september 1945 naar 15 – 20 procent in 

de negen maanden daarna vloeit voort uit de wijzigingen in de gerechtelijke procedure. De invloed van 

de vereenvoudigde procedure ziet Huyse niet, wanneer hij stelt: “in de laatste maanden van 1945 

treedt de besluitwet van de burgerlijke epuratie in voege en (…) zou er een stijging in de strafmaat 

moeten te zien zijn”.
2260

 De dekking van een vooraf opgelopen opsluiting en de onzekere start van de 

middengroep die onder de vereenvoudigde procedure valt, verklaren deze dalingen. Bovendien zijn de 

hogere kaders van de politieke en culturele organisaties logischerwijs minder bevolkt dan de lagere 

rangen. Mogelijkerwijs dunnen de bestrafbare hogere kaders door de vooruitgang in de repressie uit na 

verloop van tijd. Deze verklaringen betekenen nog steeds niet dat de strafmaat niet daalt. Een evolutie 

in die zin kondigt minister van Justitie Grégoire in het parlement aan. Deze volgt tevens uit Ganshofs 

stuwing voor de uitgebreide toepassing van de vereenvoudigde procedure. Het besluit van Huyse dat 

“de kleintjes” uit de politieke collaboratie– dit zijn diegenen die bij de bevrijding niet naar Duitsland 

vluchten – veel harder geraakt worden, is ongenuanceerd.
2261

 De enkele straffen voor lichte gevallen 

zijn al correctioneel vóór de instelling van de burgerlijke epuratie en de grootschalige behandeling van 

deze zaken gebeurt pas in het najaar van 1945. 

 

14.5.5.2 De verdere algemene evolutie  

1. De organisatie van vervolgingen 

De krijgsauditoraten organiseren ook soortgelijke of verwante vervolgingen voor artikel 118bis swb. 

De vervolging van leden van DeVlag wordt begin 1946 bij de auditeur te Brussel gecentraliseerd. Hij 

onderzoekt daarenboven met de krijgsauditeur te Hasselt de gevallen van de leden van de politiedienst 

van DeVlag. Dit is een onderzoek betreffende talrijke personen en misdrijven over het hele land. De 
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overige krijgsauditeurs moeten het onderzoek en behandeling van kantschriften door de auditeurs van 

Brussel en Hasselt voorrang geven.
2262

 

2. De strafrechtelijke behandeling van politieke samenwerking met de vijand 

Er komt een bijzondere vraag verwant aan de gespannen politieke situatie in de zomer van 1945. De 

Brusselse Procureur-generaal polst bij de Auditeur-generaal naar zijn mening over de beteugeling van 

beledigingen aan het adres van de koning via artikel 118bis swb. Ganshof gaat niet akkoord en maakt 

dit begin september 1945 via een rondzendbrief kenbaar aan de auditeurs. Deze vervolgingen moeten 

op basis van artikel 1 van de wet van 6 april 1847 ter bestraffing van beledigingen aan de koning. Het 

burgerlijk gerecht is daarvoor bevoegd. Artikel 118bis swb bestraft louter het verstoren van de trouw 

aan de koning ten dienste van de vijand. De politieke problemen in de zomer van 1945 hebben met dit 

motief geen uitstaans.
2263

 Dat de Auditeur-generaal deze juridische kwestie in een rondzendbrief 

behandelt, komt door soortgelijke vragen van Advocaat-generaal Tomsin (Mechelen) en krijgsauditeur 

Arnould (Charleroi). De laatstgenoemde magistraat gaat evenmin akkoord met de Procureur-generaal 

en de procureur des konings.
2264

 

3. De strafrechtelijke behandeling van administratieve samenwerking met de vijand 

Er groeien aarzelingen inzake de onregelmatig benoemde burgemeesters en schepen door secretaris-

generaal Romsée in bepaalde auditoraten. Ganshof licht dit probleem toe in een speciale rondzendbrief 

per telegram. Hij herhaalt dat louter een functie opnemen van burgemeester of schepen ten koste van 

de wettelijke titularis, zelfs met lidmaatschap bij een politiek collaborerende partij niet voldoet om te 

gelden als inbreuk op artikel 118bis swb. Wat telt, zijn de handelingen bij de uitoefening van deze 

functies. Uit deze daden kan de mogelijke steun voor de politiek en de plannen van de vijand blijken. 

Ieder geval verdient een eigen beoordeling. De toetreding tot of de handhaving van het lidmaatschap 

bij de bedoelde partijen kan wel eventueel leiden tot de toepassing van de besluitwet van 19 september 

1945. Zoals steeds wil Ganshof een eenvormige beoordeling in de militaire parketten bekomen.
2265

 

4. De strafrechtelijke behandeling van intellectuele samenwerking met de vijand 

Op 5 maart 1946 bericht het Auditoraat-generaal de auditeurs over het arrest van het Hof van Cassatie 

op 5 november 1945. Dit brengt de vordering in de zaak van Robert Poulet onder de aandacht. Zijn 

veroordeling gebeurt niet enkel op grond van artikel 118bis swb. Hem wordt tevens het aanzetten tot 

het dragen van wapens tegen België verweten – een combinatie van artikelen 113 en 66 swb. Door 

artikel 66 swb (mededaderschap) is het mogelijk om de doodstraf te vorderen voor feiten van voor 29 

januari 1943. Voor misdrijven tot 29 januari 1945 is buitengewone hechtenis voor artikel 118bis swb 

de hoogste straf. Ganshof steunt, indien passend, deze aanwending van mededaderschap. Het arrest 

van het Hof van Cassatie geldt daartoe als onderbouw.
2266

  

In november 1945 geven de krijgsauditoraten te Aarlen, Bergen, Charleroi, Doornik, Luik, Namen en 

Verviers een status inzake de perszaken in (voor)onderzoek. Luik rondt alle onderzoeken af. Bergen, 

Doornik en Namen hebben geen dergelijke zaken. De auditoraten in Aarlen, Charleroi en Verviers 
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beschikken elk over twee zaken.
2267

 Van minister van Justitie Grégoire komt een vraag inzake dossiers 

ten laste van eigenaars, beheerders of directeurs van Vlaamse kranten. Hij wil weten of de impressie in 

de publieke opinie klopt dat de leiders van Vlaamse kranten vrij zijn, terwijl redacteurs nog opgesloten 

zitten. Grégoire wil zich niet verplicht voelen om deze categorie leiders via een internering terug uit de 

maatschappij te verwijderen. Ganshof stelt dat de aflevering en opheffing van arrestatiebevelen via de 

geldende wettelijke regels gebeuren: “je me suis toujours interdit d’intervenir vis-à-vis des magistrats 

qui agissent là en leur qualité de juge et qui n’admettraient certes pas que je leur donne dans ce 

domaine des instructions”. Het is mogelijk, stelt Ganshof, dat hij in bepaalde dossiers niet dezelfde 

beslissing zou nemen, maar het is moeilijk om daarover uitspraken te doen. Hij bemerkt tot slot dat de 

internering geen directe band heeft met gerechtelijke procedure. Antwerpen, Brugge en Gent melden 

dat er geen discrepantie bestaat. Een gevangenisstraf voor opstellers komt door andere persoonlijke 

verzwarende omstandigheden. Voor Brussel laat substituut-Auditeur-generaal Charles weten dat een 

eigenaar op vrije voeten is wegens gezondheidsredenen, maar een hoofdredacteur opgesloten zit voor 

het volgen van Duitse onderrichtingen in plaats van deze van zijn baas.
2268

 

 

14.5.5.3 De vervolgingen voor artikel 118 swb in cijfers 

De voortgang van het gerechtelijke werk verklaart het uitblijven van verdere belangrijke beslissingen 

in het beleid. Op 11 juni 1946 licht minister van Justitie Van Glabbeke de Kamer het volgende toe: 

“au 1er mars 1946, (…) 5.527 condamnations pour collaboration politiques et administratives avaient 

été prononcées. Les instructions importantes et complexes à charge des secrétaires généraux sont sur 

le point de s’achever et deux d’entre eux seront incessament renvoyés devant le conseil de guerre. Des 

hommes politiques, parmi lesquels plusieurs anciens parlementaires, les pseudo gouverneurs de 

provincie de la période d’occupation, des membres des collèges des grandes agglomérations et des 

magistrats ont déjà été jugés et pour plusieurs d’entre eux l’instruction et pratiquement terminée. (…) 

Par ailleurs, d’importantes affaires de presse et de radio ont déjà été jugées et d’autres sont sur le 

point de l’être”. 
2269

 De invoering van de burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure zijn de 

elementen bij uitstek voor de bestraffing van deze zeer omvangrijke groep van misdrijven.  

Er zijn in totaal 177.271 dossiers met artikel 118bis swb, maar slechts 8,8 procent vervolgingen. Dit is 

om twee redenen uitzonderlijk. Het totaal aantal dossiers voor artikel 113 swb bedraagt 79.470 en in 

het geval van artikel 115 swb 52.398 en voor artikel 121bis swb 32.845. De auditoraten vervolgen bij 

artikel 113 swb 43,4 procent van de dossiers en 17,8 procent van artikel 121bis swb.
2270

 De burgerlijke 

epuratie is een belangrijke verklaring voor deze discrepantie. De toevoeging van 43.093 inschrijvingen 

bij het aantal effectieve vervolgingen leidt tot een verhouding van 33,1 procent vervolgingen.
2271

 Deze 

verhouding ligt dichter bij waarden voor militaire collaboratie. Deze samenwerkingsvormen hebben 

vaak lidmaatschap bij een organisatie als grondslag voor een veroordeling. De hogere verhouding dan 

voor verklikking is te wijten aan de moeilijkheid om verklikking steeds effectief te bewijzen. 
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Krijgsraden2272 Enkel art 118 swb Verhouding Art. 113/118 swb Verhouding Art. 118 swb e.a. Verhouding 

Antwerpen 2358 1,89 ‰ 2321 1,86 ‰ 5562 4,45 ‰ 

West-Vlaanderen 1242 1,27 ‰ 1358 1,39 ‰ 3218 3,29 ‰ 

Oost-Vlaanderen 1812 1,50 ‰ 865 0,72 ‰ 3357 2,78 ‰ 

Limburg 1384 3,13 ‰ 468 1,06 ‰ 2486 5,62 ‰ 

Leuven 399 1,27 ‰ 250 0,80 ‰ 894 2,85 ‰ 

Vlaanderen 7195 1,72 ‰ 5262 1,26 ‰ 15517 3,70 ‰ 

Henegouwen 703 0,59 ‰ 308 0,26 ‰ 1744 1,46 ‰ 

Luik 783 0,90 ‰ 364 0,42 ‰ 1682 1,93 ‰ 

Luxemburg 477 2,18 ‰ 114 0,32 ‰ 676 3,08 ‰ 

Namen 159 0,45 ‰ 24 0,11 ‰ 489 1,39 ‰ 

Nijvel 102 0,57 ‰ 36 0,20 ‰ 245 1,38 ‰ 

Wallonië 2224 0,79 ‰ 846 0,30 ‰ 4836 1,72 ‰ 

Brussel 1120 0,88 ‰ 645 0,51 ‰ 2422 1,91 ‰ 

Oostkantons 810 12,98 ‰ 228 3,65 ‰ 1212 19,43 ‰ 

België 11349 1,36 ‰ 6981 0,84 ‰ 23987 2,88 ‰ 

Het aantal veroordeelden voor artikel 118 swb als enkele aanklacht en in combinaties. 

Deze tabel geeft het aantal veroordeelden voor artikel 118 swb, voor de combinatie van artikel 113 en 

118 swb en tot slot alle veroordelingen met artikel 118 swb in de aanklacht. In de Vlaamse provincies 

is de verhouding veroordeelden ten aanzien van de bevolking dubbel zo hoog als in Franstalig België. 

Dit wil niet zeggen dat de Vlaamse auditeurs strenger optreden dan hun collega’s. Twee aanwijzingen 

zijn daarvoor in Luxemburg en de Oostkantons te vinden. Voor Luxemburg verklaart Gilissen het 

hogere niveau vervolgingen voor artikel 118bis swb door de lokale aanwezigheid van de DSV in een 

deel van deze provincie. De Oostkantons hebben het Heimattreue Front van voor de oorlog en tevens 

de systematische nazificatie tijdens de oorlog door nazistische organisaties.
2273

 Ik herinner aan de in 

april 1945 algemene afwijzing door Vlaamse krijgsauditeurs van een systematische vervolging van het 

lidmaatschap bij politiek collaborerende organisaties, terwijl dit niet het geval is bij alle Franstalige 

auditeurs. De hoofdverklaring voor de verschillende vervolgingsniveaus is de bredere inplanting van 

de bedoelde organisaties in het noorden van het land. 

Gilissen merkt bij een vergelijking van de bestraffingsgraad ook verschillen op tussen de ressorten van 

de kamers van het krijgshof. Er is een hoger aantal criminele straffen in Antwerpen en Brussel: 25,1 

en 28,3 procent, terwijl Gent en Luik 9,8 en 11,9 procent optekenen: “L’explication de ce phénomène 

peut être recherchée entre autres dans le fait que c’est plus spécialement à Bruxelles et à Anvers 

qu’ont été poursuivis les dirigeants nationaux des mouvements politiques pro-allemands”. Een 

algemeen verschil tussen Vlaanderen en Wallonië blijkt uit een vergelijking van de straffen voor alle 

veroordelingen met artikel 118bis swb in de aanklacht. De verhouding correctioneel / crimineel is 

respectievelijk: 37,7 / 62,3 procent en 40,9 / 59,1 procent. De hogere verhouding criminele straffen in 

Wallonië toont zich in de straffen vanaf 10 jaar tot en met de doodstraf. Het aandeel doodstraffen is in 

Vlaanderen 2,6 procent en in Wallonië 6,2 procent. Gillissen geeft een verklaring: “(Ceci) s’explique, 

en partie du moins, par le nombre plus élevé d’assassinats en Wallonie (Courcelles, Wavre, Liège) 

qu’en Flandre”.
2274

 Een beoordeling van verschillen in strafmaat en bestraffing tussen rechtsgebieden 
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moet ook de mogelijke maatschappelijke verschillen tussen die rechtsgebieden in rekening te brengen. 

Daarnaast kunnen ook verschillen tussen de rechtsgebieden bestaan in het lokale vervolgingsbeleid en 

de lokaal ontwikkelde rechtspraak in de krijgsraden. De kennis van de eigenheid van de regio waarin 

krijgsmagistraten functioneren, kan de maatschappelijke verschillen een rechtstreeks effect hebben op 

het beleid en de rechtspraak. Het is dus niet vanzelfsprekend om beide polen te onderscheiden.  

 

14.5.6 Artikel 115 swb: de economische samenwerking met de vijand 

14.5.6.1 De vereenvoudigde procedure 

Wat opvalt aan de planning van Grégoire voor economische samenwerking met de vijand, is de naar 

Frans voorbeeld bedachte instelling van paritair samengestelde commissies. Aan de Auditeur-generaal 

schrijft hij midden augustus 1945 dat hij de repressie niet wil zien mislukken en dat de auditeurs hun 

aandacht moeten kunnen wijden aan belangrijke rechtszaken. Zijn oplossing is de arrondissementele 

oprichting van “comités de confiscation des profits illicites” of “comités d’épuration économique”. 

Voor de samenstelling heeft Grégoire reeds een systeem. De voorzitter is een jurist en bij voorkeur een 

zetelende, plaatsvervangende of ere-magistraat. De leden van het comité zijn twee vertegenwoordigers 

van werknemerssyndicaten, twee vertegenwoordigers van werkgeverssyndicaten, twee personen 

aangewezen door een groep politiek gedeporteerden of het provinciaal comité dat het verzet verenigt, 

twee ambtenaren van beheer van Financiën: een komende uit de administratie der directe belastingen 

en een uit de administratie van registratie. Tot slot is er een ambtenaar uit het departement Financiën 

als secretaris. Voor elk lid gelden gelijke – niet nader verklaarde – leeftijds- en morele voorwaarden. 

Deze comités krijgen een bijzondere bevoegdheid: het confisqueren voor de schatkist van alle tussen 

10 mei 1940 en 31 december 1944 gemaakte winst uit direct of indirect met de vijand verbonden 

activiteiten of uit activiteiten in strijd met de reglementen in verband met prijzen, wissels, goudhandel 

of ravitaillering. De comités kunnen daarnaast een bijkomende boete bepalen. De doelgroep voor deze 

economische epuratie zijn de lichte gevallen van economische collaboratie. Indien het krijgsauditoraat 

geen ernstige redenen voor een inbeschuldigingstelling vindt, dan gaat dit dossier naar het plaatselijke 

comité. De comités mogen ook zelf gevallen tot zich roepen. De gedaagde persoon krijgt maximaal 

drie maand om zijn goederen en inkomsten bekend te maken. Deze persoon moet steevast het comité 

te woord staan tijdens het onderzoek. Het comité krijgt brede machten. De voor het comité gedaagde 

persoon en het minister van Financiën kunnen tegen de beslissing van het comité verzet aantekenen bij 

een te voorzien beroepscomité of een rechtbank. Tot slot staat het dit comité vrij om de krijgsauditeur 

een gemotiveerd advies voor een rechtenontzetting over te maken.  

Grégoire ziet zes voordelen. Het verlicht het werk in de auditoraten. Lichte economische collaboratie 

wordt volgens de wens van de publieke opinie bestraft in de portefeuille. De auditoraten kunnen ten 

derde met meer gemoedsrust dossiers loslaten. Ten vierde betrekt dit systeem de publieke opinie bij 

een juridische taak met een sterk politiek karakter. Grégoire vindt in dit paritaire comité daarnaast een 

technisch capabeler lichaam voor vaak ingewikkelde en delicate zaken. Tot slot lost het aanwenden 

van de fiscale administratie het probleem van de langdurige en kostelijke expertises op. 

De Auditeur-generaal meldt de minister van Justitie twee dagen later reeds dat hij elke maatregel voor 

de ontlasting van het auditoraat toejuicht. De diepgaande aard en complexiteit van deze hervorming 

maken evenwel dat Ganshof de mening van het bestendig comité van de raad voor de wetgeving wil 

horen. Dezelfde dag stuurt Ganshof een vraag voor een onderzoek naar Hayoit de Termicourt, Eerste 

Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Van deze vergadering heb ik geen verslag. Uit de stille 
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dood van het ontwerp valt echter een negatief advies af te leiden. Begin september 1945 circuleert in 

het Auditoraat-generaal een nota die de oprichting van buitengewone rechtbanken als fundamenteel 

probleem ziet. Deze comités kunnen daarnaast een strafrechtelijke sanctie opleggen: de confiscatie. 

Dit is ongrondwettelijk. Door het bestaan van de wet op de buitengewone winsten plegen deze comités 

bovendien grotendeels dubbel werk. Ten derde is er het probleem van de mankracht, in het bijzonder 

voor juristen en ambtenaren. Tot slot vindt de auteur dat het criterium van overdracht rammelt. Een 

inbeschuldigingstelling heeft bij de start van een gerechtelijk onderzoek gewoonlijk geen uitgesproken 

redenen.
2275

 De ministerraad hakt de knoop door en verkiest het alternatief van de vereenvoudigde 

procedure zonder bijzondere economische commissie. 

Voor gevallen van economische collaboratie roept Ganshof op 18 januari 1946 de krijgsauditeurs per 

rondzendbrief op om voorstellen voor de vereenvoudigde procedure tijdelijk op te schorten. Er zijn 

problemen met de behartiging van de burgerlijke belangen voor de Staat door het ministerie van 

Financiën. In een latere rondzendbrief herhaalt Ganshof dat de opschorting enkel voor de economische 

samenwerking met de vijand geldt.
2276

 Een maand later, na overleg tussen de ministers van Justitie en 

Financiën licht de Auditeur-generaal de krijgsauditeurs in over de details van de te volgen procedure 

bij gevallen van economische samenwerking met de vijand.  

Het Auditoraat-generaal duidt eerst aan van welke rechtszaken het ministerie van Financiën een kopie 

van het vonnis moet ontvangen. Dit is nodig voor elk geval van economische collaboratie en indien 

het “dirigeants” betreft of personen die zich door hun inbreuk op de strafwet verrijken. Niet enkel 

personen met “un rôle de dirigeant dans la collaboration” zijn “dirigeants”. Bij het departement 

Financiën is de definitie: “les journalistes, les chroniqueurs radiophoniques, les dirigeants nationaux, 

régionaux et locaux des groupements et mouvements collaborateurs (Rex, VNV, DeVlag, AGRA, 

Jeunesses Légionnaires, NSJV etc…), les officiers des formations militaires et paramilitaires, les 

personnes occcupant une situation en vue (parlementaires, magistrats, avocats, notaires, médecins, 

officiers, gouverneurs, députés permanents, commissaires d’arrondissement, bourgmestres, échevins, 

secrétaires communaux, hauts fonctionnaires, etc…)”. Aangezien “dirigeants” bijna steeds criminele 

straffen krijgen, wordt voor hen gewoonlijk de standaardprocedure voor de krijgsraad gebruikt. 

Ganshof stelt vervolgens principes op voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure. Deze 

procedure geldt ten eerste bij “les cas où le préjudice moral et matériel causé à l’Etat par l’infraction 

n’a été que d’importance minime ou secondaire”. Ter verduidelijking haalt Ganshof expliciet aan dat 

de inbreuken op alinea 1 en 4 van het door de besluitwet van 25 mei 1945 gewijzigde artikel 115 swb 

nooit via de vereenvoudigde procedure mogen. Het Auditoraat-generaal wil op de hoogte gesteld 

worden van uitzonderingen. In rechtszaken met verschillende verdachten moet elke verdachte onder 

dezelfde procedure vallen. De vereenvoudigde procedure kan enkel indien elke beklaagde voor de 

toepassing ervan in aanmerking komt. 

Ganshof bericht verder dat de ministers van Justitie en Financiën met Ganshof akkoord zijn dat er bij 

de uitvoering van de vereenvoudigde procedure in de krijgsraden geen burgerlijke partij is en geen 

uitspraak over burgerlijke belangen. De toelating van debatten dient het doel van de vereenvoudigde 

procedure niet. De juridische verdediging tegen het ontbreken van een burgerlijke partij is dat het niet 

mogelijk is voor het openbaar ministerie om het akkoord van een burgerlijke partij te vragen over het 
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gesloten akkoord met de verdachte. Ganshof besluit: “Il résulte de cette impossibilité d’appeler à la 

cause une partie civilement responsable que, lorsque le montant de la rétribution qu’il y aurait lieu 

d’imposer à l’inculpé parmi les sanctions proposées, ne pourrait manifestement pas être payé par lui 

seul, vous estimerez en vertu du principe énoncé ci-dessus, sous le n°1-, qu’il n’y a pas impossibilité à 

appliquer la procédure simplifiée”. Dit principe is dat de krijgsauditeurs zich bij de instelling van de 

vereenvoudigde procedure geen zorgen moeten maken over de schadevergoeding voor de Staat. Enkel 

dossiers met beperkte schade aan de Staat zijn immers voor deze procedure bestemd.
2277

 

Uit deze rondzendbrief blijkt dat de vereenvoudigde procedure ook voor economische collaboratie 

geldt bij de behandeling van de lichte gevallen. De krijgsauditeur te Charleroi stelt reeds in december 

1945 dat de vereenvoudigde procedure enkel in milde gevallen kan. Hij bedenkt wel dat de retributie 

vaak hoger is dan de financiële draagkracht van de veroordeelde en dat allicht daardoor het voorstel 

zelden aanvaard wordt. Van auditeur Anciaux Henry de Faveaux (Luik) komt het voorstel om de 

vereenvoudigde procedure aan te wenden voor leveringen van enkele duizenden Belgische Frank en 

voor personen die deze aanbiedingen aanvaarden zonder feitelijk gevolg.
2278

 De bepaling van een mild 

geval van economische samenwerking is anders dan bij militaire of politieke samenwerking met de 

vijand. Er zijn echter toch gevallen waarin organisaties als maatstaf gelden. Ganshof sluit de 

warencentrales en aanverwante groepen van de vereenvoudigde procedure uit. Een uitzondering geld 

voor de centrales met secundair economisch belang, zoals de warencentrale voor tabak. De procedure 

kan voor individuen die in de betrokken instellingen nooit op het eerste plan komen en voor leiders die 

slechts een korte tijd strafbaar gedrag vertonen. Deze indeling loopt parallel aan de (para)militaire 

organisaties.
2279

 

In rondzendbrief nr.1687 van 22 mei 1946 wijst de Auditeur-generaal op de 47.801 lopende zaken van 

economische samenwerking met de vijand. Hij herinnert aan de snelle afhandeling die veel zaken via 

de vorige rondzendbrieven in de vereenvoudigde procedure kunnen krijgen.
2280

 In rondzendbrief 

nr.1696 stelt Ganshof: “Om (…) de vereffening van de taken der krijgsauditoraten te bespoedigen, leg 

ik (…) de nadruk op het feit dat ik het noodzakelijk oordeel dat, binnen de perken welke door de twee 

voornoemde omzendbrieven omlijnd werden, de ruimst mogelijke toepassing gegeven zou worden aan 

de vereenvoudigde procedure (…), zelfs inzake economische samenwerking”.
2281

 Hij schuift ook hier 

meer en meer de deur open voor een vlottere en correctionele verwerking van het hoge aantal dossiers. 

Daarnaast kwijt de Auditeur-generaal zich van een controle op de uitvoering van de vereenvoudigde 

procedure. Hij verspreidt in maart 1946 twee vonnissen onder de auditeurs (krijgsraad Antwerpen, 16 

januari 1946 en krijgsraad Namen, 18 januari 1946). De vonnissen herinneren eraan dat de besluitwet 

van 10 november 1945 de gerechtelijke procedure moet vereenvoudigen en versnellen, maar geen 

“dading (…) op de wettelijke toe te passen straffen” toelaat. Ganshof licht toe dat de voorstellen van 

de magistraten acceptabel moeten zijn naar de regels van de straftoemeting. Een voorwaardelijke straf 

mag de maximaal toegestane periode van 6 maand niet overschrijden.
2282

 

Specifieke strafmaten voor economische collaboratie zijn moeilijk te vinden. De weinige gevallen met 

vergelijkbare gegevens zijn kaders en leden van economische organisaties. Van de UGHA vervolgt 

Nijvel louter lokale leiders. Propaganda-activiteiten horen bij de burgerlijke epuratie. Gewone leden 
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laten de magistraten gerust. Tongeren vervolgt leiders en propagandisten. Boden krijgen bijvoorbeeld 

een voorstel van 1 jaar gevangenis. Voor het Arbeitsambt bestaat ook vergelijkingsmateriaal. Aarlen 

veroordeelt drie leiders tot 2, 3 en 5 jaar gevangenisstraf. Turnhout voert de vereenvoudigde procedure 

voor lichte gevallen uit, met voorstellen tot 1 jaar.
2283

 Uit deze zeer partiële gegevens blijkt een zekere 

gelijkgezindheid inzake deze bewegingen. Op 6 mei 1946 stelt Advocaat-generaal Bayot (Brussel) wel 

dat de vereenvoudigde procedure weinig toepassing zal vinden voor de economische collaboratie.
2284

 

 

14.5.6.2 De politieke strijd tussen de regering en het militair gerecht 

De grotere afstand van de oorlog en het ontslag van Ganshof als Auditeur-generaal begin 1947 zijn de 

twee doorslaggevende factoren in het verlies van politieke macht in het militair parket. Uiteindelijk 

komen de auditoraten in de hoek van politieke onverschilligheid terecht. Onder dienstdoend Auditeur-

generaal Huwart en Ganshofs opvolger Paul van der Straeten verdwijnen de vragen van de politieke 

wereld aan het Auditoraat-generaal om wetgeving op te stellen. De invloed van het militair parket op 

de politieke beleidsvorming is tot in 1946 een constante factor, hoewel deze samenwerking voor de 

economische samenwerking met de vijand volledig spaak loopt. Deze problematiek blijft tot een aantal 

harde confrontaties leiden met verregaande gevolgen voor bepaalde betrokkenen. 

Deze clashen voltrekken zich wanneer de Auditeur-generaal en de minister van Justitie het betreffende 

bepaalde beleidsopties oneens zijn. Een aantal keer evolueren deze uiteenlopende visies tot een bijna 

openlijke strijd tussen de topmagistraat en de leider van het departement Justitie en bij uitbreiding de 

regering. Een eerste reeds beschreven botsing gebeurt onder de eerste naoorlogse regering van Van 

Acker inzake de wet van 25 mei 1945. In die maand is er nog een tweede strijd. Ditmaal ligt het hoofd 

van het militair parket in de clinch met minister van Binnenlandse Zaken Van Glabbeke en minister 

van Justitie du Bus de Warnaffe. Ganshof hoort in hun radioboodschappen ter kalmering van de 

bevolking begin mei onterechte kritiek aan het adres van het militair gerecht. Hij vindt deze aantasting 

van de integriteit van de militaire rechtbanken onaanvaardbaar. 

Met Eerste minister Van Acker en achtereenvolgens minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Van 

Glabbeke onderhoudt de Auditeur-generaal bij de daaropvolgende regeringen evenmin constructieve 

relaties. Vanaf de start van de linkse regering onder leiding van Van Acker zijn er spanningen, hoewel 

de vriendschap met minister van Justitie Grégoire tot februari 1946 een tegengewicht vormt. Nieuwe 

conflicten hangen evenwel in de lucht. Dat blijkt al uit Van Ackers verklaringen bij de parlementaire 

voorstelling van het regeringsprogramma in augustus. Hij vermeldt het te grote aantal onderzoeken 

van economische collaboratie en beschuldigt de jonge krijgsauditeurs ervan niet door te werken. Dit is 

zijn bekende zinsnede over “faire durer le plaisir”.
2285

 Dit leidt tot grote verontwaardiging binnen het 

militair gerecht. De Auditeur-generaal licht de minister van Justitie een week later in over de hem 

toegestuurde misnoegde brieven.
2286

 Wat vermeld wordt, is bijvoorbeeld het verband tussen een trage 

werking en de schade van bominslagen te Luik en Antwerpen. Auditeur Detournay (Leuven) schetst 

de praktische gevolgen van deze ruzie: “Non seulement il a suscité chez les inciviques un sentiment 

d’espoir et de confiance qui doit paraître aux yeux de tout citoyen réfléchi comme étant pour le moins 

prématuré. MM. les avocats se sont également empréssés (sic) d’invoquer en faveur de leurs clients 

(ceux-ci sont toujours ‘‘des petits’’ ou des ‘‘égarés’’ !) les sages paroles du Chef du gouvernement et 
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dans sa lettre Mr. le bâtonnier Huyberechts, membre de la première commission consultative laisse 

entrevoir une nouvelle ère de félicité pour les internés dont les prédecesseurs (sic) ont déjà pu 

apprécier la générosité du susdit organisme”. Van Acker stelt aan Grégoire dat hij wilde praten “sur 

un ton que je voulais plaisant (...) et sans intention désagréable”. Dit biedt echter geen oplossing. De 

spanning tussen de regering en Ganshof is duidelijk. De laatstgenoemde bezit een brief uit de tweede 

helft van juli 1945 die een niet nader vernoemde minister uit de eerste regering Van Acker citeert: “il 

existe au sein du Gouvernement une hostilité extrêmement vive à l’égard de l’Auditeur Général”.
2287

 

Wanneer het parlement de houding van de Auditeur-generaal ten aanzien van de besluitwet van 25 mei 

1945 aan Grégoire voorlegt, neemt hij een terughoudende positie in. Hij stelt: “dans l’exercice de 

l’action publique, l’auditeur général n’agit point en vertu d’une délégation du ministre de la justice, 

mais en vertu d’un pouvoir propre qu’il tire directement de la loi. C’est par lui et sous sa direction, dit 

la loi, que l’action publique est exercée. Or, la direction comprend nécessairement le pouvoir de 

donner des directives. Elle comporte même le devoir d’en donner dès lors qu’un texte peut être l’objet 

d’interprétations diverses et qu’il est à redouter qu’il ne soit pas uniformément appliqué par 

l’ensemble des substituts. Et puisque la loi confie directement et personellement ce pouvoir de 

direction au Procureur général ou à l’Auditeur général, que la délégation du ceux-ci est une 

délégation directe de la nation, ils n’ont point l’obligation légale d’en reférer au ministre de la justice 

avant d’exercer ce pouvoir et d’user de cette délégation”. Aan het eind van zijn discours stelt Grégoire 

correct dat een minister van Justitie aan het parket de opdracht tot vervolging kan geven, maar geen 

vervolgingen kan verbieden. De minister kan wel uitleg vragen, aanbevelingen doen en tevens zijn 

mening geven over de interpretatie en zin van een wet: “ce n’est ni l’auditeur général, ni le ministre 

qui interprètent souverainement la loi, mais le pouvoir judiciaire à savoir, en l’espèce, le conseil de 

guerre, les Cours militaires et la Cour de cassation, qui décident, avec une totale indépendance, tant à 

l’égard du pouvoir exécutif qu’à l’égard du pouvoir législatif”. Grégoire geeft dan aan zich niet meer 

met de rondzendbrief van Ganshof te zullen bezighouden.
2288

 

Na de verkiezingen van februari 1946 houdt Van Acker aan zijn negatieve visie vast. Een in het Frans 

opgestelde brief uit zijn archief daterend van voor de verkiezingen vermeldt dat de titularis van Justitie 

in de volgende regering een voorwaarde moet onderschrijven: “Ceci s’imposerait d’une façon plus 

impérieuse si le Ministre devait être celui qui occupe actuellement ce poste”. Dit is een kritiek op 

Grégoire die volgens de auteur van de nota te laks is voor het militair gerecht. Aan de titularis moet 

het probleem van de repressie van de economische samenwerking met de vijand voorgelegd worden. 

Dit vergiftigt het land. De langdurige aarzelingen en onevenwichtige rechtspraak hebben een malaise 

gecreëerd met mogelijk kwalijke gevolgen voor de economie en de openbare financiën. De opdracht 

van de nieuwe minister van Justitie wordt om zoals Vandervelde na de Eerste Wereldoorlog precieze 

directieven te geven aan zijn ondergeschikten. De regels voor vervolgingen moeten vastliggen. Via 

een rondzendbrief moet de minister verklaren dat: 1. de rondzendbrief van de Auditeur-generaal op 9 

juli 1945 verdraait de betekenis van de besluitwet van 25 mei 1945, 2. het militair gerecht is in handen 

van jonge substituten wier onervarenheid de omvang van hun taak evenaart. De jonge magistraten 

moeten zich laten leiden door de strenge hand van het ministerie van Justitie.
2289

 Dit zet duidelijk de 
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toon voor het komend beleid van het departement Justitie. Dat Adolphe Van Glabbeke de ministerpost 

bekleedt, is gezien zijn nieuwe, zachte houding voor economische collaboratie niet verbazingwekkend. 

Het slechte verkiezingsresultaat van de Liberale Partij in februari 1946 verklaart hij onder meer door 

de strenge houding voor economische samenwerking met de vijand. De vriendschappelijke banden 

van Van Acker en Van Glabbeke sluiten niet uit dat de Eerste minister op de hoogte is van deze visie 

van zijn streekgenoot.
2290

 De te verwachten spanning breekt open in een conflict dat in juli 1946 leidt 

tot het ontslag van Adolphe Van Glabbeke als minister van Justitie. Drie figuren spelen een centrale 

rol: Auditeur-generaal Ganshof, Eerste Voorzitter van het krijgshof Loppens en senator Rolin.
2291

  

De eerste stap van deze strijd is de repliek in de Kamer door minister van Justitie Van Glabbeke op de 

interpellaties van Hoyaux (socialist) en Demany (communist). Hoyaux spreekt zijn vrees uit dat grote 

collaborateurs de dans ontspringen. Hij wenst de bestraffing van criminele economische collaboratie, 

indien financiële of ideologische motieven aan de grondslag liggen. Voor Demany draait het om het 

arrest in de zaak tegen de kleermakers van Binche. De verklaringen van de uitvoerende macht over de 

inhoud van de machtsdelegatie aan het comité Galopin worden niet gevolgd. Dit kan een groot aantal 

economische collaborateurs redden, omdat hun handelingen dan met een regeringsopdracht zouden 

stroken. Minister van Buitenlandse Zaken Spaak gaat eerst nogmaals met klem in tegen de brede 

interpretatie van de opdracht aan het comité Galopin. Hij is een van de ministers die op 15 mei 1940 

met het comité Galopin overleg pleegt. Hierna komt Van Glabbeke aan het woord. De minister lijkt 

eerst het vervolgingsbeleid van de Auditeur-generaal te steunen, maar ontwikkelt gaandeweg een 

aanval op Ganshof. Hij wijst niet enkel op de onduidelijke wetgeving, maar ook op zijn te verregaande 

interpretaties. Meer en meer spitst de minister van Justitie zich toe op de fouten in de berechting van 

de economische samenwerking en de rol van de Auditeur-generaal daarin. Zo acht Van Glabbeke het 

verkeerd dat de rechtspraak van na de Eerste Wereldoorlog de basis voor de naoorlogse vervolgingen 

vormt. De voorbije totale oorlog maakt een minimale economische activiteit verplicht voor de voeding 

van de bevolking, aldus de minister. Fouten in de besluitwet van 25 mei 1945 vindt hij in de talrijke 

amendementen. Dit verwijst ook naar Ganshof en de rondzendbrief van 9 juli 1945 die niet strookt met 

de geest van de besluitwet en tot aarzelingen en onduidelijkheid leidt. 

Door dieper in te gaan op de grondslagen van het gevolgde beleid – onder meer de verwijzing naar de 

ongelukkige keuze om zich op de jurisprudentie van na de Eerste Wereldoorlog en het bekende boek 

van De Ryckere te baseren – ontwikkelt de minister van Justitie uiteindelijk een eigen en sterk van 

Ganshofs mening afwijkende visie op de strafwet. De twee uitgangspunten van Glabbeke zijn dat 1. 

artikel 115, lid 2 swb de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond niet limitatief omschrijft en dat 2. de 

door de leden van het Galopin-comité vastgelegde grenzen voor toelaatbaar economisch gedrag niet 

sterk afwijken van het door de besluitwet van 25 mei 1945 gewijzigde artikel 115. Het mandaat speelt 

voor de minister geen rol: “Het Galopin-comité was er, volgens Van Glabbeke van overtuigd dat het 

door de regering gemandateerd was om de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond te erkennen en de 

grenzen ervan te bepalen. (…) De industriëlen meenden dat ze gerechtigd waren hun beleid af te 

stemmen op het Galopin-comité, dat het vertrouwen had van de regering, zo werd verteld”. De 

rechterlijke macht moet bij het beoordelen van industrieel gedrag rekening houden met het al dan niet 

bestaan van winstbejag en in het bijzonder – meent hij – moet de staalindustrie ontzien worden. Dit is 
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een uitzonderlijk moment. Het beleid van de Auditeur-generaal wordt publiek gedesavoueerd en er 

gebeurt een stellingname over een centraal element uit de verdediging van veel ondernemers.
2292

 

Op 3 juli 1946 volgt in de Senaat een interpellatie van Henri Rolin over de verklaringen van minister 

Van Glabbeke drie weken eerder. De socialistische senator wendt briefwisseling van Glabbeke en 

Loppens aan.
2293

 De stelling van Rolin is dat de minister van Justitie door de strafwet te interpreteren 

een ontoelaatbare daad heeft gesteld. Een lid van de uitvoerende macht mag geen publieke uitspraken 

doen over de toepassing van een wet. De wetgevende macht interpreteert de strafwet, terwijl de 

juridische macht de specifieke toepassing verzorgt. Rolin geeft aan dat Van Glabbeke’s afwijkende 

interpretatie van Ganshofs rondzendbrief een tweede brug te ver is. Tot slot valt de interpretatie van de 

genoemde onderwerpen door Van Glabbeke en zijn versie van de regeringsopdracht aan het Galopin-

comité samen met de strategie van de verdediging in de rechtszaken van Petrofina en Fabelta.
2294

 Op 

de namiddagvergadering van de Senaat op 9 juli 1946 komen de verwikkelingen inzake minister Van 

Glabbeke en Loppens tot een eindpunt. Van Glabbeke leest een brief van de Eerste Voorzitter van het 

krijgshof voor en zijn repliek. De topmagistraat beschuldigt de minister ervan hem te hebben willen 

beïnvloeden, onder meer in de zaak Petrofina. Van Acker neemt hierna het woord en vraagt om een 

dagorde van de meerderheidspartijen te stemmen. Zijn partijgenoot Rolin is in tegenstelling tot Van 

Acker niet overtuigd van de onschuld van de minister van Justitie. De brieven voeden zijn overtuiging 

dat Van Glabbeke de rechtsgang in zijn parlementair antwoord heeft willen beïnvloeden. De Senaat 

verwerpt met een minieme meerderheid de motie van vertrouwen. Van de 160 deelnemende senatoren 

stemmen 78 voor en 79 tegen. Rolin is een van de drie leden die zich onthouden.
2295

 

Drie dagen later verdedigt Van Glabbeke zich op het bestendig comité van de Liberale Partij. Hij zegt 

dat hij als minister van Justitie louter problemen had met vertegenwoordigers van het militair gerecht. 

Van Glabbeke voelt zich het slachtoffer van een complot: “parce que j’ai voulu mettre les choses à 

leur place et empêcher certains magistrats de continuer à rogner les droits et pouvoirs traditionnels 

du pouvoir judiciaire, parce que j’ai mis barre à ces empiétements précisément parce que j’étais strict 

sur la séparation des pouvoirs”. Zo verklaart hij zijn slachtoffering met Rolin als vrijwillige politieke 

uitvoerder.
2296

 Het is Ganshof die Rolin inlicht over de discussie tussen Van Glabbeke en Loppens. 

Naast de vrees van de senator voor een te sterke verzachting van de bestraffing van de economische 

collaboratie bestaat er nog een mogelijke reden waarom hij zich voor dit manoeuvre laat lenen. Hij is 

minister van Justitie in de vorige kortlopende homogeen socialistische regering van Spaak. Sommigen 

menen dat wraakgevoelens meespelen.
2297

 Onder Van Acker is het echter moeilijk denkbaar dat de 

principiële en voor collaboratie strenge Henri Rolin het departement Justitie zou mogen leiden. 
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Deze episode zet Van Glabbeke niet volledig buiten spel. Als parlementair lanceert hij op zijn beurt 

een aanval op de beroepsintegriteit van de Auditeur-generaal. De eerste stap neemt hij in de Kamer op 

14 november 1946 bij de bespreking van de begroting. Hij vraagt minister van Justitie Lilar een eerlijk 

antwoord: “est-il exact qu’un haut magistrat militaire a ouvert un compte en banque dans un des deux 

principaux établissements financiers de Bruxelles, pour y déposer en son nom personnel, des fonds 

appartenant à l’Etat?”.
2298

 Lilar antwoordt zijn partijgenoot op 19 november dat de regering voor het 

Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid en het militair gerecht staatsfondsen overmaakt zonder 

inachtneming van de boekhoudingsregels: “Les dépenses furent cependant comptabilisées et soumises 

à l’approbation et à la justification des départements intéressés”. Het probleem situeert zich echter 

hier: “Le 5 novembre 1945, l’auditorat général, ou plus exactement l’auditeur général, souscrivait à 

la Banque de Bruxelles (…) pour 1,499,850 franc d’obligations 4 p.c. emprunt de la libération 1945”. 

Lilar herhaalt op vraag van Van Glabbeke dat deze inschrijving gebeurt op naam van Ganshof gebeurt. 

Een maand later maakt de magistraat deze inschrijving aan toenmalig minister van Justitie Grégoire 

bekend met de vermelding dat het een inschrijving voor rekening van de Staat betreft.
2299

  

Op 17 december 1946 deelt Lilar mee dat Procureur-generaal Cornil van het Hof van Cassatie een 

grondige verificatie van de boekhouding van het Auditoraat-generaal onderneemt.
2300

 Dit onderzoek 

brengt geen enkel feit aan het licht ten laste van de eer en morele integriteit van de Auditeur-generaal. 

De imperfecties zijn fouten van administratieve orde te wijten aan de onvolmaakte technische kennis 

ter beschikking van het Auditoraat-generaal. De indianenverhalen over deze zaak wil Lilar finaal een 

halt toeroepen. Van Glabbeke is echter ontevreden en beschrijft gedetailleerd zijn visie van de feiten. 

Volgens Lilar is dit “une série d’insinuations et d’accusations véritablement outrageantes”.
2301

 Het 

ontslag kort daarop van Ganshof als Auditeur-generaal is mogelijk versneld door het publiek uitspitten 

van deze problematiek. 

De strijd tussen Van Acker en Ganshof kent zijn meeste expliciete gevolgen bij de oprichting van de 

Raad van State. Op de ministerraad in oktober 1947 weigert Van Acker halsstarrig om de benoeming 

van Ganshof als voorzitter van de Raad van State te steunen. Hij houdt zijn been twee weken lang op 

vier vergaderingen stijf. Ganshof staat voor hem gelijk met problemen. Van Acker dreigt uiteindelijk 

met zijn ontslag, indien Ganshof de benoeming krijgt. Op 28 oktober 1947 verklaart Van Acker zich 

nader op het partijbureau van de BSP. Het doel is om de Koningskwestie aan de Raad van State voor 

te leggen en hij vertrouwt Ganshof niet in dat opzicht. Hij wil hem niet in een instelling met de macht 

om wetten en besluitwetten in te trekken. Ganshof geeft de regering eind oktober 1947 te kennen dat 

het uitstel van de benoeming – met ruchtbaarheid in de pers – betekent dat hij de taak niet waardig zal 

kunnen uitoefenen. Hij wenst de benoeming daarom niet meer.
2302

 

 

                                                      

2298
 HVK. 14 november 1946, p.17. 

2299
 HVK. 19 november 1946, p.13-14. 

2300
 HVK. 17 december 1946, p.17. 

2301
 HVK. 7 januari 1947, p.4-14. In de vergadering van de ministerraad van die dag stelt Lilar dat het eerlijke 

karakter van de boekhouding zeker is, omdat het boekhoudkundig personeel niet bij machte was om hun taak 

adequaat en goed uit te voeren. In de ministerraad eist Edgard Lalmand een sanctie voor de Auditeur-generaal, 

terwijl zijn partijgenoot Terfve zich daartegen kant. De meningen lopen dus uiteen. ARA. VMR, 7 januari 1947. 
2302

 ARA. Ministerraad. Vergaderingsverslagen van 14, 17 en 29 oktober 1947. IEV. Verslag van het 

Partijbureau van de BSP op 28 oktober 1947. Piet Vermeylen schrijft in zijn memoires dat Ganshof zijn keuze is 

na procureur-Generaal Hayoit de Termicourt die zijn plaats in het Hof van Cassatie wil behouden, oud-minister 

Lilar die zijn politieke carrière niet wil afbreken en oud-gouverneur van Congo Ryckmans. Het is Spaak die 

Ganshof ertoe brengt om aan de functie te verzaken. Piet VERMEYLEN, Mémoires sans parenthèses, CRISP, 

Bruxelles, 1985, p.98. 
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14.5.6.3 De verdere algemene evolutie 

Er treedt geen pacificatie op in de machtsstrijd over de bestraffing van economische samenwerking 

met de vijand tussen het militair gerecht en de politieke wereld. Er bestaan nog andere plannen om het 

beleid voor economische misdrijven te hervormen, maar nieuwe wetgeving komt niet meer tot stand. 

Er zijn wel aanzetten in het parlement om hervormingen te agenderen. Het doel van deze wijzigingen 

is gewoonlijk de verzachting van de behandeling van de economische samenwerking met de vijand. 

Als antwoord op Pholien parafraseert senator Rolin de Franse schrijver La Fontaine: “Selon que vous 

serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir”. Rolin wil niet dat het 

militair gerecht deze weg opgaat. Hij stelt verder dat hij persoonlijk geen mildere interpretatie dan de 

rondzendbrief van Ganshof kan verdedigen. Pholiens wens voor de invoer van “l’esprit de trahison” 

vindt Rolin zeer gevaarlijk. Dit is haast onmogelijk te bewijzen. De socialistische fractie meent dat de 

regering voldoende heeft gedaan en dat het militair gerecht de rechtszaken sereen, maar streng moet 

behandelen. Economische collaborateurs missen immers het excuus van “la misère matérielle”.  

Van liberaal Catteau komt een andere invulling. Hij wil geen industriëlen gearresteerd zien die zoveel 

mogelijk arbeiders bijhouden voor zo weinig mogelijk productie, die geen opdrachten vragen aan de 

vijand, de uitvoering van opdrachten vertragen, zwaar verlies lijden en hun bedrijf niet wijzigen voor 

de vijand. Catteau denkt dat dit tot veel klasseringen zal leiden.
2303

 In de tweede helft van december 

1945 noemt Pholien de wet van 25 mei 1945 een mislukking. De vervolgingen zijn niet ingeperkt. De 

verdachte moet naar zijn mening een balans opmaken van zijn activiteiten als bewijs van de puurheid 

van zijn intenties.
2304

 Socialisten Hoyaux en Merlot vragen snellere onderzoeken voor economische 

samenwerking met de vijand om de economische heropleving van België niet te belemmeren. Er 

ontstaat spanning, omdat minister van Binnenlandse Zaken Van Glabbeke voor de tweede keer op rij 

afwezig is in de commissie van Binnenlandse Zaken. Hij moet in deze commissie uitleggen waarom 

de regering nog geen gevolg gegeven heeft aan het voorstel om de rechten van vrijwillige arbeiders in 

Duitsland te ontnemen. De stemming wordt uitgesteld, maar uiteindelijk sterft dit voorstel een stille 

dood.
2305

 

Een andere punt van kritiek is de trage vooruitgang van de gerechtelijke onderzoeken. Een belangrijke 

reden ligt bij de expert-boekhouders. Ganshof licht Van Glabbeke in op 23 april 1946: “Vos éminents 

prédécesseurs et spécialement M. le Ministre de la Justice Grégoire, se sont attachés personnellement 

à faciliter la tâche des magistrats instructeurs dans ce domaine, en priant M. le Président de la 

Commission des frais de justice répressive et MM. les fonctionnaires du Département qui collaborent 

avec lui de remédier à certains des graves inconvénients existants”. Recent zijn er nieuwe problemen. 

De commissie beschouwt kostennota’s als onwaar en wil expert-boekhouders daarom minder betalen 

dan zij opgeven. Twee experts zien dit als een persoonlijke belediging en dienen hun ontslag in. Dit 

ontmoedigt de andere accountants en is gevaarlijk voor de vooruitgang van het werk. De zekerheid 

van de vervolgingscriteria en de snelheid van het gerechtelijke onderzoek zijn essentieel voor een 

succesvolle rechtsgang.
2306

 

Eind november 1946 neemt du Bus de Warnaffe in de Kamer het woord. Hij heeft oog voor de wijzen 

waarop deze samenwerking bekeken kan worden. De aandacht kan gaan naar (in)directe hulp aan de 

vijand of hulp aan ’s lands economie. In het begin van de repressie geldt vooral de eerste visie. Dit 

buigt de wet in repressieve zin om met meer aandacht voor feit dan intentie. Hij krijgt applaus van zijn 
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 HVS, 23 september 1945, p.686 en 689. 
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 HVS, 20 december 1945, p.90. 
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 HVK, 18 december 1945, 160-161. 
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 SOMA. IG’s. D/3-6-17. Brief van het AG aan het ministerie van Justitie, april 1946. 
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partij en een aantal liberalen.
2307

 De uitschakeling van intenties is tijdens de jaren dertig en de oorlog, 

zoals aangegeven, een consequent genomen beleidsoptie voor de strafwet. 

 

14.5.6.4 De vervolgingen voor artikel 115 swb in cijfers 

Gilissen onderscheidt 4003 veroordelingen. Het aantal veroordelingen met louter artikel 115 swb in de 

aanklacht is lager dan het aantal met artikel 115 en 118bis swb samen: 1504 tegen 2083.
2308

 Dit is het 

onderscheid in veroordelingen voor enkel artikel 115 swb in België: 0,15 promille voor Vlaanderen, 

0,16 promille voor Wallonië en 0,38 promille te Brussel: “à raison de la présence dans la capitale de 

nombreux centres commerciaux et industriels, ainsi que du siège des institutions qui ont collaboré à la 

déportation de la main-d’oeuvre, le pourcentage est sensiblement plus élevé”. Ook voor provinciale 

verschillen bestaat een uitleg. In zes provincies schommelt het aantal veroordelingen tussen 0,11 en 

0.16 promille. Antwerpen en Limburg kennen een hogere graad: 0,24 en 0,27 promille. Gilissen geeft 

kenmerken eigen aan deze provincies op: “par le rôle d’Anvers comme centre portuaire et, pour le 

Limbourg, par le grand nombre de collaborateurs économiques de second rang, qui ont travaillé à la 

construction du champ d’aviation de Saint-Trond”. Voor de Oostkantons is er een hogere activiteit 

van rekruteerders van vrijwilligers voor het Duitse leger.
2309

 

 

14.5.7 Artikel 121bis swb: de verklikking aan de vijand 

14.5.7.1 De vereenvoudigde procedure 

Door de bijzondere vorm van het strafwetartikel voor verklikking wenden de krijgsauditeurs deze 

indeling aan om te bepalen wie voor de vereenvoudigde procedure geschikt is. Te Charleroi leiden 

verklikking zonder gevolgen en poging tot verklikking tot vorderingen tussen 6 maand en 3 jaar. Een 

verklikking met gevolgen komt er voor de krijgsraad. In Luik ligt de grens hoger: een gevangenisstraf 

van maximaal 1 maand moet het gevolg zijn. Effectieve verklikking leidt dus niet steeds tot de gewone 

procedure.
 2310

 Het auditoraat te Brussel hanteert een soortgelijke visie. De vereenvoudigde procedure 

geldt voor poging tot verklikking, verklikking zonder gevolgen voor vrijheid of gezondheid en voor de 

minst ernstige overige gevallen.
2311

 Rondzendbrief nr.1687 bevat tot slot een regel voor de toepassing 

van de vereenvoudigde procedure: een burgerlijke partij moet ontbreken of er moet een minnelijke 

schadeloosstelling van een toekomstige burgerlijke partij zijn.
2312

 

 

                                                      

2307
 HVK, 14 november 1946, p.6. 

2308
 Gilissen vangt deze bespreking aan met de uitleg dat het artikel 115 swb niet louter dient voor economische 

samenwerking met de vijand. Precieze aantallen voor dit misdrijf bepalen, is dus niet gemakkelijk: “Un critère, 

cependant très insuffisant, peut être cherché dans l’application de l’article 123ter du Code pénal «les sommes, 

biens ou avantages quelconques, directs ou indirects, constituant le profit résultant de l’activité du coupable», 

sont déclarés acquis au Trésor”. Dit strafrechtelijk artikel is vooral gebruikt voor economische samenwerking 

met de vijand. De gevallen van rekruteerders van manschappen zijn uitzonderlijk. Via dit criterium bepaalt hij 

het aantal veroordeelden op 1000 tot 1100. John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.86-87 en 92-93.  
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 John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.88-90. 
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 SOMA. IG’s. C/3-1-8. Briefwisseling tussen de krijgsauditoraten en het AG, december 1945. 
2311

 SOMA. IG’s. C/3-1-23. Brief van het KA te Brussel aan het AG, mei 1946. 
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 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1687, C/3-1-26 van 22 mei 1946. 
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14.5.7.2 De verdere algemene evolutie 

Een van de weinige maatregelen voor verklikkingen maakt midden september 1945 het onderwerp van 

een rondzendbrief uit. Het betreft (voor)onderzoeken voor rechtszaken waarin ordediensten aan de 

Duitse overheid processen-verbaal overmaken over ongeoorloofd wapenbezit of andere overtredingen 

tegen Duitse verordeningen, alsook voor het meewerken aan dwangmaatregelen verbonden aan deze 

verordeningen. Het Auditoraat-generaal wil een beknopt verslag over deze zaken voor een eenvormige 

en billijke behandeling wegens de gevoeligheid van deze materie. Wat meespeelt, is de mogelijke 

verantwoordelijkheid van de hogere rangen in de politie en de rijkswacht.
2313

 

Een verdere duiding inzake verklikkingen gebeurt in de zaak Thiebaut. Het Hof van Cassatie velt een 

arrest op 28 april 1947. Het betreft een verklikking met verzwarende omstandigheden. Wat het Hof 

van Cassatie beantwoordt, is of de doodstraf voorzien bij de besluitwet van 17 december 1942 een 

politieke of gemeenrechtelijke straf is, anders gezegd: Geldt bij verzachtende omstandigheden de straf 

van “hechtenis” of “dwangarbeid”? Het betreft een gemeenrechtelijke straf. Dit is ook het geval voor 

rechtszaken waarin verschillende misdaden samenlopen. Een tweede soortgelijk arrest in de zaak Van 

Damme en consoorten valt op 29 september 1947.
2314

 

 

14.5.7.3 De vervolgingen voor artikel 121bis swb in cijfers 

In totaal krijgen de krijgsauditoraten 32.485 dossiers met enkel artikel 121bis swb in de aanklacht. Dit 

leidt tot 4101 veroordelingen. Het totaal aantal veroordeelde verklikkers (inclusief combinaties met 

andere aanklachten) loopt op tot 8179. Er zijn relatief veel vrijspraken voor verklikking door de vaak 

moeilijke bewijslast en omdat een veroordeling voor verklikking van voor 29 januari 1943 bijzonder 

opzet vereist. Indien louter verklikking in de aanklacht staat, gebeuren vrijspraken in 27,2 procent van 

de rechtszaken. Zijn er andere aanklachten in de zaak, dan bedraagt dit slechts 6 procent. 

Er is tevens een verschil tussen het aantal rechtszaken over verklikking te Vlaanderen en Wallonië. 

Het gemiddeld aantal veroordeelden is respectievelijk 0,32 promille en 0,82 promille. De provincies 

Luxemburg en Namen en het arrondissement van Charleroi zijn koplopers met 1 promille of meer. 

Met inbegrip van andere aanklachten is het verschil minder uitgesproken, maar nog steeds merkbaar. 

Gilissen stelt hierover: “La répartition du nombre de dossiers ouverts dans les différentes provinces 

pour obtenir la reconnaissance du statut de prisonnier politique (…) reflète une disproportion, entre 

provinces wallonnes et flamandes, semblable à celle constatée en matière de dénonciation”. Zoals bij 

de andere vormen van samenwerking met de vijand is er voor opmerkelijk verschillen tussen regio’s 

een maatschappelijke verklaring. Wat minder verschilt, is de schaal van de strafmaat. Enkel het ressort 

van het krijgshof te Antwerpen wijkt af. In plaats van ongeveer 44 procent criminele straffen zijn daar 

52,9 procent dergelijke straffen. Hier vindt Gilissen geen andere reden dan de statistische invloed van 

de kleine aantallen veroordelingen.
2315

 De IG’s bevatten alvast geen andere aanwijzingen. 
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 SOMA. Mic 253. Rondzendbrieven AG, 1944-1947. Nr.1424, H/2-10 van 14 september 1946. 
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14.5.8 Het incivisme in een aantal cijfers 

14.5.8.1 Een algemeen overzicht van de repressie en epuratie 

Een totaal aantal van 728.866 dossiers komt tot eind 1949 tot stand in het militair gerecht. Na filtering 

van de dubbele dossiers blijven nog steeds 561.346 dossiers over, waarvoor het militair gerecht besluit 

tot klassering zonder gevolg, buitenvervolgingstelling, veroordeling, vrijspraak of internering.
2316

 Van 

dit aantal dossiers verdwijnen tevens de dossiers voor militairen, ter bescherming van de geallieerde 

en het Belgische leger, diefstallen gepleegd in de periode van lichtafscherming, dossiers ten laste van 

verzetslui, oorlogsmisdaden en nog andere zaken zoals opeisingen. Dit zijn 156.279 dossiers. Er zijn 

inzake incivisme dus 405.067 dossiers. Gilissen trekt ook vrijwillige arbeid in Duitsland van het totaal 

af, omdat dit niet voor veroordelingen wordt onderzocht. De auditoraten behandelen 346.283 dossiers. 

Het militair gerecht klasseert 230.472 zaken zonder gevolg (66,56 procent). 58.566 zaken leiden tot 

een buitenvervolgingstelling (16,91 procent) en 57.052 dossiers tot een gerechtelijke vervolging 

(16,48 procent).
2317

 85,86 procent zaken zonder vervolging ligt hoog, maar het burgerlijk gerecht kent 

in 1947 een verhouding van 73,9 procent. Dit is dus niet zo uitzonderlijk.  

Het aantal aangebrachte dossiers staat per provincie in onderstaande tabel. De Franstalige provincies 

hebben gewoonlijk minder dossiers. De vele geopende dossiers in de Oostkantons zijn onder meer te 

wijten aan de onderzoeken voor de militieklassen opgeroepen bij de Wehrmacht. Dit is noodzakelijk 

om de vrijwilligers van de overigen te onderscheiden. Het hoog aantal voor Oost-Vlaanderen vindt ten 

dele tegengewicht in een lager aandeel vervolgingen. Slechts 15,5 procent van de ingediende dossiers 

krijgen een effectieve vervolging. Het Belgisch gemiddelde is 16,5 procent. Dit is 17,8 procent in de 

Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en 16,3 procent in de Franstalige. De Oostkantons hebben de 

laagste verhouding met 10,0 procent. 

Provincies Dossiers Bevolking 

Antwerpen 53357 4,27 procent 

West-Vlaanderen 41706 4,26 procent 

Oost-Vlaanderen 67152 5,56 procent 

Limburg 15883 3,59 procent 

Brabant 60452 3,44 procent 

Henegouwen 36749 3,09 procent 

Luik 33927 3,88 procent 

Namen 12361 3,52 procent 

Luxemburg 9073 4,14 procent 

Oostkantons 15623 25,02 procent 

België 346283 4, 15 procent 

Het totaal aantal dossiers in verhouding tot de bevolking per provincie. 

                                                      

2316
 Dit is de internering op grond van de wet van 9 april 1930 voor de bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen en gewoontemisdadigers en geen administratieve internering. 
2317

 Eind 1949 zijn er nog 193 lopende dossiers (0,05 procent). Er komen in 1950 nog 471 nieuwe zaken bij. Van 

dit aantal gaan 45 dossiers door naar andere parketten (militair of burgerlijk), 449 ervan krijgen een klassering 

zonder gevolg of een buitenvervolgingstelling. Er komen in totaal nog 144 vervolgingen bij. Eind 1950 zijn er 

nog 26 lopende dossiers. 
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Een laatste duiding bij het aantal dossiers is het soortgelijk gewicht van de strafrechtelijke inbreuken 

in het totaal van de aangebrachte zaken.
2318

 Uit de onderlinge verschillen blijkt dat dossiers verbonden 

aan politieke samenwerking met de vijand overal het merendeel van de dossiers uitmaken. De omvang 

van deze gerechtelijke dossiers is echter groter in de Vlaamse arrondissementen. Dit weerspiegelt 

zoals aangehaald de bredere inplanting in Vlaanderen van het VNV en andere politiek collaborerende 

organisaties. Het grotere aandeel zaken van economische samenwerking met de vijand in Brussel en 

het hogere aandeel verklikkingen in de Waalse arrondissementen verklaarde ik reeds eerder. 

Inbreuken Vl. arr. Verhouding Waalse arr. Verhouding Brussel Verhouding Totaal Verhouding 

Art 113 swb 42179 10,06 ‰ 24317 8,46 ‰ 9974 7,87 ‰ 76470 9,18 ‰ 

Art 118bis swb 103879 24,78 ‰ 49016 17,04 ‰ 24322 19,20 ‰ 177217 21,26 ‰ 

Art 121bis swb 11636 2,78 ‰ 17066 5,93 ‰ 4143 3,27 ‰ 32845 3,94 ‰ 

Art 115 swb 23248 5,55 ‰ 17454 6,07 ‰ 11696 9,23 ‰ 52398 6,29 ‰ 

Spionage 448 0,11 ‰ 562 0,20 ‰ 325 0,26 ‰ 1335 0,16 ‰ 

Diversen 3237 0,77 ‰ 2388 0,83 ‰ 393 0,31 ‰ 6018 0,72 ‰ 

Totaal 184627 44,05 ‰ 110803 38,53 ‰ 50853 40,14 ‰ 346283 41,51 ‰ 

Het aantal gerechtelijke dossiers in de Vlaamse en Waalse arrondissementen en te Brussel. 

 

Dit brengt mij bij een bespreking van het effectieve aantal veroordeelden. Tussen september 1944 en 

31 december 1949 velt het militair gerecht in totaal 99.817 individuele vonnissen en arresten in eerste 

aanleg.
2319

 Dit is een totaal aantal zonder onderscheid naar de aard van het misdrijf. Het totaal aantal 

behandelde zaken inzake incivisme door het militair gerecht in eerste aanleg komt op 58.399 uit. Dit is 

58.386 door de krijgsraden en 13 door het krijgshof. Deze 13 arresten zijn ten laste van militairen van 

hoge rang. Deze uitspraken leiden tot 53.731 veroordelingen, 4310 vrijspraken en 367 interneringen. 

Tot 31 december 1949 spreekt het krijgshof een totaal van 16.967 arresten in tweede instantie uit voor 

16.876 personen. Dit zijn 15.121 veroordelingen, 1655 vrijspraken en 100 interneringen. Voor 259 

individuen is de rechtszaak op dat moment nog hangende voor het krijgshof of het Hof van Cassatie. 

Het aantal individuele veroordelingen bereikt op 31 december 1949 een totaal van 53.005, met 4736 

vrijspraken en 399 interneringen.
2320

 In dit totaal zitten 30.277 correctionele veroordelingen. Na die 

datum komen er nog 492 veroordelingen bij. Dit brengt het totaal op 53.497.
2321

 De vereenvoudigde 

procedure krijgt ongeveer 9800 toepassingen. Het aandeel straffen met maximum 2 jaar gevangenis 

schat het Auditoraat-generaal op 90 procent van deze toepassingen.
2322

 

Een belangrijke vingerwijzing bij deze cijfers is dat de precieze aantallen afhangen van wat er precies 

wordt benoemd. Er zijn 57.052 vervolgingen, maar 56.129 veroordelingen met tot 31 december 1949 

zoals vermeld een totaal van 58140 individuele uitspraken, bestaand uit 53.005 veroordelingen, 4736 

vrijspraken en 399 interneringen.
2323

 Gilissen duidt aan dat het NIS beschikt over 57.041 individuele 

                                                      

2318
 Zaken met meerdere inbreuken zijn geordend volgens de zwaarste inbreuk. Zie: p.14-15.  

2319
 Een individu dat meerdere vonnissen of arresten op zijn naam heeft, komt meerdere keren voor in dit getal. 

Het is correcter om van individuele vonnissen en arresten te spreken. Op het moment van de opstelling van deze 

statistiek zijn er tevens nog 151 individuen zonder in kracht van gewijsde gegane uitspraak van het gerecht. John 

GILISSEN, “Etude statistique”…, p.35-37. 
2320

 John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.35-39. 
2321

 De bijkomende aantallen vrijspraken, interneringen en correctionele straffen wordt niet vermeld. 
2322

 Dienst Incivisme. Archief Auditoraat-generaal. Papieren John Gilissen.  
2323

 In een tabel hanteert Gilissen een totaal van 53712 individuele veroordelingen. Dit verschil van 707 gevallen 

spruit voort uit van elkaar afwijkende vonnissen en arresten. Dit kan bijvoorbeeld een door een door een kamer 

van het krijgshof vrijgesproken of geïnterneerde zijn, die in eerste instantie veroordeeld is of neet de omgekeerde 

situatie. Tevens het aantal hangende zaken voor het krijgshof en het Hof van Cassatie is van invloed. Er is dus 
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vonnissen. Dit is een verschil van 4036 vonnissen. Een deel van dit totaal kan aan definitief verklaarde 

vonnissen bij verstek van de besluitwet van 26 mei 1944 te wijten zijn. Het verschil bedraagt dan nog 

minstens 1500 individuele vonnissen. Fouten in de statistiek van het militair gerecht, in het ministerie 

van Justitie of het NIS kunnen dit ook verklaren. De vermelde aantallen zijn niet 100 procent correct. 

Dit onderling verschil van 3 procent betekent echter niet dat de gebruikte totalen uit de lucht gegrepen 

zijn of zonder betekenis blijven voor de bespreking van de repressie van samenwerking met de vijand. 

In de jaren 1970 erkent de “gratiedienst incivieken” in het ministerie van Justitie dat een sluitend 

aantal veroordelingen niet meer met zekerheid te bepalen is.
2324

 De hoogste schatting van het aantal 

getroffen individuen komt uit het rapport aan de Vlaamse Raad. Een studie van het SOMA neemt het 

daar vermelde totaal van 52.778 bestrafte individuen over.
2325

 

Dit hoogste cijfer volgend maak ik nog een schatting van het aantal individuen dat door de repressie 

en de epuratie met een rechtenontzetting geconfronteerd wordt. Het gaat hierbij om schattingen en het 

cijfer voor de burgerlijke epuratie is een minimum, want ik verwijs naar de inschrijvingen op de lijsten 

en niet naar de automatische ontzetting uit het artikel 1 van de besluitwet van 19 september 1945. Het 

minimum aantal definitieve rechtenontzettingen is op 22.410. Bovendien vermeldt Koen Aerts dat er 

na 1 januari 1950 nog 127 bijkomende inschrijvingen gebeuren.
2326

 Dit brengt het minimum aantal 

getroffenen op 75.352 personen die een langdurige rechtenontzetting opgelegd krijgen.  

Van directeur van de Dienst Wederopvoeding en Reclassering William Hanssens komt nog een ander 

cijfer. Hij schat het totaal aantal geïnterneerde individuen tot mei 1946 op 91.000.
2327

 

 

14.5.8.2 De evolutie van de incivieke bevolking in het Belgische gevangeniswezen 

Voor de periode van 15 oktober 1945 tot 15 december 1946 is er een ondubbelzinnig overzicht van de 

incivieke bevolking in het Belgische gevangeniswezen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de Staat op 

deze “startdatum” verantwoordelijk is voor een “totale incivieke bevolking” van 44.813 personen. De 

afbouw van de administratieve internering is dan reeds bezig. Naast deze groep zijn er 8448 personen 

opgesloten wegens gemeenrechtelijke misdrijven. Op 15 oktober zijn er dus 53261 opgeslotenen. Dit 

is een daling in vergelijking met het maximaal aantal op 1 augustus 1945 dat het ministerie van Justitie 

vermeldt: 59.680.
2328

 Op 15 oktober 1945 zijn nog maar 6018 van de 44.183 incivieken veroordeeld: 

Dit is 13,43 procent. De helft van deze bevolking bevindt zich echter al in het “maison d’arrêt” – dit 

betekent geplaatst onder een arrestatiebevel. De geïnterneerden zijn een derde van het totaal. 

                                                                                                                                                                      

steeds een bijzondere aandacht geboden bij het hanteren van de totalen. John GILISSEN, “Etude statistique”…, 

p.52-53. 
2324

 John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.51. Een zelfde bedenking geldt bij het toelichten van de doodstraf. 

Gilissen onderscheidt 1202 aparte individuen met een doodstraf op hun naam en 1247 uitspraken met deze straf. 

Er zijn een aantal dubbeltellingen. Koen Aerts vindt uit eigen tellingen een totaal van 1227 aparte individuen. 

John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.107. Koen AERTS, “De Kroon ontbloot”…, p.16. 
2325

 PDV. Verslag namens de werkgroep belast met het opmaken van een inventaris van de sociale en menselijke 

gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog, p.116. Rudi VAN DOORSLAER (ed.), Study on how the crimes 

committed by totalitarian regimes in Europe are dealt with in the Member States. National Report. Belgium, 

SOMA, Brussel, 2009, p.40. (Unpublished) 
2326

 Koen AERTS, Repressie zonder maat of einde?..., p.392. 
2327

 William HANSSENS, “La rééducation des inciviques”, in: RDC, 1947, p.142. 
2328

 Het is onduidelijk vanaf wanneer het ministerie van Justitie over de globale cijfers beschikt. In tabellen voor 

het jaar 1945 wordt de totale gevangenisbevolking opgemaakt uit geïnterneerden en gevangenen, maar louter in 

de gevangenissen. Dit brengt de totale gevangenisbevolking op 1 september 1945 tot 28.477 personen. Wanneer 

met de interneringscentra wordt rekening gehouden, ligt het totaal op 27 augustus evenwel op 59.680.  
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Datum2329 Incivieken Veroord. Corr. Crim. Dood. Arrest Bewaring Internering 

15 oktober 45 44813 6018 2466 3552   22764 1062 14969 

31 oktober 45                 

15 november 45 42980 6565 2573 3992   24232 1047 11136 

30 november 45 41220 7051 2908 4143   24532 1030 8607 

15 december 45 40172 7475 3230 4245   24709 952 7036 

30 december 45 39258 8110 3471 4569 70 24615 847 5686 

15 januari 46 38363 8268 3513 4675 80 24870 971 4254 

31 januari 46 37750 8912 3864 4943 105 25431 1244 2163 

15 februari 46 37125 9299 4071 5116 112 24965 1346 1515 

28 februari 46 36322 9864 4399 5326 139 24162 1182 1114 

15 maart 46 35519 10240 4533 5560 147 23433 976 870 

31 maart 46 34760 10933 4932 5838 163 22302 869 656 

15 april 46 34391 11613 5265 6153 195 21211 1016 551 

30 april 46 33947 12115 5504 6410 201 20613 814 405 

15 mei 46 33327 12518 5697 6605 2162330 19817 992 0 

31 mei 46 32865 12922 5822 6874 226 18888 1055 0 

15 juni 46 32201 13252 5930 7117 205 18034 915 0 

30 juni 46 31654 13932 6267 7460 205 16938 784 0 

15 juli 46 31316 14317 6404 7715 198 16085 914 0 

31 juli 46 30994 14920 6747 7984 189 15178 896 0 

15 augustus 46 30607 15280 6822 8265 193 14506 821 0 

31 augustus 46 30155 15303 6790 8336 177 13993 859 0 

15 septemb 46 29362 15134 6257 8694 183 13439 789 0 

30 septemb 46 28404 15163 6152 8849 162 12886 355 0 

15 oktober 46 27993 15412 6224 9028 160 12232 349 0 

31 oktober 46 27504 15702 6286 9236 180 11449 353 0 

15 november 46 27126 15783 6234 9361 188 13469 385 0 

30 november 46 26808 16102 6263 9632 207 10345 361 0 

15 december 46 26436 16349 6281 9839 229 9718 369 0 

De evolutie van de incivieke gevangenisbevolking van 15 oktober 1945 tot 15 december 1946. 

Deze toestand op 15 oktober 1945 is een interessante momentopname. De burgerlijke epuratie is nog 

niet gestart en de vereenvoudigde procedure en kleine krijgsraden moeten nog uitgevaardigd worden. 

In de periode tot 15 december 1946 gebeurt een belangrijke evolutie. De incivieke bevolking daalt met 

ongeveer 41 procent tot 26.436 personen. De interneringen verdwijnen vanaf 15 mei 1946. Doorgaans 

                                                      

2329
 De delen zijn: het aantal incivieken, het aantal veroordelingen (correctioneel, crimineel en doodstraf), huis 

van arrest (beklaagden, gedetineerden in hoger beroep of verbreking) en huis van bewaring (passanten, 

overbrengingen). Een blanco veld betekent een gebrek aan brongegevens. Voor 31 oktober 1945 heb ik geen 

informatie en doodstraffen worden pas vanaf 30 december 1945 apart vermeld. ARA. T551. Ministerie van 

Justitie. ABS. Studie- en Algemene Zakendienst, secretariaat van de Directeur-generaal en Personeelsdienst. 

52/B Statistieken van de gevangenisbevolking, 1942-1946.  
2330

 De wijziging van het aantal terdoodveroordelingen in de periode 30 april – 15 mei 1946 is bijvoorbeeld sterk 

beïnvloed door de veroordeling van de beulen van Breendonk op 7 mei. Zie: Mark VAN DEN WIJNGAERT 

e.a., Beulen van Breendonk. Schuld en boete, Standaard, Antwerpen, 2010, 223 p. Verder kan de clustervorming 

in de procedure voor de gratieverlening de soms opvallende dalingen van het aantal terdoodveroordeelden 

verklaren. Zie: Koen AERTS, “De Kroon ontbloot”…, p.15-47. 



 

 541  

stijgt het aantal vonnissen en daalt het aantal mensen onder arrestatiebevel. Dit leidt aan het eind van 

de tabel tot deze aantallen: 61,84 procent incivieken dat een vonnis uitzit en 36,76 procent onder een 

arrestatiebevel.  

Het is voor de interpretatie van deze tabel belangrijk te beseffen dat de kolommen met vonnissen geen 

cumulatieve, maar effectieve totalen bevatten. Dit verklaart waarom het totaal aantal veroordeelden 

van 31 augustus naar 15 september 1946 daalt van 15.303 naar 15134. In deze periode daalt het aantal 

correctioneel gestraften met ongeveer 500 personen. Het aantal personen dat in deze periode zijn straf 

beëindigt, ligt hoger dan de nieuw opgelegde correctionele straffen. Het is dus niet mogelijk om aan te 

geven hoeveel personen de krijgsraden precies bestraffen. De enigszins slingerende ontwikkeling van 

het aantal personen met een doodstraf valt ook zo te verklaren. De dalingen bij terdoodveroordelingen 

hebben twee oorzaken. Dit kan een uitvoering van een terdoodveroordeling betekenen of de mogelijke 

omzetting van de doodstraf naar een lichtere veroordeling via een gratieverzoek.  

Datum2331 Incivieken Veroord. Corr. Crim. Dood. 

30 december 46 26000 16403 6200 9984 219 

31 januari 47 25295 16734 6118 10368 248 

28 februari 47 24786 17198 6003 10954 241 

31 maart 47 23860 17176 5551 11369 256 

30 april 47 23063 17032 5041 11720 271 

31 mei 47 21981 16631 4628 11716 287 

30 juni 47 20343 15648 3524 11820 304 

31 juli 47 19213 15154 2969 11854 331 

31 augustus 47 18424 14812 2608 11834 370 

30 september 47 17260 14004 2197 11449 358 

31 oktober 47 16388 13397 1727 11275 395 

30 november 47 16014 13216 1629 11208 379 

30 december 47 15391 13005 1489 11167 349 

31 januari 48 14925 12826 1382 11054 390 

28 februari 48 14596 12679 1281 11007 391 

31 maart 48 14036 12304 1153 10765 386 

30 april 48 13557 12054 1057 10603 394 

31 mei 48 13167 11798 976 10488 334 

30 juni 48 12683 11486 870 10339 277 

31 juli 48 12182 11210 782 10135 293 

31 augustus 48 11756 10862 762 9810 290 

30 september 48 11401 10561 684 9605 272 

31 oktober 48 10973 10203 636 9314 253 

30 november 48 10631 9954 605 9104 245 

30 december 48 10349 9772 567 8955 250 

31 januari 49 10144 9626 541 8824 261 

De evolutie van de incivieke gevangenisbevolking van 30 december 1946 tot 31 januari 1949. 

                                                      

2331
 Ik neem deze gegevens over uit de bijlage van Koen Aerts, “Repressie zonder maat of einde?”…, 631 p.  
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Het verslag bij de telling van de penitentiaire bevolking op 15 oktober 1945 stelt dat in vergelijking 

met 27 september 1945 het aantal geïnterneerden met 1929 eenheden daalt: “Cette diminution ne s’est 

pas faite entièrement au détriment du nombre des prévenus, car ce nombre a également diminué” en 

de “internés ont grossi le nombre des prévenus mais certains de ceux-ci ont augmenté le nombre de 

condamnés où il y a accroissement”. Deze driehoeksverhouding blijft doorwerken tot eind april 1946 

– het moment waarop er geen geïnterneerden meer zijn. Dat dit aantal geïnterneerden niet volledig in 

de categorie van de arrestatiebevelen opgaat, komt door de uitvoering van invrijheidstellingen, al dan 

niet met toepassing van de burgerlijke epuratie. Op 31 januari 1946 bereikt deze doorstroming zijn 

maximum. Het aantal personen onder een arrestatiebevel bedraagt dan 25431. Ondertussen halveert 

het aantal geïnterneerden van 4254 tot 2163 personen. Voor de evolutie van het aantal geïnterneerden 

is de aandacht van het militair parket voor de burgerlijke epuratie de voor de hand liggende verklaring. 

Na januari 1946 beïnvloedt de administratieve internering de ontwikkeling van de incivieke bevolking 

omzeggens niet meer. Zo neemt het aantal personen onder arrestatiebevel niet meer toe. 

Vanaf 31 december 1946 tot 31 juli 1951 komt deze statistiek terecht in het Bulletin van het Bestuur 

der Gevangenissen. Ik neem een tabel op tot eind januari 1949. Vanaf februari 1949 haalt de incivieke 

bevolking de grens van 10.000 niet meer. Zo heeft dit onderzoek een overzicht voor de kernperiode 

van de activiteit van het militair gerecht. Het aantal veroordeelden bereikt met 17.198 gevangenen een 

hoogtepunt eind februari 1947. Op 31 juli 1947 zit het hoogste aantal crimineel gestraften in de cel 

voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat: 11.854. Het hoogst aantal correctioneel 

gestraften wordt bijna een jaar bereikt, op 15 augustus 1946: 6822. In de rest van 1946 schommelt hun 

aantal tussen 6100 en 6300. Vanaf 1947 daalt dit aantal opmerkelijk. Slechts 1489 incivieken zitten 

eind 1947 nog een correctionele straf uit in een penitentiaire instelling. Het beleid van vrijlating en 

strafvermindering door de ministers van Justitie heeft zichtbaar effect. Eind januari 1949 zitten er nog 

9626 veroordeelden in de cel. Tegen oktober 1950 zijn er nog slechts 2638 opgesloten incivieken.
2332

 

 

14.5.9 Deelbesluit: De repressie vanaf augustus 1945 

In 1944 en 1945 velt het militair gerecht 16.715 vonnissen voor incivisme. In 1945 is het gemiddelde 

maandelijkse ritme ongeveer 1200 vonnissen.
2333

 Volgens de gegevens van de auditeurs vonnissen de 

krijgsraden tot 15 mei 1946 een totaal van 2429 vonnissen via de vereenvoudigde procedure, ondanks 

de vertraging in bepaalde auditoraten en de algemene uitvoering van de burgerlijke epuratie tot aan de 

verkiezingen in februari.
2334

 Dit betekent een maandelijks ritme van 809 voor de periode 15 februari – 

15 mei 1946. Door dit “lage” cijfer lijkt de vereenvoudigde procedure initieel weinig zoden aan de 

dijk te zetten. Dit aantal moet evenwel gecontextualiseerd worden. Veel krijgsauditoraten en –raden 

komen pas vanaf de tweede helft van deze periode op tempo voor de uitvoering van deze maatregel. 

Het duurt tot mei voordat er bijna overal te lande rechtszittingen plaatsvinden, al dan niet exclusief aan 

de vereenvoudigde procedure gewijd. Dit gebeurt evenwel nog steeds niet te Leuven, door een gebrek 

aan geschikte dossiers. Minister van Justitie Lilar geeft tijdens november 1946 in de Kamer aan dat op 

1 september 1946 al 6.464 vonnissen volgens de vereenvoudigde procedure uitspreekt.
2335

 Dit is een 

verhoging van 4.039 vonnissen in drie en een halve maand of een versnelling van 809 naar 1154 

vonnissen per maand. Een tweede kanttekening bij deze cijfers is dat deze aantallen niet het volledige 

                                                      

2332
 Zie Koen AERTS, “Repressie zonder maat of einde?”…, p.138. 

2333
 John GILISSEN, “Etude statistique”…, p.31. 

2334
 SOMA. IG’s. C/3-1-23. Ongedateerd overzichtsblad. 

2335
 Luc HUYSE en Steven DHONDT, Onverwerkt Verleden…, p.126. 
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werkbereik van de krijgsraden weergeven. Dit zijn de door de krijgsraad geaccepteerde voorstellen. 

Daarnaast vonnissen de krijgsraden ook nog rechtszaken met vorderingen tot criminele straffen of 

rechtszaken waarin de beklaagde of de krijgsraad het voorstel weigert. In 1946 velt het militair gerecht 

25.870 vonnissen. De bijdrage van de vereenvoudigde procedure is dus een feit. 

Tegen eind 1946 vertraagt het tempo van de vonnissen evenwel. Het totaal aantal gehomologeerde 

vonnissen haalt ongeveer een totaal van 9800. Bij een constant tempo zou dit ongeveer 11.000 moeten 

zijn. Dit cijfer is niettemin bijzonder significant voor de door Luc Huyse aangeduide strafmaatdaling, 

meer bepaald voor de door hem aangewende verhouding van criminele en correctionele straffen. Een 

geschat aandeel van minstens 42,75 procent van de vonnissen in 1946 is correctioneel en dus “een 

lichte straf”. Deze grens tussen lichte en zware straffen met 5 jaar als overgangspunt is waardevol voor 

de vereenvoudigde procedure. Omdat het Auditoraat-generaal een zo breed mogelijke toepassing van 

deze procedure nastreeft, volgt de ruimere toepassing van correctionele straffen uit de wijzigingen van 

het dispositief van het militair gerecht. Bovendien is er tevens de onverwachte praktische functie van 

de vereenvoudigde procedure voor de dekking van eerder opgelopen periodes van internering en 

voorhechtenis voor gevallen die zonder die opsluiting bij de burgerlijke epuratie zouden horen. Op 28 

februari 1946 houdt het militair parket 22029 mannen en 2133 vrouwen in voorhechtenis. Een deel 

van deze groep valt zeker binnen de vermelde dekkingsstrategie.
2336

 Dit verklaart de achtergrond van 

de dalende strafmaat voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in het bijzonder 

voor de politieke en militaire samenwerking met de vijand.  

De mate waarin de krijgsauditoraten periodes van internering en voorhechtenis dekken, kan tevens een 

verklaring bieden voor de onderlinge verschillen tussen het aantal gerechtelijke vonnissen en het 

belang van de correctionele straffen in het totaal. In deze context stelt krijgsauditeur Santenaire (Gent) 

op 3 juni 1946 over de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke epuratie: “Ik heb andermaal met 

klem aangedrongen bij de magistraten van mijn auditoraat opdat alleen de wet op de epuratie in zake 

burgertrouw zou toegepast worden in zaken waar geen jaar gevangenis dient gevorderd. Ik heb met 

evenveel klem gewezen op de noodzakelijkheid de vereenvoudigde proceduur buitengewoon ruim toe 

te passen, zelfs in zake verklikking”. Santenaire vraagt zijn magistraten dus meermaals om vorderingen 

onder 1 jaar niet meer toe te passen, maar de burgerlijke epuratie te gebruiken. Dit toont het permanent 

voorkomen van deze voorstellen aan. De auditeur staat, zoals Ganshof zelf, een buitengewoon ruime 

toepassing van de vereenvoudigde procedure voor. Dit betekent dat de doelgroep voor de toepassing 

van de correctionele strafmaat ruimer wordt en meer gevallen dan voorheen kan dienen. De nieuwe 

grens voor deze toepassing is onduidelijk. Een evoluerend strafbeleid kan ongelijkheid in de strafmaat 

met andere rechtsgebieden veroorzaken. Deze bedenking mag niet doen vergeten dat afwijkingen ook 

kunnen ontstaan door verschillen in de omvang van de te bestraffen bevolking. Een in het Gentse 

rechtsgebied groter aanbod bestrafbare individuen kan ook een verklaring bieden. 

Een ander bijzonder voorbeeld is Leuven. Dit auditoraat gebruikt de vereenvoudigde procedure niet. 

De burgerlijke epuratie treft er slechts 2,02 promille van de bevolking, terwijl in België een gemiddeld 

niveau van 2,48 promille geldt. De lagere frequentie van beide procedures toont zich in het feit dat de 

krijgsraad als enige militaire rechtbank een gelijke spreiding van criminele en correctionele straffen 

heeft: 439 tegenover 441. De verhoudingen in Vlaanderen ( inclusief de Nederlandstalige vonnissen te 

Brussel) en Franstalig België zijn 29,72 tot 34,44 procent criminele straffen. De krijgsraad te Leuven 

lijkt erg streng, maar het auditoraat te Leuven heeft het op een na laagste aantal dossiers in verhouding 

tot de bevolking: 2,1 procent. Het laagste niveau is voor een ander auditoraat uit Brabant. Nijvel heeft 
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 SOMA. IG’s. G/8-46. Brief van het ministerie van Justitie aan het AG, maart 1946. 
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1,7 procent. De opslorping door het krijgsauditoraat te Brussel of de functie van Brussel als hoofdstad 

onder de bezetting kan dit verklaren. Het nationale gemiddelde is 4,15 procent en te Vlaanderen 4,40. 

Het Leuvense rechtsgebied kan bepaalde vormen van politieke en militaire samenwerking met de 

vijand misschien minder kennen, minder bewijzen of betrokken bewegingen van vervolging uitsluiten. 

De cijfers lijken de laatste hypotheses te bevestigen, omdat Leuven slechts 19,6 procent van de 

dossiers vervolgt en verder 20,3 procent dossiers klasseert zonder gevolg en 60,1 procent dossiers van 

een buitenvervolgingsstelling voorziet. De andere auditoraten hebben echter vergelijkbare totalen. De 

landelijke verhoudingen zijn: 16,5 procent vervolgingen, 16,9 procent klasseringen zonder gevolg en 

66,6 procent buitenvervolgingstellingen. Het aandeel vervolgingen ligt dus gewoonlijk lager. Nog een 

andere verklaring is net een strenger vervolgingsbeleid dat een hoger aantal gewone gevallen tot een 

criminele straf brengt. Dit strookt met de vermelding van de te Leuven levendige publieke opinie, 

maar tevens met het feit dat het krijgsauditoraat meldt dat passende dossiers voor de vereenvoudigde 

procedure reeds gevonnist zijn. Dit remt een correctionalisering zoals in de overige krijgsauditoraten.  

Henri Rolin is slechts een aantal dagen minister van Justitie in maart 1946. Hij blijft echter niet bij de 

pakken zitten en stuurt Auditeur-generaal Ganshof op 18 maart een brief over de vermindering van de 

strafmaat en de toepassing van preventieve gevangenisstraffen voor incivieke misdrijven. Rolin meldt 

de Auditeur-generaal dat er in vergelijking met de bevrijding een daling van de strafmaat plaatsvindt. 

Het is wenselijk dat de dienst Genade met deze ontwikkelingen rekening houdt om veroordelingen op 

een zelfde niveau van strengheid te brengen. Rolin vraagt Ganshof of de evolutie van de strafmaat op 

dit moment een eindpunt heeft bereikt. De Auditeur-generaal kan dan immers tarieven bepalen voor 

typegevallen en dit aan de auditeurs en de dienst Genade doorgeven. In zijn antwoord stelt Ganshof in 

tegenstelling tot in andere gevallen: “Il est incontestable que la jurisprudence de certaines juridictions 

a, pour certaines espèces d’infractions tout au moins, subi une évolution au cours de ces derniers 

mois. Certaines infractions sont, en effet, quelquefois punies de peines inférieures à celles qui ont été 

prononcées antérieurement”. Deze voorzichtige instemming is hoe dan ook een instemming. Ganshof 

gaat verder dat hij niet kan inschatten of de huidige evolutie definitief is of hoe deze ontwikkeling zich 

zal voortzetten. Tevens is het op basis van een zaak moeilijk om te bepalen of de straf een weergave is 

van de strengheid of toegeeflijkheid van het moment. Omstandigheden eigen aan de zaak, het gedrag 

van de verdachte en de gerechtelijke debatten bepalen de uiteindelijke strafmaat. Hij kan daarover niet 

zomaar een algemene rondzendbrief versturen. Ganshof laat Rolin weten dat hij afziet van directieven 

voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure bij artikelen 118bis en 115 swb. Het betreft: 

“chacune des infractions (…) toujours nettement différentes les unes des autres en raison des 

circonstances et du climat particulier à chacune d’elles”. Ganshof is daarnaast duidelijk over het feit 

dat deze tabellen suggesties en geen instructies zijn. Hij kan de plaats van de krijgsmagistraten niet 

innemen. Zij moeten hun taak in eer en geweten volbrengen. Ganshof besluit daarom dat hij niet in 

staat is om de dienst Genade te voorzien van een algemene tabel met de staat van de rechtspraak of 

een barema van vorderingen van de auditeurs. Er is wel een constant toezicht op de voorstellen voor 

gratie. Bij het wijzigen van de strafmaat staan flagrante onevenwichten centraal tussen de eerdere straf 

en wat het actuele vonnis of arrest zou zijn.
2337

 Ganshof schetst de werking van het Auditoraat-

generaal en de auditoraten op een klare wijze en meldt de beperkte effectieve sturing van zijn functie. 
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De verschillende geledingen van het militair gerecht voeren hun taken verder uit. De rechtspraak 

ondergaat in elk auditoraat de invloed van verschillende factoren. Er is ten eerste de algemene context 

van de wetgeving. De burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure zijn de meest voor de hand 

liggende voorbeelden. De instructies van het Auditoraat-generaal zijn een tweede invloed. De vele 

pogingen van het Auditoraat-generaal om een eenvormige rechtspraak te bekomen en de repressie en 

burgerlijke epuratie te sturen, hebben geen rechtlijnig effect. De Auditeur-generaal baseert zich voor 

zijn raadgevingen op de berichten van de auditeurs. Hij maakt tabellen met strafmaten op basis van de 

hem verschafte informatie. De rechtspraak en de hoogte van de straffen hangen niet enkel af van de 

vorderingen van de auditeurs, maar tevens van de rechters in de krijgsraden. Na een jaar repressie kent 

elke krijgsraad en kamer van het krijgshof een rechtspraak met bepaalde tendensen. Dit wordt tevens 

beïnvloed door de situatie van het rechtsgebied tijdens en kort na de bezetting en door het specifieke 

gezicht van de samenwerking met de vijand. Een identieke rechtspraak voor de repressie over het hele 

land is even irreëel als een identieke rechtspraak in de burgerlijke rechtbanken vandaag. 

 

14.6 De Oostkantons 

 

Het vorige hoofdstuk bevat de ontwikkelingen van de bestraffing van samenwerking met de vijand in 

de Oostkantons tot augustus 1945. Er bestaat vanaf het begin een besef bij de beleidsvoerders dat de 

rechtszaken in de Oostkantons en de schuldbepaling niet volgens de “Belgische” maatstaven kunnen 

gebeuren. De annexatie bij Nazi-Duitsland wijzigt de handelingscontext van deze bevolkingsgroep en 

stelt hen bloot aan hardere en meer ongenadige vormen van dwang. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

het toetreden tot de Wehrmacht. Daarnaast wil de politieke wereld dat de inwoners van de Oostkantons 

zich als Belgen aanvaard voelen. Minister van Justitie Grégoire deelt Ganshof op 16 augustus 1945 

zijn bezorgdheid mee over de 1000 geïnterneerden op een bevolking van 14.000 te Eupen. De ingang 

van de Belgische gedachte wordt misschien definitief onmogelijk.
2338

 Een adequaat startpunt voor de 

ontwikkeling van de repressie in de Oostkantons is de interpellatie van Senator Balthus (katholiek) op 

18 juni 1946. Hij wijst aan dat de pro-Belgische fractie in 1939 de verkiezingen met 55 procent wint. 

Deze uitspraak is het fundament voor zijn vraag naar een aangepaste set criteria voor het vaststellen 

van schuld in de Oostkantons. Zijn voorbeeld is de NSKK. Lidmaatschap bij de NSKK te Brussel 

bewijst iemands positieve gevoelens voor de Nieuwe Orde. Dit is anders in de Oostkantons. Sportieve 

formaties zoals de Touring Club, de Royal Automobile Club of de Moto Club slorpt de NSKK gewoon 

op. Het verlaten van de NSKK houdt de intrekking van het voor sommigen commercieel noodzakelijke 

rijbewijs in of andere represailles. De NSKK is in de Oostkantons een minder gevaarlijke en minder 

compromitterende groep. Velen schrijven zich in om een lidmaatschap bij de NSDAP te vermijden. 

Balthus is tevreden met de oprichting van de aparte krijgsraden in Malmedy en Eupen. Dit lijkt de 

afwijkende behandeling van de Oostkantons te steunen. Hij hoopt dat de benoeming van een groot 

aantal substituten de gerechtelijke onderzoeken versnelt en niet het aantal rechtszaken uitbreidt. De 

senator wil een vervolgingspolitiek in drie trappen. Er is het verval van nationaliteit uit de wet van 20 

juni 1945 voor de grote schuldigen: de personen die reeds voor de oorlog de Nieuwe Orde van het 

nazi-Duitsland verdedigen en van propaganda voorzien. Dit verval mag ook gelden voor echtgenoten, 

minderjarige kinderen en nakomelingen wier Belgische nationaliteit uit het Verdrag van Versailles 

stamt. Voor de minder schuldigen horen straffen door het militair gerecht met een rechtenontzetting 
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voor een bepaalde duur. Deze burgers moeten de kans krijgen om zich te rehabiliteren en te voorzien 

in de noden van hun gezin zonder leidinggevende posities in te nemen. Met een bijzonder bewijs van 

burgertrouw kunnen zij toch nog vergoedingen voor oorlogsschade en andere voordelen krijgen. Het 

verval van nationaliteit en het sekwester zijn dan een stok achter de deur.
2339

 Voor kleine schuldigen, 

“les suiveurs égarés, irresponsables et inoffensifs” vraagt hij een uitgestoken hand, omwille van hun 

zwakheid of het beperkte materieel voordeel voortspruitend uit hun lidmaatschap. 

Economische samenwerking met de vijand vindt Balthus louter strafbaar bij directe en vrijwillige hulp 

aan de wapenindustrie. Hij wijst ook op de Duitse totalitaire oorlogswetgeving. Er heerst een strenge 

controle op alles en iedereen en bedrijfsleiders zijn volgens het Führerprinzip verantwoordelijk voor 

alles in hun bedrijf.
2340

 Hij uit tot slot zijn bezorgdheid over de effectieve toepassing van de besluitwet 

van 20 juni 1945. De lijst van 9 juni 1946 maakt velen ongerust door de opname van individuen met 

kleine en onbeduidende fouten, met een geklasseerde rechtszaak of van voorheen niet verontruste 

personen. Hij stelt de rol van de gemeenteraden voor de lijsten in vraag. Balthus vermeldt daarna de 

algemene goedkeuring bij de vorige gepubliceerde lijst: “En quoi consiste cette différence? Eh bien, 

nous prions M. le ministre de Justice de prendre la peine de voir quelle procédure a été suivie dans ce 

cas: est-ce ou non la même que celle que je viens de stigmatiser plus haut”? 

De oproep van Balthus komt in de Senaat niet overal goed aan. Voor minister van Binnenlandse Zaken 

Buisseret geldt het primaat van de gelijke behandeling. Enkel de annexatie geeft toelating tot bepaalde 

afwijkingen. Het gerecht moet speciale dwang door deze situatie nagaan. Hij geeft verder aan dat de 

administratieve zuivering van de Oostkantons slechts recent op gang komt. Pas midden juni 1945 kan 

de situatie in de gemeenteraden zich normaliseren. Verdere voornamelijk provinciale problemen 

maken dat de eerste dossiers pas vanaf maart 1946 op het ministerie arriveren. Buisseret meldt tot slot 

dat hij in zijn nieuwe rondzendbrief voor het bewijs van burgertrouw rekening houdt met de situatie in 

de Oostkantons. Ohn ziet Balthus’ betoog als een typische verdediging van incivieken door de PSC. 

De Oostkantons krijgen volgens hem een goede behandeling gedurende het interbellum en verwerven 

snel de voordelen van de Belgische nationaliteit.
2341

 Liberaal Masson vindt dat de Belgische Staat de 

zaken in de Oostkantons teveel op zijn beloop gelaten heeft.
2342

 Er bestaan verschillende visies over de 

Oostkantons en de mogelijke oplossingen. Ik sluit af met de boodschap van liberaal Buisseret in de 

krant La Nation Belge op 19 juni 1946: “Il ne faut pas recommencer à Eupen-Malmedy les erreurs de 

l’entre-deux-guerres. Gardons-nous de la violence, mais aussi de la faiblesse qui a été à l’origine de 

nos difficultés du passé. Justice, fermeté, constance dans les vues, telle doit être notre politique”.
2343

 

 

14.6.1 Het algemene vervolgingsbeleid  

Ganshof vat op 15 februari 1947 de principes van de repressie van incivisme in de Oostkantons samen. 

Zoals in het eerste bevrijdingsjaar houdt het parket rekening met de speciale situatie aldaar.
2344

 Hij vat 

                                                      

2339
 Balthus vergelijkt met de situatie in Duitsland. De bezettingslegers voorzien een wachtperiode van 2 – 3 jaar 

voor de groep minder schuldigen. Deze Bewahrungsgrüppe krijgen zo een kans op rehabilitatie. 
2340

 De senator vindt tevens dat de wet op de buitengewone oorlogswinst niet van toepassing mag zijn. 
2341

 HVS. 18 juni 1946, p.321-322, 325-326 en 331.  
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 SOMA. IG’s. Z/238-10-1. Verslag inzake de situatie van de Oostkantons, augustus 1945. 
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zijn bespreking aan met de oprichting van de aparte secties en uiteindelijk bestendige krijgsauditoraten 

in Eupen en Malmedy. Behalve eigen rechtspraak wil het Auditoraat-generaal ook de vertraging door 

het Ardennenoffensief wegwerken. Te Eupen, Malmedy en Burg-Reuland richt de overheid territoriale 

posten van de Staatsveiligheid in ter ondersteuning van het werk van militair gerecht. Dit beleid maakt 

de toepassing van bijzondere criteria ter vervolging van de samenwerking met de vijand mogelijk. Wat 

Ganshof niet vermeldt, is de documentatiedienst voor de Oostkantons. Jans krijgt op 22 februari 1946 

van substituut-Auditeur-generaal Gilissen de opdracht om hoofdinspecteur Paroux te contacteren voor 

de inrichting van deze documentatiedienst.
2345

 Op 24 april 1946 bezoekt Jans Eupen en Malmedy om 

het gebruik van de documentatie in de auditoraten en de posten van de Staatsveiligheid te verbeteren. 

Ook moeten alle auditoraten hun algemene documenten afstaan voor toepassing in de documenten 

Jans. De auditeurs mogen hun mening geven over de finale versie van elk proces-verbaal.
2346

 

In zijn verslag vermeldt de Auditeur-generaal de besluitwet van 20 juni 1945 inzake de toepassing van 

het verval van nationaliteit als enige beschikking van bijzondere betekenis voor de Oostkantons. De 

inwoners van deze gebieden zijn Belg. Daarom komen er geen andere aparte wetten. Het beleid is op 

maat van de voorgeschiedenis van de regio. De verkiezingsuitslag uit 1939 is van groot belang, zoals 

ook Balthus stelt. Het Heimattreue Front haalt met slechts 45 procent stemmen geen meerderheid. Een 

minderheid keurt dus het Belgische assimilatiebeleid af. Ganshof voegt daaraan toe: “il fallait avant 

tout s’imprégner de l’état d’esprit des populations des cantons de l’Est devant la propagande nazie, et 

en particulier, étudier le fonctionnement des diverses formations politiques nazies”.
2347

 

Voor de vormgeving van het algemene beleid houdt het Auditoraat-generaal voeling met de regio. Dit 

blijkt onder meer uit de vergadering in het stadhuis van Verviers op 2 oktober 1945. Dit gebeurt onder 

het voorzitterschap van minister van Justitie Grégoire. Hierop tekenen Auditeur-generaal Ganshof, de 

krijgsauditeur te Verviers en zijn adjuncten, Gouverneur Leclercq, arrondissementscommissaris Bissot 

en zijn adjunct Hoen, de burgemeesters van Eupen, Malmedy en Sankt-Vith, de dekens van Eupen en 

Malmedy en Majoor Cattoir en Majoor Lerot van het Hoog Commissariaat present. Dit geeft blijk van 

een verregaande samenwerking met de lokale politieke gemeenschap, een uniek feit voor de uitvoering 

van de repressie en epuratie na de Tweede Wereldoorlog in België. De krant Le Gaulois bericht: “On a 

fait valoir les circonstances tout à fait spéciales où se sont trouvées les administrations, spécialement 

les fonctionnaires, lors du retour des Allemands et la pression à laquelle les habitants ont été soumis. 

Il semble que des critères juridiques tout particuliers devront être établis pour ces régions”.
2348

 De 

administratieve en de juridische problemen van de Oostkantons worden er onder de loep genomen. Pas 

anderhalf jaar later komt een nieuw politiek initiatief door een politieke commissie die de situatie van 

de Oostkantons onderzoekt voor hun verdere assimilering. Dit is een interministeriële conferentie die 

tussen maart 1947 en juni 1948 zes maal bijeenkomt. Comités werken aan verschillende onderwerpen. 

Dit initiatief heeft slechts weinig belang voor de repressie en epuratie.
2349

 

                                                      

2345
 Hij moet ook spreken met de leidende officier van de 2de directie van de Staatsveiligheid in het ministerie 

van Landsverdediging voor de exploitatie van daar aanwezige documenten. Met hulp van de Britse diensten kan 

Jans te Aix-la-Chapelle documenten van de NSDAP over de Oostkantons doorzoeken voor de identificatie en het 

verhoor van de Gauleiters. 
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In de onderstaande tekst behandel ik de vormen van samenwerking met de vijand met aandacht voor 

de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke epuratie. Voor de onderdelen van dit beleid neem ik de 

vergadering van 2 oktober te Verviers en het verslag van Ganshof uit 1947 als uitgangspunten. Hij 

kijkt in dat verslag terug op de ontwikkelde rechtspraak. De eindverslagen van de krijgsauditoraten uit 

de Oostkantons schenken bijkomende gegevens om dit beeld te vervolledigen. 

Vanaf 1 maart 1946 treden de bestendige krijgsraden te Eupen en te Malmedy en Sankt-Vith met hun 

bijhorende krijgsauditoraten in werking. Tot dan behoort de bevoegdheid over de Oostkantons tot de 

krijgsraad te Verviers. De leiding van het auditoraat te Eupen is voor eerste substituut-krijgsauditeur 

Koumoth. Zijn collega, eerste substituut-krijgsauditeur Gillard gaat naar Malmedy. Deze keuze vloeit 

logisch voort uit hun werkgebied in het auditoraat te Verviers.
2350

 Dit zijn twee krijgsauditoraten voor 

een beperkte oppervlakte van het Belgische grondgebied. Deze nabijheid is bijvoorbeeld ter uitvoering 

van de vereenvoudigde procedure een probleem: Gillard richt Ganshof begin juni 1946 een schrijven. 

Zijn krijgsauditoraat ontvangt een groot aantal weigeringen bij de voorstellen voor de vereenvoudigde 

procedure. De reden is dat het auditoraat te Eupen doorgaans een lagere straf aanbiedt. De beklaagden 

zijn daarvan op de hoogte. Van het Auditoraat-generaal komt het te verwachten antwoord: “Il est vrai 

que très souvent, sinon toujours, il s’agit d’une question de fait et que tel volontaire à la W.H. peut ne 

pas encourir la même peine que tel autre; le tarif ne change pas seulement d’un Auditorat à l’autre 

mais aussi d’un cabinet à l’autre”.
2351

 

Midden 1947 stoppen de twee krijgsraden en –auditoraten met functioneren. Dit betekent geen gebrek 

aan betrokkenheid voor de toekomst. Eind november 1946 schrijft krijgsauditeur Koumoth dat de 

Oostkantons bijzondere maatregelen nodig hebben, zodat het incivisme niet de bovenhand kan krijgen. 

Voor Koumoth is de ideale oplossing een verlengde geldigheid van de wet van 22 maart 1940 met een 

bestendiging van de bevoegdheid van het militair gerecht – een mogelijkheid in het strafwetboek voor 

de snelle sanctionering van “les meneurs irrédentistes, les néo-Heimattreue”. Een krijgsauditoraat 

voor de Oostkantons is in Koumoths visie de beste garantie voor de verdediging van burgertrouw en 

helpt de veiligheid van de Staat als teken van waakzaamheid. De procureur des konings te Verviers 

kan zich via regelmatige bezoeken voor de behandeling van een verzet tegen een nationaliteitsverval 

op de hoogte stellen. Bijkomend zou de uitvoering van vonnissen van dichtbij gebeuren. Koumoth 

stelt tot slot dat de nabijheid van de Duitse grens en het kamp van Elsenborn dit parket ook “gewoon 

werk” zouden leveren. Eind januari 1947 deelt het Auditoraat-generaal mee dat ten hoogste een sectie 

van het toekomstige bestendige krijgsauditoraat te Luik actief kan blijven met een kamer van de 

krijgsraad te Luik die te Eupen of Malmedy zetelt.
2352

 

 

14.6.1.1 Het gerechtelijk beleid voor artikel 113 swb 

Voor militaire samenwerking met de vijand licht Ganshof in 1947 toe dat het ten eerste mogelijk is om 

de door Duitsland opgeroepen militieklassen vast te stellen. De bezetter voegt de klassen van 1886 tot 

en met 1926 in het Duitse leger. De te vervolgen inwoners van de Oostkantons zijn de vrijwilligers bij 

de Wehrmacht en vooral de SS-eenheden. Daarnaast zijn er de deserteurs van het Belgische leger die 

vóór 10 mei 1940 de grens oversteken om zich bij het Duitse leger te voegen, gewoonlijk leden van 

het regiment Brandenburg 800. In principe blijven militairen op regulier verlof die niet tijdig bij hun 
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eenheid geraken buiten schot. Er is ook samenwerking met het ministerie van Landsverdediging voor 

de problemen met krijgsgevangen inwoners van de Oostkantons.
2353

  

Door het in het eerste bevrijdingsjaar geleverde werk is er vanaf augustus weinig nieuw beleid inzake 

militaire samenwerking met de vijand. De auditeur te Verviers stelt dat dat de krijgsraad op 5 april 

1945 ten laste van Oostkantonner Sproten een vonnist velt “(qui) rappela les éléments d’un état de 

nécessité assimilable à la contrainte. Cette décision allait nous permettre de classer des centaines 

d’affaires”.
2354

 De visies gelijk houden, is niet gemakkelijk. Dit blijkt uit Hoens brief op 22 december 

1945. Hij klaagt bij het Auditoraat-generaal over de recente veroordeling van twee gewone leden van 

de NSKK door de krijgsraad te Verviers. Dit is in strijd met het gevolgde beleid in de secties te Eupen 

en Malmedy. De secties klasseren deze dossiers zonder gevolg. Ganshof vraagt vervolgens halverwege 

februari 1946 aan de Advocaat-generaal bij het krijgshof te Luik om na te gaan, indien gratie mogelijk 

is. Tevens moet hij de magistraten te Luik op de uitzonderlijke toestand van de Oostkantons wijzen. 

Advocaat-generaal Constant antwoordt dat hij beide zaken al op oog heeft. De auditeur te Verviers laat 

weten dat hij deze zaken blijft vervolgen, maar met een ruime interpretatie van “l’état de nécessité”. 

De auditeur meent dat de betrokkenen hun straf verdienen. Constant dient niettemin een gratieverzoek 

in om de straffen tot 1 jaar gevangenis te verlagen. 

Uiteindelijk bestraft de krijgsraad de lokale leiders van de NSKK. De lagere graden komen terecht op 

de zuiveringslijsten. Aan het begin van de burgerlijke epuratie worden alle leden nog ingeschreven. Na 

enige tijd beperken de inschrijvingen zich tot leden met politieke activiteit, zoals elders in België. Dit 

komt door de rechtbank van eerste aanleg in Verviers. De rechters behouden de ontzetting enkel indien 

het lidmaatschap dient voor het voeren van politieke activiteit. Dit is milder dan in de rest van België. 

Gewoon lidmaatschap bij de NSKK leidt daar tot straffen van 3 tot 6 jaar.
2355

 Het militair gerecht houdt 

dus duidelijk rekening met de situatie van de Oostkantons, zoals Balthus vraagt.  

Ganshof licht in 1946 het Belgische Rode Kruis in over de vervolgingen ingesteld op grond van artikel 

113 swb voor de jonge meisjes die deel uitmaken van het Duitse Rode Kruis. Hij geeft aan dat geen 

vervolging gebeurt bij gedwongen lidmaatschap. De minder ernstige gevallen zijn voor de burgerlijke 

epuratie en de overige gevallen voor de vereenvoudigde procedure. De Auditeur-generaal vervolgt dat 

zoals bij andere misdrijven inzake samenwerking met de vijand voor de Oostkantons minder strikte 

regels gelden. Twee categorieën worden daarom van vervolging uitgesloten: de vroegere leden van het 

Belgische Rode Kruis of een andere formatie die het Duitse Rode Kruis opvolgt en diegenen die tot de 

klassen van de verplichte tewerkstelling behoren.
2356

 

 

14.6.1.2 Het gerechtelijk beleid voor artikel 118bis swb 

Op de vergadering van 2 oktober 1945 te Verviers uiten de meeste deelnemers hun visie op politieke 

samenwerking met de vijand. De gouverneur vindt dat alle individuen met een ernstige faling in hun 

burgertrouw het nationaliteitsverval verdienen. Grégoire benadrukt de bijzondere omstandigheden van 

de Oostkantons en wil mildheid voor de lichte gevallen van artikel 118bis swb. Koumoth wil zware 
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straffen voor de leidinggevende personen in de partijorganisaties en de propagandisten. Het verval van 

nationaliteit is voor individuen die ongevoelig zijn voor het Belgische gedachtegoed. De rechtbank 

moet deze sanctie kunnen uitspreken. Bissot wil het verval vanaf een bepaalde rang in de NSDAP. 

Grégoire wil de auditeurs toegang geven tot het burgerlijk gerecht. Hij staat open voor voorstellen. Dit 

is voor hem een kwestie van juridische organisatie en niet van het principe van het verval.
2357

 

Uit het gerechtelijk onderzoek voor politieke samenwerking met de vijand blijkt snel dat de NSDAP al 

vóór 10 mei 1940 in de openbare en privé-administraties van de Oostkantons infiltreert. De annexatie 

is louter de officiële start van de aanwezigheid van de NSDAP en verwante organisaties. Het militair 

gerecht vervolgt niettemin niet alle leden van de nazi-partij. Een limiet ligt bij belangrijke leiders: 

Kreisleiter, Personälsamtsleiter, Organisationsamtsleiter, Propagandaleiter, Ortsgruppenleiter. In 

deze groep zitten tevens de meest belangrijke verklikkers en de meest verwoede propagandisten.  

Voor de overige groeperingen gelden soortgelijke beschikkingen. Gewone leden van organisaties die 

afhankelijk zijn van de NSDAP, ondergaan geen vervolging, maar krijgen een bijzonder bewijs van 

burgertrouw.
2358

 Leden van de NSDAP en hiërarchisch onderschikte organisaties en bepaalde leiders 

van de groepen uit de vorige categorie horen onder de burgerlijke epuratie.
2359

 De vereenvoudigde 

procedure wordt toegepast voor ondergeschikte leiders van de NSDAP en Bauernschaft, Frauenschaft, 

Hitlerjugend enzovoort. De krijgsraden behandelen de zware gevallen van politieke samenwerking: de 

hoofdleiders van de politieke bewegingen.
2360

 

De instelling van de burgerlijke epuratie leidt zoals in de rest van het binnenland tot oplossingen voor 

de behandeling van politieke samenwerking met de vijand. De zachtere behandeling en breder begrip 

voor dwang spelen de verwachte rol. Voor de andere schuldigen loopt het beleid voor de Oostkantons 

gelijk met de rest van België. Zo ontstaat evenwicht tussen het begrip voor de uitzonderlijke situatie 

van de Oostkantons en de nood om misdrijven tegen de veiligheid van de Staat te sanctioneren. 

 

14.6.1.3 Het gerechtelijk beleid voor artikel 115 swb 

In vergelijking met de twee reeds behandelde strafwetartikelen steekt het gerecht meer tijd en moeite 

in het gerechtelijk beleid voor de economische samenwerking met de vijand. Ganshofs verslag in 1947 

stelt dat de economische collaboratie in de Oostkantons een beperkt probleem is. Uiteindelijk betreft 

het slechts enkele bedrijven in het Eupense en een in Malmedy. Naast een bredere toepassing van 

dwang gebruiken de auditoraten dezelfde criteria als in het binnenland.
2361

  

1. De sluiting van bedrijven in de Oostkantons 

De gerechtelijke onderzoeken voor economische samenwerking met de vijand kenmerken zich in de 

Oostkantons door een speciale omstandigheid. De lokale overheid sluit verschillende handelszaken. In 

oktober 1945 beschikken tussenpersonen daarnaast nog over stocks uit de oorlog. Om de openbare 

orde niet in het gedrang te brengen, wil Eupens burgemeester Zimmerman maatregelen uitvaardigen. 
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op de hoogte over de lokale interesse van het verzet en 

politieke gevangenen om de op bevel van de burgemeester gesloten winkels of drankgelegenheden van 

collaborateurs over te nemen. Substituut-Auditeur-generaal Gilissen ontvangt eind oktober 1945 de 

opdracht om met de krijgsauditeur te Verviers na te gaan hoe het militair gerecht in deze problematiek 

een rol kan spelen. Volgens substituut-krijgsauditeur Trousse licht Ganshof kan een toepassing van het 

sekwester leiden tot een efficiënte rol voor het militair gerecht.
2362

  

Op 12 december 1945 vertegenwoordigt Advocaat-generaal Constant het Auditoraat-generaal op een 

vergadering met de Luikse gouverneur Joseph Leclercq, de Procureur-generaal, de krijgsauditeur uit 

Verviers en een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie meent 

dat artikel 94 van de gemeentewet en de noodzaak voor openbare orde en veiligheid niet mogen leiden 

tot de langdurige sluiting van handelszaken. De economische wetgeving of collaboratie met de vijand 

moet de reden zijn. Er komt een tweevoudig akkoord. De burgemeester van Eupen moet de procureur 

des konings een lijst sturen van personen die gesloten zaken exploiteren. De dienst ravitaillering gaat 

ondertussen inbreuken na inzake ravitaillering en stokkering van goederen. De procureur des konings 

kan in geval van inbreuken een sluiting vorderen. Deze lijst wordt tevens door de auditeur bestudeerd 

voor inbeschuldigingstellingen. Leidt dit tot resultaat, volgt de vraag om het bedrijf onder sekwester te 

plaatsen. De krijgsauditeur te Verviers betreurt de traagheid van de dienst. Soms duurt het maanden 

voordat een sekwestratie effectief gebeurt. Hij belooft aan Ganshof een verslag om de dienst tot meer 

daadkracht aan te zetten.
2363

 

Tijdens de besprekingen over dit eerder indirect aan de repressie en epuratie gelieerde probleem steekt 

minister van Justitie Grégoire zijn licht op bij Ganshof. Hij wil een commissie voor de zuivering van 

de beheerraden van Eupense bedrijven. Dit ligt sinds juni 1945 in het ministerie van Economische 

Zaken voor. Substituut-Auditeur-generaal Mahaux meent in juli dat het militair gerecht zich uit deze 

commissies moet houden met het oog op hun onafhankelijkheid. Substituut-krijgsauditeur Trousse 

vergadert hierover op 17 november 1945 met de burgemeester te Eupen, een gedelegeerde van de 

studiedienst uit het ministerie van Economische Zaken en een technisch raadsman uit Eupen. Het idee 

is om een comité in te richten om de in de repressie betrokken industrieën onder voogdij te plaatsen. 

Dit comité zou de betrokken diensten kunnen coördineren. Trousse bedenkt dat dit voor heel België 

moet gelden. Dit voordelig stelsel zou anders louter te Eupen functioneren. Op de vergadering stelt 

deze magistraat dat de zuivering in de handen blijft van het militair gerecht en een afgevaardigde van 

Economische Zaken. Voor Trousse is de aflevering van een bewijs van burgertrouw in deze context 

afhankelijk van advies van het auditoraat en van het departement Economische Zaken. Ganshof wil 

geen zuiveringscomités. De invloed van lokale bewoners in de repressie en epuratie ligt hem niet.
2364

 

2. Het beleid van de lokaal bevoegde krijgsmagistraten 

De vermelde omstandigheden en plannen verhinderen niet dat substituut-krijgsauditeur Trousse in de 

tussentijd een beleid inzake economische samenwerking met de vijand voor de regio Eupen opbouwt. 

Hij toont halverwege november 1945 waar hij staat. Trousse ziet Eupen vanuit de mogelijkheid om het 

gebied politiek aan België te assimileren. Het krijgsauditoraat moet helpen verwezenlijken dat de grote 

bedrijven geen centra van pro-Duitse propaganda meer zijn. Hij baseert zich op de vaststelling van 
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burgemeester Zimmerman dat de Eupense bedrijven voorheen op geen enkele wijze de nationale geest 

versterken. Trousse merkt ter plaatse dat hij weinig steun verkrijgt. Sommige bedrijven stellen hun 

heropening uit of starten met minder gekwalificeerd personeel om het auditoraat tegen te werken. Dit 

versterkt de indruk dat de repressie de economische heropleving van de regio hindert. Trousse wil dat 

deze stoornissen zoveel mogelijk verdwijnen. 

Voor de vervolging van economische samenwerking past hij de strafwet en de burgerlijke epuratie toe. 

De magistraten bewerkstelligen de zuivering van de beheersraden via het bewijs van burgertrouw. 

Trousse omschrijft dit beleid als volgt: “…je considère que le dol général requis par l’article 115 

résulte du comportement personnel des intéressés durant l’occupation. L’activité politique (…) 

constituera une présomption très nette de sa volonté de fournir ou de ne pas fournir. Je ne crois pas 

qu’à Eupen, un industriel qui, dans l’ambiance du moment, a travaillé directement pour l’armement 

doit nécessairement être poursuivi. Il a peut-être été contraint de le faire par les offices du 

Rüstungsministerium. Mais il sera pou(r)suivi s’il a mis tout en œuvre pour activer cette production ou 

s’il s’est compromis en faisant de la politique active en faveur des Nazis”. Deze omschrijving strookt 

met de toelichting van Ganshof in 1947. Een bredere toepassing van dwang voor de bedrijven houdt 

rekening met de inlijving bij Duitsland en de druk die ontstaat om zich in de oorlog in te schakelen. De 

vervolging van economische collaboratie is sterker politiek gekleurd dan elders in België. 

Van de 41 industrieën ondergaan er veertien een gerechtelijk onderzoek. Trousse weet nog niet of deze 

groep volledig voor de krijgsraad moet komen. Daarnaast gebeuren er gerechtelijke vooronderzoeken 

voor zes andere bedrijven en een onderzoek naar de nood aan sekwester voor drie ondernemingen. De 

belangrijkste industrieën komen eerst. De expertises zijn bezig, maar lopen vertraging op, wegens het 

gebrek aan gekwalificeerd personeel “connaissant parfaitement allemand, civique et compétent”. Bij 

de opeising van documenten laat Trousse de werkingsdocumenten op het bedrijf. De bedrijven kunnen 

onder toezicht de in beslag genomen documenten zien. Een klein aantal industriëlen is gearresteerd. 

Hij wil een serieuze zuivering met weinig schade voor de bedrijven. Daarom geeft hij voorrang aan de 

zuivering en niet aan het sekwester. De burgemeesters vragen het akkoord van het auditoraat voordat 

ze een bewijs van burgertrouw uitschrijven. Dat is voor hem geen probleem. Trousse deelt de directies 

van bedrijven zijn voorwaarden voor een zuiver bedrijf mee. Dit bedrijf zuivert zichzelf en vervolgens 

geeft Trousse groen licht voor de aflevering van het bewijs van burgertrouw. Ganshof onderschrijft 

deze procedure.  

Substituut-krijgsauditeur Trousse ontwikkelt tevens een plan om bepaalde leiders van de Câblerie 

voor het gerecht te dagen op grond van artikelen 118bis en 121bis swb. De auditeur van Verviers heeft 

zijn twijfels en Ganshof treedt hem bij. De rechter zullen inbreuken op grond van artikel 115 en 118bis 

swb als verbonden beschouwen. Een verklikking kan wel een losse rechtszaak zijn.
2365

 Er zijn nog 

andere discussies over de bestraffing van economische collaboratie. Trousse wil aan de besluitwet van 

25 mei 1945 voorbijgaan en het oorspronkelijke artikel 115 swb toepassen, omdat de bepalingen in 

alinea 4 van § 1 van artikel 115 swb slechts van toepassing zijn voor bezet grondgebied. De inwoners 

van de Oostkantons bevinden zich echter in Duitsland. Zijn collega Lelièvre gaat niet akkoord. De 

Auditeur-generaal bestatigt dat de inwoners van de Oostkantons hun aard van Belg behouden. Hij acht 

bovendien Trousse’s onderscheid van redenen om te produceren van gering belang. Het gaat volgens 

de laatstgenoemde in het binnenland om een beperkte samenwerking tegen hongersnood, het failliet 

van de frank en het financiële debacle, terwijl te Eupen de aanwezigheidspolitiek een erger kwaad 
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vermijdt. Eind mei 1946 zegt Ganshof aan collega Mahaux dat hij op de volgende vergadering voor de 

Oostkantons moet benadrukken dat dwang een rol “exceptionnellement généreuse” moet krijgen.
2366

 

Dit strookt met Ganshofs raad voor de vereenvoudigde procedure in de rest van België. 

Eind januari 1946 ontvangt het Auditoraat-generaal tevens een overzicht van de vervolgingen voor 

Sankt-Vith. De krijgsmagistraten zoeken zoals steeds bewijzen van vrijwilligheid en de mate waarin 

de verdachten zich bewust zijn van hun daden. Dat de Duitse wetten vanaf mei 1940 gelden in Sankt-

Vith, doet de magistraten aan algemeen opzet voorbijgaan. Bijzonder opzet en winstbejag bepalen de 

verantwoordelijkheid van de verdachten. Het politieke gedrag van de verdachte verduidelijkt in deze 

zaken gewoonlijk diens andere handelingen.
2367

 

 

14.6.1.4 Het gerechtelijk beleid voor artikel 121bis swb 

Inzake rechtszaken betreffende verklikkingen doen zich geen sturingen of problemen voor. 

 

14.6.2 De maatregelen verbonden met de epuratie 

14.6.2.1 De administratieve internering 

Eind augustus ziet Majoor Lerot van het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid de situatie te 

Eupen verbeteren. Op 25.000 mensen zijn dan er nog 1000 van hun vrijheid beroofd. Dit cijfer bevat 

400 soldaten van de Wehrmacht. De helft van de overigen zijn Eupenaars. Er gebeuren in deze periode 

een paar ongevaarlijke aanslagen. Mensen menen dat het krijgsauditoraat te laks is.
2368

 Dit vloeit voort 

uit de invrijheidstellingen. Deze spanningen leven dus een tijdlang in de Oostkantons. 

De vergadering te Verviers op 2 oktober 1945 bespreekt ook de administratieve interneringen. De 

betrachting is om gedane interneringen te behouden tot de betrokkenen onderzocht zijn. Het publiek 

ongenoegen groeit echter door de uitvoering van niet te rechtvaardigen invrijheidstellingen. Dit ligt 

zowel aan de consultatieve commissies als aan het militair parket. Malmedy zal de administratieve 

onderzoeken en uitvaardiging van arrestatiebevelen in twee weken afronden. Daarna zou het “comité 

de libération” volgens eerste substituut Gillard geen invrijheidstellingen meer mogen ordonneren.
2369

 

Verscheidene nazisympathisanten wier vrijheid tot schandaal zou leiden, blijven opgesloten, hoewel er 

te hunner laste geen misdrijven gevonden zijn. Grégoire kondigt op de vergadering zijn plannen voor 

de hervorming van de consultatieve commissies aan.
2370

 

De consultatieve commissie leidt tot problemen in Eupen. Begin oktober bericht Landrien dat de 

commissies geen dossiers mogen tonen aan de advocaten van de tegenpartij wegens de gegevens over 
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nog niet veroordeelde getuigen. Dit kan de rechtsgang benadelen. Tezelfdertijd stelt Grégoire dat tot 

tegenbericht van de burgemeester invrijheidstellingen zonder goedkeuring van de krijgsauditeur niet 

meer kunnen. Eind oktober schrijft Koumoth aan zijn auditeur: “Je me vois obligé de vous demander 

votre protection contre l’activité des Commissions Consultatives de Verviers, spécialement la seconde, 

qui, sous prétexte d’instructions ministérielles dans ce sens, procède à l’heure actuelle, dans le canton 

d’Eupen, à des libérations massives, qui risquent de compromettre l’ordre public”. Hij verduidelijkt 

de gedachtegang van de consultatieve commissies: “Sans doute, les hostilités ont pris fin (en fait), 

mais l’internement peut encore se justifier à raison du scandale que provoquerait la libération”. De 

geïnterneerden zijn leiders en actieve propagandisten. Dat arrestaties uitblijven, is aan de overdaad aan 

dossiers te wijten. Drie magistraten zijn bevoegd voor 3000 dossiers. De eerste substituut benadrukt 

het gevaar voor de openbare orde. De Duitse invloed reikt diep in de kantons en invrijheidstellingen 

versterken dit. Hij wil de consultatieve commissies afschaffen. Een zin als “Ceci est un variabel 

S.O.S. !” onderstreept zijn zijn overtuiging. 

Krijgsauditeur Dubois negeert deze hulpkreet niet en schrijft het Auditoraat-generaal. Hij licht toe dat 

de voorzitter van de tweede consultatieve commissie een redelijke termijn geeft om het parket te laten 

beslissen over een arrestatiebevel voor geïnterneerden die de commissies in vrijheid wil stellen. In een 

aantal gevallen gaat dit goed. De vrouwen en bejaarden zijn behandeld en tegen eind november ook de 

geïnterneerden uit de eerste helft van 1945. Over de invrijheidstellingen stelt Dubois: “nous procédons 

dans ces cas (des libérations faites malgré notre avis défavorable) à la mise sous mandat d’arrêt, 

quand celui-ci s’impose, sans nous inquiéter autrement de la libération effectuée, mais il faut bien 

avouer que l’opinion publique estime incohérente cette manière d’agir”. Deze briefwisseling brengt 

het ministerie van Justitie tot het bepalen van een speciale procedure. Directeur Mathieu stelt dat een 

pro-Belgische houding in de Oostkantons geen teleurstelling mag betekenen. De commissie vraagt het 

auditoraat om dossiers en moet deze meteen krijgen. Indien de consultatieve commissie na onderzoek 

een invrijheidstelling correct acht, wordt het dossier teruggestuurd met de vraag om in vijftien dagen 

een arrestatiebevel uit te vaardigen. Het uitblijven van dat arrestatiebevel betekent de toelating van de 

invrijheidstelling.
2371

 

De dossiers van het Auditoraat-generaal bevatten tevens gegevens inzake de afschaffing van centra 

voor interneringen in de Oostkantons. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Malmedy. Op 19 september 

1946 meldt substituut-Auditeur-generaal Gilissen dat het hulpcentrum te Malmedy afgeschaft wordt. 

Door de transportmoeilijkheden met de treinen vraagt hij de krijgsauditeur Koumoth (Malmedy) voor 

oplossingen. Dit hulpcentrum bevindt zich in het gebouw van het plaatselijke atheneum. De rijkswacht 

is naast het transportprobleem evenwel nog steeds overbelast. Uiteindelijk stelt Ganshof voor aan het 

ministerie van Justitie om de cellen nog een tijd in gebruik te houden. De kleine gevangenis kan mits 

een kleine ingreep volledig van de school worden afgescheiden.
2372

 

 

14.6.2.2 De burgerlijke epuratie 

Er bestaat een tijdlang enige onduidelijkheid over de toepasbaarheid van de burgerlijke epuratie in de 

Oostkantons. Auditoraat Koumoth (Eupen) stuurt het Auditoraat-generaal op 8 juni 1946 echter een 

vonnis dat de toepassing van de besluitwet van 19 september 1945 bevestigt. Een onderscheid tussen 
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geannexeerd en bezet gebied wordt niet gemaakt: NSDAP, BDM en DAF-RLB horen daardoor onder 

de burgerlijke epuratie.
2373

 

Deze relatief late briefwisseling weerhoudt het militair parket niet om zoals in de rest van het land met 

de verkiezingen in aantocht de nodige inschrijvingen uit te voeren om de incivieken uit te sluiten. Op 

24 januari 1946 vraag minister van Justitie Grégoire naar het aantal gevangenen en incivieken dat door 

de burgerlijke epuratie niet mag stemmen. Het betreft 1474 gedetineerden en daarnaast 1407 personen 

die notificatie hebben van hun inschrijving op de lijst. Dit brengt het tussentotaal op 2881 personen. Er 

zijn tevens nog 4400 personen zonder notificatie. Dit betekent dat 7281 burgers van de verkiezingen 

worden uitgesloten. Dit is een hoog aantal dat evenwel enigszins in balans is met de 45 procent van 

16.000 kiesgerechtigden die in 1939 voor het Heimattreue Front kiezen. 

De krijgsmagistraten werken door om het aantal personen zonder notificatie te drukken. De resterende 

groep moet echter hoe dan ook van de verkiezingen weerhouden worden. De oplossing is een publieke 

affiche die zes deelgroepen vermeldt: leden van de NSDAP inclusief Anwärter, leden van de SS, 

Waffen SS, Heimat SS, NSFK en SA, NSKK’ers met de rang Führer, leden van de Hitlerjugend vanaf 

Gefolgschaftsführer, leiders van de NSV, DAF en andere aan de NSDAP gelieerde organisaties en ook 

de vrijwilligers van de Wehrmacht en elke persoon zonder lidmaatschap die notoir de publieke opinie 

voor samenwerking met de vijand beïnvloedt als activist of propagandist.
2374

 

Zoals in de rest van België neemt het burgerlijk gerecht bij verzet vaak afstand van de inschrijving. Dit 

betekent zoals in de rest van België niet dat het militair parket een heksenjacht ontketent. Koumoths 

eindverslag over de werking van het auditoraat te Eupen stelt: “En ce qui concerne des mesures de 

sûreté (épuration civique) il faut signaler que l’instrument législatif (A.L. du 19 septembre 1945) dont 

nous avons dû nous servir n’a donné des résultats attendus: son manque de souplesse, sa rigueur 

extrême ont eu pour conséquences que le Tribunal de Verviers et la Cour de Liège en ont écarté 

l’application dans de nombreux cas, où cependant une déchéance, mais mesurée, s’imposait”.
2375

 De 

magistraten passen de besluitwet van 19 september 1945 nauwgezet toe, maar het burgerlijk gerecht 

ziet deze sancties met meer afstand en schrapt de als te streng beschouwde sancties. 

 

14.6.2.3 Het verval van nationaliteit 

Op de voornoemde vergadering in het stadhuis te Verviers op 2 oktober 1945 zegt substituut Koumoth 

dat het hem stoort dat de besluitwet van 20 juni 1945 met een nationaliteitsverval voor de Oostkantons 

geen zeggenschap aan het militair parket verleent, terwijl daar de noodzakelijke kennis aanwezig is. 

De procedure gaat als volgt: De lokale colleges van burgemeester en schepenen stellen de lijsten op. 

De adjunct-arrondissementscommissaris, de rijkswacht en de Staatsveiligheid controleren de lijsten. 

De procureur des konings en de minister van Justitie komen daarna. De minister publiceert de lijst na 

advies van de gouverneur in het Staatsblad. Het militair gerecht heeft echter gerechtelijke dossiers 

over deze personen en oordeelt volgens Koumoth onafhankelijker dan de burgemeesters en schepenen. 

De procureur des konings treedt Koumoth bij en legt uit dat de meeste getroffenen in beroep zullen 

gaan. De krijgsmagistraat duidt daarna aan dat de beroepsgang voor het burgerlijk gerecht geblokkeerd 
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zal blijven, totdat de krijgsraden vooruitgang boeken in de repressie. De regel “le criminel tient le civil 

en état” weerhoudt hen immers van uitspraken tot na het strafrechtelijk proces. Hierna vraagt Grégoire 

of de krijgsraad enkele “cas criants” van samenwerking met de vijand kan vonnissen om de publieke 

opinie te kalmeren. Iedereen gaat akkoord. Ganshof zal er daarnaast voor zorgen dat een aantal zaken 

zonder oponthoud voor het krijgshof kunnen verschijnen. 

Ganshof deelt mee dat hij een wijziging van de wet van 20 juni 1945 al vermeld heeft in het bestendig 

comité van de raad van wetgeving. Hij meent wel dat de bevoegdheid aan het eind bij het burgerlijk 

gerecht behoort. Dit betekent niet dat de krijgsauditeur geen essentiële rol kan vervullen. Projecten uit 

Londen voorzien de facultatieve toepassing van het nationaliteitsverval door het militair gerecht, maar 

dit is niet uitgevaardigd. Dit verval mag in elk geval louter voor erge gevallen dienen. Het vigerende 

systeem lijdt aan gebrekkige algemene regels en een te grote lokale verdeeldheid. Ook Ganshof vindt 

dat de recente lijsten overdreven zijn. Grégoire is een wetswijziging niet ongenegen. De vergadering te 

Verviers beslist om de lijstopstelling bij te sturen. Adjunct-arrondissementscommissaris Hoen stuurt 

de lijsten niet meer naar de procureur des konings. Het militair parket krijgt de documenten om de 

aanwezige kennis van de regio toe te passen. Daarna vervolgt de procedure zijn gewone weg.
2376

 

Adjunct-arrondissementscommissaris Hoen stuurt op 30 oktober 1945 de lijsten naar de procureur des 

konings te Verviers door. Het zijn individuen met duidelijke anti-Belgische gevoelens. Hij steunt ook 

de uitbreiding van de beschikkingen van de wet van 30 juli 1934 en wil het militair gerecht blijvend 

associëren met de opstelling van de lijsten. Hij vraagt de publicatie van de lijsten tegen eind april. De 

lijsten opgesteld met hulp van het militair gerecht in het Staatsblad van 13-14 mei 1946 komen. Op 

deze lijsten komt geen kritiek. Ganshof ziet dat een tweede, meer omvangrijke lijst opgesteld zonder 

hulp van het militair gerecht veel tegenwind krijgt. Hij herneemt Hoens voorstel dat de procureur des 

konings te Verviers hulp moet vragen aan de auditeurs te Verviers, Eupen en Malmedy. Hoen kan hen 

de lijsten ook zelf voorleggen. 

Naast de toepassing van de tijdelijke bepalingen uit de besluitwet van 20 juni 1945 bestaat tevens het 

plan om de nationaliteitswetgeving voor de Oostkantons permanent te verstrengen. Een nota afkomstig 

van de beleidsvoerders in de Oostkantons en bewerkt in het auditoraat te Verviers vraagt de regering 

een besluitwet voor “(les) révocations de la nationalité belge à titre de sanction dans l’avenir”.
2377

 De 

regering Van Acker buigt zich hierover een permanente uitbreiding van het verval van nationaliteit. 

Dit idee behelst een tweevoudige uitbreiding van de wet van 30 juli 1934. Ook de personen met een 

vader die Belg wordt via artikel 36 van het verdrag van Versailles horen onder de wet van 30 juli 1934 

en de gezinsleden (vrouw en kinderen) moeten het aan de man opgelegde verval eveneens ondergaan. 

Op 28 augustus 1945 besluit de regering dit ontwerp uit te stellen.
2378

 Het verschil tussen autochtone 

Belgen en Belgen van vreemde afkomst is arbitrair en getuigt van een ontoelaatbaar racisme. Ook is 

niet iedereen gewonnen voor het collectief gevolg voor gezinnen. 

Na de vergadering van 2 oktober stuurt Koumoth aan Ganshof zijn idee over het nationaliteitsverval. 

Hij meent dat de sanctie nut heeft. Na negen maanden gerechtelijk onderzoek in de Oostkantons weet 

hij dat bepaalde mensen immuun zijn voor het Belgische idee. Krijgsraden moeten het verval kunnen 
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uitspreken als burgerlijk gevolg van hun beslissingen. De wet van 30 juli 1934 staat het krijgsgerecht 

toe om met dat doel vonnissen en arresten in kracht van gewijsde over te maken aan de Procureur-

generaal. Dit heeft tevens het voordeel van snelheid: “une simple assignation du Procureur Général; 

un degré de juridiction; le recours en cassation pratiquement impossible; la garantie du pouvoir 

judiciaire – ce qui est dans la ligne de nos traditions d’Etat de droit”. Deze wet is al toegepast op deze 

wijze en kan mits de vernoemde vernieuwingen op brede schaal toegepast worden. 

De eerste substituut maakt nog een bijzonder voorbehoud inzake de gemeentebesturen. In Verviers is 

er op de vergadering sprake van een bereik van 7000 getroffenen (rekening houdend met de uitdijende 

gevolgen van het verval voor gezinnen). Koumoth benadrukt dat enkel leidinggevende personen onder 

de maatregel mogen vallen. Hij vreest dat anders pro-Belgische families getroffen worden. Hij stelt 

voor dat de administratieve overheden en vertegenwoordigers van het militair gerecht namen van de 

lijsten kiezen. De auditeurs doen een vooronderzoek, waarna de dossiers naar het Parket-generaal gaan 

voor de toepassing van de tegen dan gewijzigde wet van 1934. Ganshof stuurt Grégoire dit verslag.
2379

 

Hij dringt op 10 juli 1946 opnieuw bij de minister van Justitie aan op de uitbreiding van de wet van 30 

juli 1934. Eind juli 1946 antwoordt Standaert, de beheerder van de vreemdelingenpolitie dat er een 

wetsontwerp ter wijziging van artikel 18bis van de gecoördineerde wetten op de nationaliteit voorlegt. 

Dit ontwerp komt inderdaad terug op de ministerraad. Minister van Justitie Van Glabbeke gaat in 

tegen de redenen voor het uitstel eind augustus 1945. De minister haalt aan dat het onderscheid tussen 

autochtone en vreemde Belgen slechts een graad opschuift. Over het tijdelijk karakter van de wet van 

20 juni 1945 stelt hij dit: “Il est indispensable de disposer vis-à-vis des éléments indésirables de ces 

régions, dès maintenant et à l’avenir, de dispositions permanentes de nature à les mettre hors d’état 

de nuire au pays et d’entraver l’oeuvre fraternelle d’assimilation entreprise par le gouvernement” en: 

“Les liens envers le nationalité sont l’oeuvre des générations, non celle d’un acte de naturalisation”. 

Inzake het collectief effect voor het gezin herinnert Van Glabbeke aan de beroepsmogelijkheden en de 

visie dat “dans tous les domaines les membres d’une famille sont solidaires”. Bovendien is het voor 

nationaliteitswetgeving niet ongewoon dat de nationaliteit van de gezinsleden afhangt van de vader.
2380

 

Het wetsontwerp uit juni 1946 ter wijziging van artikel 18bis van de samengeschakelde wetten op de 

nationaliteit kent een korte geschiedenis.
2381

 Artikel 18bis betreft de mogelijkheid om het verval uit te 

spreken. Dit kan louter voor Belgen wier nationaliteit niet stamt van een ouder die Belg was op de dag 

van hun geboorte. De toepasbaarheid van het nationaliteitsverval wordt uitgebreid. De memorie van 

toelichting noemt de bescherming te sterk. Drie categorieën Belgen zijn het doel: personen met een 

vader van vreemde herkomst die een naturalisatie ondergaat vóór de geboorte van het kind, personen 

geboren uit een vader van vreemde herkomst, die – zonder daarvoor zijn wil te tonen en soms met het 

behoud van de oorspronkelijke nationaliteit – de Belgische nationaliteit via wettelijke wijze verwerft 

en ten derde personen geboren uit een vader die door de toepassing van artikel 36 van het Verdrag van 

Versailles Belg wordt. De derde categorie is de kerndoelgroep van dit ontwerp. 

De tweede aanpassing breidt de gevolgen van het verval uit tot de familieleden van de betrokkene, 

immers: “De vrouw en zelfs minderjarige kinderen van de vervallen verklaarde Belg (…) konden (…) 

de ontbindende actie, die het hoofd van het gezin had gevoerd, in het land voortzetten in een geest van 

vijandigheid, nog verscherpt door de tegenover hun man of vader getroffen sanctie”. De vrouw met de 

Belgische nationaliteit via een bij haar geboorte Belgische ouder en de kinderen kunnen in zes maand 

                                                      

2379
 SOMA. IG’s. Z/238-14. Dossier inzake de toepassing van de besluitwet van 20 juni 1945, oktober 1945. 

2380
 ARA. Archief MR. Dossier inzake de wijziging van artikel 18bis van de nationaliteitswetgeving. 

2381
 ARA. VMR, 13 juni 1946. 



 

 558  

een verklaring indienen om de Belgische nationaliteit opnieuw te krijgen. Het gerecht kan deze vraag 

inwilligen. De regering voorziet nog een overgangsbepaling voor eerder opgelegd nationaliteitsverval 

via de besluitwet van 6 mei 1944. Het ontwerp bepaalt dat de vrouw en kinderen van de getroffen man 

ingelicht worden over de termijn om de verklaring in te dienen. Voor de vrouw start de termijn direct. 

Voor minderjarige kinderen loopt deze zes maand vanaf de meerderjarigheid.
2382

 

De commissie van Justitie in de Kamer is niet mals.
2383

 Verslaggever Oblin snapt niet waarom de weg 

van 1934 verlaten wordt. Zich onder meer inspirerend op de besluitwet van 6 mei 1944 stelt hij: “Uit 

die tekst blijkt, dat de regering, twee jaar na de bevrijding, strenger optreedt dan gedurende de oorlog 

zelf, en haar gestrengheid lijkt volkomen van logica ontbloot. De grootste verraders, de verfoeilijkste 

verklikkers, de wreedaardigste beulen zullen van de Belgische nationaliteit slechts vervallen kunnen 

worden verklaard indien zij bij verstek werden veroordeeld. Maar wegens handelingen die zelfs niet 

altijd onder toepassing van de strafwet zullen vallen, kan een Belgisch burger vervallen worden 

verklaard van de staat van Belg omdat zijn grootvader Fransman, Nederlander of Duitser was”. Dit is 

niet de enige grond van tegenkanting. De commissie acht dat het intergeallieerd militair bestuur in 

Duitsland niet zomaar Duitse “hinderlijke onruststokers” zal accepteren. De uitkomst van het verval 

voor mensen geboren uit Belgische ouders is daarnaast staatloosheid. Dit druist tegen het volkenrecht 

in. De commissie verwerpt de uitbreiding van de vervallenverklaring tot het gezin van de betrokkene, 

maar aanvaardt het ontwerp verrassend genoeg.
2384

 Op 5 februari 1947 keurt de Kamer het ontwerp 

eenparig goed.
2385

 De commissie van Justitie in de Senaat neemt het betoog van de commissie uit de 

Kamer over en besluit laconiek: “Men had, na een dergelijke beoordeling, kunnen verwachten dat de 

commissie van Justitie van de Kamer het regeringsontwerp zou verwerpen. Doch zij heeft het 

goedgekeurd. Uw commissie, het advies van de commissie van Justitie delende, doch logischer dan zij, 

stelt U voor het ontwerp te verwerpen”.
2386

 Dit is het einde van dit ontwerp. 

Politici sleutelen nog aan het nationaliteitsverval, maar ter verzachting van deze sanctie. Dit is het 

geval bij de heropening van de termijn waarna verstekveroordelingen definitief worden. Het parlement 

voorziet twee uitzonderingen. Indien de betrokkene niet in België is voor de betekening van het vonnis 

bij verstek, start de termijn van verzet op de eerste dag dat de betrokkene zich na de uitvaardiging van 

de wet op Belgisch grondgebied bevindt of vanaf de dag dat hij over het vonnis bij verstek ingelicht is. 

De andere uitzondering is voor veroordeelden wier termijn bij de uitvaardiging van de wet verstreken 

is, maar die tijdens deze termijn de betekening van dit vonnis niet kennen voor een periode die op zijn 

minst gelijk is aan de termijn om verzet in te dienen. Voor hen loopt er een nieuwe termijn bij het van 

kracht worden van de wet of op de dag dat het vonnis effectief aan de betrokkene betekend wordt.
2387
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Op 27 februari 1947 komt er nog een besluitwet inzake het nationaliteitsverval met bepalingen inzake 

de termijnen waarna een veroordeling bij verstek definitief wordt.
2388

 Het is door overmacht en door 

de voorziene uitzonderingen uit de wet van 7 november 1946 soms nodig om akten van de burgerlijke 

stand te rectificeren. Het burgerlijk gerecht moet daar telkens de toelating voor geven. Deze besluitwet 

ontlast het gerecht daarvan door de ambtenaren van de burgerlijke stand van ambtswege bevoegd te 

maken om in de marge van akten een notitie te schrijven dat het vonnis inzake het nationaliteitsverval 

nietig verklaart. De krijgsauditeurs moeten daarvoor een bevestigend afschrift van het vonnis of arrest 

opsturen. De besluitwet bevat ook een overgangsmaatregel. Op datum van 31 december 1946 zijn alle 

twijfelgevallen voor de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit effectief vervallen. Dit 

gebeurt op basis van artikel 18ter van het kb op 14 december 1932 voor de coördinatie van de wetten 

inzake de nationaliteit. Dit artikel bepaalt dat de gesanctioneerden na het verloop van de termijn van 

verzet van ambtswege van hun nationaliteit vervallen. De wet van 7 november 1946 verlengt deze 

periode voor velen. Dit leidt tot verificatieprocedures om te bepalen wie precies van de verlenging kan 

genieten. Tegen deze onzekerheid stelt de besluitwet een grensdatum vast.
2389

  

Het CEPESS – het studiebureau van de CVP – heeft een subcommissie Oostkantons. In de jaren 1947 

– 1948 spenderen politici van de CVP een deel van hun tijd aan discussies inzake het politieke beleid 

voor de Oostkantons. In een ongedateerd verslag uit 1947 inzake de geschiedenis van de Oostkantons 

staat de wens dat de CVP tegen het behoud van bijzondere besluitwetten zou ageren. De subcommissie 

acht verscheidene maatregelen voor de Oostkantons te radicaal. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

besluitwet inzake het verval van nationaliteit. De overige extreme maatregelen zijn: de optrekking van 

de schoolleeftijd tot 16 jaar (15 mei 1945), de verplichting voor gemeenten om op kosten van de Staat 

écoles complémentaires in te richten (19 april 1945), het verbod voor gemeenteraden om lesgevers aan 

te stellen (15 mei 1945) en tot slot de benoeming van bourgmestres fonctionnaires (7 juni 1945). De 

subcommissie is ontevreden over het akkoord van hun ministers om bepaalde besluitwetten in voege te 

laten na het op vredesvoet plaatsen van het leger. Pierre Kofferschlager dient een amendement in om 

al deze besluitwetten af te schaffen. 

De aandacht van de subcommissie gaat uit naar het verval van nationaliteit. Er zijn in totaal zes punten 

van kritiek. De publicatie van vervallenen moet stoppen. Het verval moet aan de belanghebbende 

betekend worden. Verzet moet eenvoudiger en goedkoper. De subcommissie wenst tevens dat verzet 

het verval opschort. Een persoon die over zijn rechten beschikt, zou niet van zijn nationaliteit mogen 

vervallen. Tevens moet de afgifte van de Duitse nationaliteit stoppen. 

Op 4 oktober 1947 vindt een vergadering plaats bij volksvertegenwoordiger Albert Parisis. Senator 

Balthus en kamerlid Kofferschlager zijn er ook. Parisis wil een ontwerp indienen voor de heropening 

van de termijnen voor verzet “seulement pour la consignation des frais de procédure, lorsqu’une lettre 
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recommandée a déjà été envoyée par l’opposant à la déchéance”. Een afschaffing van het verval is het 

best, maar het politieke minimum is: “d’une part, le recouvrement automatique de la nationalité belge 

par les personnes qui ont été relevées de la déchéance des droits civils et politiques et, d’autre part, 

l’impossibilité d’appliquer l’A.Loi à de nouveaux cas dans l’avenir”. Twee weken later schetst Parisis 

zijn voorstel om het nationaliteitsverval te wijzigen. Hij wil vijf wijzigingen. Indien een getroffene in 

de drie maanden na de publicatie van zijn verval geen verzet aantekent, krijgt hij nog een kans daartoe. 

Er komt ten tweede een persoonlijke betekening van het verval om de betrokkene in te lichten en de 

kans te bieden om verzet aan te tekenen. Een herstel in de rechten moet leiden tot een klassering van 

ambtswege van het dossier voor het nationaliteitsverval. Ten vierde wil Parisis de gevolgen van verval 

bij verzet voorlopig schorsen. De identiteitskaart mag dan bijvoorbeeld niet meer afgenomen worden. 

Tot slot wil Parisis niet dat de besluitwet van 20 juni 1945 in de toekomst nog nieuwe effecten heeft of 

dat er nog nieuwe gepubliceerde lijsten komen. Volgens de subcommissie heeft dit verval geleid tot 

misbruiken. Zoals bij de administratieve internering zijn zo persoonlijke rekeningen vereffend. Begin 

1948 noemt de subcommissie een totaal van 1325 getroffenen met de Duitse nationaliteit.
2390

 

De wet van 1 juni 1949 die het leger terug op vredesvoet stelt en de oorlogstijd eindigt, bevat in artikel 

16 een aantal bepalingen voor de besluitwet van 20 juni 1945. Er wordt ten eerste een alinea in artikel 

3 toegevoegd: “De vervallenverklaarde die doet blijken dat hij tegen zijn wil in het buitenland werd 

weerhouden, kan binnen de termijn van drie maanden die volgen op zijn terugkeer in België, beroep 

instellen, in de vormen en onder de voorwaarden voorzien in de voorgaande alinea”. Er komt dus een 

extra mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen het verval van nationaliteit. Na de laatste alinea 

komt nog: “De vrouw en de kinderen van de vervallenverklaarde kunnen de Belgische nationaliteit 

afwijzen binnen de termijn van zes maanden na de overschrijving van het vonnis of van het arrest 

waarbij het door de vervallen verklaarde ingestelde beroep wordt afgewezen, of eventueel binnen de 

termijn van zes maanden vanaf de inwerkingtreding der wet waarbij de sommige wettelijke bepalingen 

gehandhaafd worden, niettegenstaande het terugbrengen van het leger op vredesvoet. Ten opzichte 

van de minderjarige kinderen, wordt deze termijn verlengd na verloop van zes maanden die volgen op 

hun meerderjarigheid; evenwel mogen zij van de leeftijd van 16 jaar af, de Belgische nationaliteit 

afwijzen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 21 der wetten op de nationaliteit, samengeordend 

bij koninklijk besluit van 14 december 1932”.  

Dit zijn de overgangsbepalingen: “De overeenkomstig de bepalingen van deze besluitwet van de 

Belgische nationaliteit vervallen verklaarde persoon, die geen beroep heeft ingesteld binnen de 

termijn bepaald vóór de inwerkingtreding der wet waarbij sommige wetsbepalingen gehandhaafd 

worden, niettegenstaande het terugbrengen van het leger op vredesvoet, of die heeft verwaarloosd ter 

griffie van de rechtbank een provisie in consignatie te geven tot dekking van de kosten van 

bekendmaking en van rechtspleging, kan, binnen de drie maanden die volgen op de inwerkingtreding 

der wet waarbij sommige wetsbepalingen gehandhaafd worden, niettegenstaande het terugbrengen 

van het leger op vredesvoet, beroep instellen tegen de maatregel die hem heeft getroffen, of die 

provisie in consignatie geven. De laattijdige consignaties van provisie tot dekking van de kosten van 

bekendmaking en van rechtspleging, gedaan vóór de inwerkingtreding der wet waarbij sommige 

wetsbepalingen gehandhaafd worden, niettegenstaande het terugbrengen van het leger op vredesvoet, 

worden geldig verklaard”. Met terugwerkende kracht schort de wet van 1 juni 1949 de bepaling uit de 

besluitwet van 20 juni 1945 op dat echtgenotes en kinderen van door het nationaliteitsverval getroffen 

samenwerkers met de vijand automatisch ook hun Belgische nationaliteit verliezen. De betrokkenen 
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kunnen de Belgische nationaliteit wel nog afwijzen. Een definitief einde aan het nationaliteitsverval 

komt er niet. De politieke wereld maakt wel nog herzieningen mogelijk.
2391

 

Een totaal van 1226 individuen vervallen in de Oostkantons van hun nationaliteit door de wet van 20 

juni 1945. Bij 908 personen wordt het verzet tegen deze maatregel ingewilligd. In 1960 zijn nog steeds 

358 personen van de Belgische nationaliteit vervallen.
2392

 

 

14.6.2.4 Het bewijs van burgertrouw 

De vergadering te Verviers bespreekt op 2 oktober 1945 tevens het bewijs van burgertrouw. Adjunct-

arrondissementscommissaris Hoen wil ook hier bijzondere criteria. Notoir bekende goede Belgen 

moeten dit bewijs in elk geval ontvangen. Anderen kunnen voor een specifiek doel een tijdelijk bewijs 

krijgen, zoals het bewijs van goed gedrag en zeden. Onwaardigen krijgen niets. Bissot heeft een ander 

voorstel. Hij wil elke inwoner een bewijs van burgertrouw geven, met vermelding van laakbare feiten. 

Bijna niemand gaat akkoord. Hoen en de burgemeesters benadrukken de noodzaak om het bewijs van 

burgertrouw te verlenen aan gezagsgetrouwe inwoners van de Oostkantons. De vergadering verkiest 

uiteindelijk het systeem van Hoen.
2393

  

Een paar dagen later stuurt Hoen aan de Auditeur-generaal en de minister van Binnenlandse Zaken een 

gedetailleerd overzicht van zijn systeem. Alle patriotten krijgen een bewijs voor burgertrouw: de leden 

van het verzet, de politieke gevangenen, de werkweigeraars en algemeen diegenen met een onbevlekte 

houding voor en na de oorlog. De tekst op dit bewijs van burgertrouw moet zijn dat “het niet ter onzer 

kennis is dat de bedoelde tekortschoot in zijn taak tijdens de annexatie”. Daarnaast beschrijft Hoen een 

bewijs van ontrouw voor de hoofdoprichters, -leiders en -propagandisten van het Heimattreue Front 

en de NSDAP. Dit zijn de hoofdverantwoordelijken voor de antinationale politiek voor en na 10 mei 

1940. Hieronder vallen de Gestapo, SS, vrijwilligers bij de Heimat en de Waffen SS en de Wehrmacht, 

de verklikkers en alle uniform- en wapendragers in leidinggevende functies bij een nazi-organisatie en 

de ambtenaren en agenten van de Staat die wetend meewerken aan de verandering van de Belgische 

instellingen. Voor twijfelgevallen en gewone leden van nazistische organisaties denkt Hoen aan een 

bewijs met de boodschap: “Au point de vue national rien ne s’oppose…”. 

In de eerste helft van 1946 blijft een bijzondere regeling voor het bewijs van burgertrouw uit. Hoen is 

ontevreden en treedt daarom in contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas midden juni 

1946 komt er een rondzendbrief van dit ministerie. Er is een drieledig systeem. Het bewijs model A 

dient voor personen met een onberispelijk gedrag onder de bezetting en zonder lidmaatschap bij een 

vijandige organisatie. Na overleg met de auditeur kan de burgemeester een bewijs model B verlenen 
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aan personen met een dergelijk lidmaatschap, indien zij niet op de zuiveringslijsten komen. Tot slot is 

er een bewijs model C. Dit is een “attestation état-civique” ten dienste van het economisch herstel van 

de Oostkantons. Individuen die vallen onder de burgerlijke epuratie of die het auditoraat vervolgt, 

kunnen na advies van de krijgsauditeur dit model krijgen. Deze betrokkenen kunnen dan bijvoorbeeld 

toch steun krijgen voor het herstel van oorlogsschade. Dit is een zeer milde regeling.  

Op 2 juni 1947 blikt Hoen terug. Dit drieledige systeem en de beroepsprocedure voor de commission 

d’appel zijn zonder problemen uitgevoerd. Met de afschaffing van het krijgsauditoraat te Malmedy 

eind juni en te Eupen eind juli 1947 is overleg nodig met het Auditoraat-generaal voor de overdacht 

van de hangende zaken naar het krijgsauditoraat te Luik. Krijgsauditeur Koumoth gaat akkoord met 

Hoens voorstel om de lokale burgemeesters het model B te laten uitschrijven, indien hun ambt geen 

inlichtingen heeft over een veroordeling of ontzetting. In de andere gevallen kan model C. Dit is niet 

naar de zin van Auditeur-generaal van der Straeten. Bepaalde burgers kunnen een model A verdienen. 

Koumoth stelt echter dat burgers in dat geval naar de beroepscommissie kunnen. Deze commissie 

heeft veel onderzoeksmogelijkheden en kan zijn werk adequaat uitvoeren.
2394

 

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Vermeylen schaft dit systeem af in een rondzendbrief op 19 juli 

1947. Veroordelingen, rechtenontzettingen via de burgerlijke epuratie en lopende vervolgingen die tot 

een rechtenontzetting kunnen leiden, horen thuis op het nieuwe getuigschrift van burgertrouw en goed 

gedrag. Op administratief gebied mag niemand het gebruik of genot van een recht waarvan politieke 

delinquenten niet uitdrukkelijk bij wet zijn uitgesloten, afhankelijk stellen van dit nieuwe bewijs.
2395

 

Tot slot is er de rol van het bewijs van burgertrouw voor economische samenwerking met de vijand. 

Op 15 augustus 1945 vraagt Trousse aan Ganshof de voorwaarden voor de verlening van het bewijs 

van burgertrouw aan bedrijven met leden vervolgd voor economische samenwerking met de vijand. 

Trousse krijgt deze vraag van de beheerraden van nv’s. Voor hem voldoet een gezuiverde beheerraad. 

Het Auditoraat-generaal laat hem weten dat deze voorwaarden van het gemeentebestuur afhangen. 

Hij ontmoet twee praktische problemen om bedrijven te laten functioneren: de zuivering van de leden 

van de beheerraad en de toelating van de gemeente voor het functioneren van de bedrijven. Dit loopt 

niet steeds van een leien dakje. In zijn brief aan het Auditoraat-generaal schrijft hij: “Cette mission 

(…) sort du domaine pénale, mais m’en référant à votre autorisation, je l’ai continuée, en l’absence 

d’autres organismes communaux ou indépendants qui pourraient exister”. Het gaat er voor Trousse 

om dat “l’activité économique de cette usine soit liée à l’action de la justice, il faut préférer sacrifier 

quelques intérèts économiques à la paix publique”. De verlening van het bewijs van burgertrouw en 

het effect op de economische activiteit in de Oostkantons tonen dat het militair parket een rol speelt 

die niet strikt tot hun taak behoort. Dit besef speelt mee in het gevormde beleid.
2396

 

 

14.6.3 Deelbesluit: De Oostkantons vanaf augustus 1945 

Ten eerste valt zoals in hoofdstuk 13 op dat het politiek en juridisch beleid voor de bestraffing van de 

samenwerking met de vijand in de Oostkantons evolueert zoals in de rest van het land. Dit is logisch, 
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omdat de burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure tevens voor de Oostkantons hun intrede 

doen. De algemene gemoedstoestand in deze gebieden loopt ook gelijk. Een voorbeeld is de spanning 

over vrijgelaten geïnterneerden voordat de Tweede Wereldoorlog definitief eindigt. Een verschil is de 

speciale voorgeschiedenis van de Oostkantons. Dit heeft een impact op het vervolgingsbeleid en de 

toepassing van het nationaliteitsverval. 

Het valt op in de briefwisseling van het Auditoraat-generaal met de krijgsauditoraten dat de bevoegde 

magistraten zich goed bewust zijn van deze bijzondere positie. Voor elke samenwerking met de vijand 

gaan zij na of er dwang is en hoe dit kan tellen. De annexatie door nazi-Duitsland is natuurlijk geen 

vrijgeleide: “les serviteurs conscients, volontaires et zélés de la politique et des desseins de l’ennemi” 

komen hoe dan ook voor de krijgsraad. De bestraffing van misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat balanceert in de Oostkantons tussen voldoende begrip voor de speciale omstandigheden 

en de adequate beteugeling van inciviek gedrag. Uitersten aan beide kanten kunnen tot ontevredenheid 

leiden en ongenoegen ten aanzien van België. De gevoeligheden en het bewustzijn in de auditoraten 

toont zich meer dan elders in de expliciet maatschappelijke taak dat het parket zich aanmeet. Er is een 

zuivering aan de gang met de acceptatie van België als einddoel. Dit is waar voor het hele land, maar 

in de Oostkantons is het militair parket zich hiervan op een andere, meer actievere wijze bewust.  

De voorziene uitsluiting van de helft van de kiezers begin 1946 zou erop kunnen wijzen dat de 

mildheid van het militair gerecht niet klopt. Dit is evenwel een moeilijke conclusie om te trekken. Het 

evenwicht met het aantal stemmers op het Heimattreue Front lijkt voor de auditoraten voldoende 

verantwoording. Inzake het toegepaste nationaliteitsverval blijkt dat de goed onthaalde lijst net degene 

is waaraan het militair parket zijn medewerking levert. Dit gegeven is Balthus bij zijn toespraak in de 

Senaat onbekend. Duidelijker dan voor de rest van België tonen de toepassing van het bewijs van 

burgertrouw de nauwe band van de zuivering, de economie en het herstel van de lokale regio aan. 

 

14.7 Een vergelijking met Frankrijk en Nederland  

14.7.1 De zuivering van drie naoorlogse maatschappijen 

“Elle fut inégale dans le temps et dans l'espace, elle fut parfois incohérente, notamment en laissant 

hors de portée la collaboration la plus importante, à savoir la collaboration économique. Elle fut 

aussi, à bien des égards, inachevée”.
2397

 Dit citaat sterkt de waarde van een vergelijking tussen landen 

voor de uitvoering van de bestraffing van samenwerking met de vijand. De “elle” in dit citaat is niet de 

Belgische repressie, maar de Franse zuivering. Critici laten zich in België evenzeer in deze trant uit. 

Het voortschrijden van de tijd brengt ten eerste niet enkel in België zachtere straffen met zich mee. In 

eerste instantie wordt enkel het zuiden van Nederland bevrijdt. Het noorden volgt pas maanden later. 

In het zuiden start de afhandeling van de samenwerking met de vijand meteen. Het valt Belinfante op 

dat de lichte gevallen in het zuiden zwaardere straffen krijgen dan later in het noorden: “Tijdens en 

kort na de oorlogshandelingen was men in het Zuiden scherper dan in het Noorden nadat de oorlog 

afgelopen was”.
2398

 Dit is een fenomeen van alle tijden. Los van het bestraffingsapparaat groeien er 
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ook steeds verschillen in lokale rechtspraak. Een tweede aanleg is daartegen een belangrijke remedie. 

De alomtegenwoordigheid van deze verschillen maakt dat kritiek zich niet moet toespitsen op het 

bestaan van die verschillen. Belangrijk is het voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daartegen in te 

gaan. De rechten van de verdediging zijn in België van in het begin gewaarborgd. De snelle instelling 

van het Hof van Cassatie na de bevrijding getuigt van deze bezorgdheid. 

Er vallen nog andere aspecten van de behandeling van samenwerking met de vijand te vergelijken 

tussen België, Frankrijk en Nederland. De uiteindelijke invoering van de zuivering is voor België in 

september 1945 een significante stap. De betekenis en het belang van deze zuivering wijken echter af 

van de vergelijkbare processen in beide buurlanden. In België worden de magistraten van het militair 

parket bevoegd om bepaalde omschreven groepen van burgers uit de rechten te ontzetten, indien zij 

onder de bezetting handelingen stellen die niet noodzakelijk in de strafwet staan. Er bestaat tegen een 

inschrijving op de zuiveringslijst een procedure voor verzet in het burgerlijk gerecht. Deze burgerlijke 

epuratie heeft vooral de lichte politieke samenwerking met de vijand op het oog, maar ook de lichte 

gevallen van andere collaboratie. Ook in Frankrijk als Nederland komt het tot zuiveringsbesluiten. 

Frankrijk stelt met de ordonnantie van 26 augustus 1944 “l’indignité nationale” in.
2399

 Zoals in België 

komen er sancties voor daden van landsverraders en collaborateurs die niet in de strafwet staan, maar 

toch beteugeling vragen. Zoals in België leidt dit tot een afname van de persoonlijke rechten met een 

behoud van persoonlijke vrijheid. In de Franse context richt de sanctie zich niet enkel tot verraders en 

spionnen, maar tevens tot de “Vichyste”. Het voormalige Vichy-regime wordt tot vijand gemaakt via 

‘l’indignité nationale”. Dit is een soort “schennis van de republiek”. De drijvende kracht achter deze 

maatregel is het verzet. In België dienen aan het OF gelinkte politici een zuiveringsvoorstel in. De 

verdediging tegen de retroactieve maatregelen in de ordonnantie is dat de zuivering de zwaardere 

straffen uit de Franse strafwet vervangt. Dit geldt ook grotendeels voor de Belgische zuivering. 

De aanhef in artikel 1 van deze ordonnantie is het kader: “Est coupable du crime d’indignité nationale 

et frappé des peines prévues à l’article 9 sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où les faits 

reprochés constitueraient une infraction plus grave, tout Français qui est reconnu coupable d’avoir 

postérieurement au 16 juin 1940, soit apporté volontairement en France ou à l’étranger, une aide 

directe ou indirecte à l’Allemagne ou à ses alliés, soit porté volontairement atteinte à l’unité de la 

nation, à la libérté et à l’égalité des Français”. In de ordonnantie van 26 december 1944 “portant 

modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale” behoudt de Franse regering de 

geest van deze omschrijving. Wat opvalt, is dat de tweede versie “la peine criminelle prévue à article 

23 ci-après” vermeldt. De ontzetting is geen lichtere straf meer zoals in de eerste ordonnantie. Het 

woord “volontairement” wordt geschrapt en op de eerste plaats door “sciemment” vervangen. Dit 

betekent dus een ingeperkte reikwijdte van “l’indignité nationale”. 

Er zijn zes handelingen die deel uitmaken van “l’indignité nationale” in de eerste ordonnantie: 1. Het 

deel uitmaken van de regeringen en pseudoregeringen met autoriteit in Frankrijk tussen 16 juni 1940 

en de instelling van de Gouvernement Provisoire de la République des Français; 2. Het hebben van 

een leidinggevende functie in de centrale, regionale of departementale propagandadiensten van deze 

regeringen; 3. Het hebben van een leidinggevende functie in de centrale, regionale of departementale 

diensten van het Commissariat aux questions juives; 4. Het deel uitmaken van collaboratiegroepen;
 2400
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5. Het deel uitmaken of blijvend deel uitmaken van de parti populaire français, de parti franciste of 

de mouvement social révolutionnaire na 1 januari 1942; 6. Het vrijwillig deelnemen aan de organisatie 

van artistieke, economische, politieke of andere manifestaties ten voordele van samenwerking met de 

vijand, racisme of totalitaire doctrines. De tekst van de ordonnantie van 26 december 1944 wijzigt de 

laatste drie omschrijvingen. De vierde en vijfde omschrijving smelten samen. Het lidmaatschap bij 

groepen valt daardoor pas onder de ordonnantie bij behoud of start na 1 januari 1941. Een actieve 

deelname bij deze groeperingen is niet nodig. De nieuwe vijfde omschrijving wordt de deelname aan 

de organisatie van artistieke, economische, politieke of andere manifestaties om de samenwerking met 

de vijand te steunen. Tot slot is er nog het publiceren van artikels, brochures of boeken of het houden 

van conferenties ten voordele van de vijand, van racisme of totalitaire doctrines. Zoals de Belgische 

zuivering spitst de ordonnantie zich toe op lidmaatschap bij collaborerende groepen en propaganda ten 

voordele van de vijand. In Frankrijk geldt het leidinggevend functioneren in Vichy logischerwijs als 

ontzettingsgrond. De besluitwet van 19 september 1945 gaat echter verder met de automatische link 

tussen de administratieve zuivering van het overheidspersoneel en de burgerlijke epuratie.  

Algemeen zijn de categorieën in de Belgische besluitwet breder en omvattender. Dit valt bijvoorbeeld 

af te leiden uit bepaalde omschrijvingen uit de derde categorie: de ouders die hun kinderen toelaten om 

bij bepaalde jeugdbewegingen te gaan of het verlenen van hulp aan bepaalde groeperingen zonder 

lidmaatschap. Bijzonder aan de Franse wetgeving is de expliciete vermelding van racisme en de Joden. 

In de Belgische repressie en epuratie zijn misdrijven tegen het Joodse volk een blinde vlek. De Franse 

wetgeving benoemt dit. België denkt vanuit het herstel van de Staat en de gebreken in de strafwet en 

laat deze nieuwe misdrijven door de mazen van het net glippen. In Frankrijk verklaart het belang van 

de republikeinse waarden ten dele de opname van racisme. Dit racisme is een duidelijk voorbeeld van 

“atteinte à l’unité de la nation, à la liberté et à l’égalité des Français”. De Franse zuivering heeft een 

sterkere politieke en ideologische invulling dan de Belgische en richt zich duidelijker tegen het 

totalitarisme. De Belgische wetgeving baseert zich op een formele patriottische grond. 

De uit te spreken ontzetting uit de rechten heeft minimum 5 jaar als duur. Een grond van verzachting 

is de persoonlijke rehabilitatie voortvloeiend uit oorlogsdaden tegen Duitsland of zijn geallieerden of 

de actieve deelname aan het verzet tegen de bezetter of de pseudoregering van de Franse Staat. Voor 

de laatste twee daden in het originele artikel 1 zijn ook de frequentie en duur van de engagementen 

belangrijk, net zoals de opgelegde druk voor het stellen van deze handelingen. Behalve frequentie en 

duur blijven de verzachtingsgronden in de ordonnantie van 26 december 1944 staan. Deze bepalingen 

ontbreken grotendeels in de Belgische besluitwet van 19 september 1945. 

De inhoud van deze maatregel “l’indignité nationale” houdt een ontzetting uit een totaal van veertien 

groepen van rechten in: 1. “La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité, et, en général de 

tous les droits civiques et du droit de porter aucune décoration”; 2. “La destitution et l’exclusion des 

condamnés de toutes fonctions, emplois, offices publics et corps constitués”; 3. “La perte de tous 

grades dans l’armée de terre, de l’air et de mer”; 4. “La destitution et l’exclusion des condamnés de 

toutes fonctions d’administrateur, directeur, secrétaire général, dans les entreprises bénéficiaires des 

concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, ainsi que toutes les fonctions à 

la nomination du gouvernement, des départements, communes et personnes publiques, dans les 

entreprises et services d’intérêt général”; 5. “L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé 

comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples 

renseignements”; 6. “La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de 

défenseur agréé, de notaire, d’avoué et généralement de tous les offices ministériels”; 7. “La privation 

du droit de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction à titre 

de professeur, maître ou surveillant, et également du droit de faire partie de tout groupement ayant 
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pour but d’assurer ou de développer l’enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse”; 8. 

“La destitution ou l’exclusion des condamnés de tous organismes, associations et syndicats chargés de 

représenter les professions et d’en assurer la discipline”; 9. “La destitution et l’exclusion des comités 

exécutifs, conseils d’administration, et autres organes directeurs des institutions chargées de 

l’application des lois et règlement relatifs au travail, à la prévoyance sociale, à la santé et l’assistance 

publique”; 10. “La privation du droit de diriger une entreprise de presse, de radio ou de cinéma ou 

d’y collabrer régulièrement”; 11. “L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, 

curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est pas de ses propres enfants sur l’avis 

conforme de la famille”; 12. “La privation du droit de détention et de port d’armes”; 13. 

“L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés” en 14. “L’interdiction d’être directeur au 

siège central ou directeur général ou secrétaire général d’une entreprise de banque ou d’assurances”.  

De bevoegde rechtbank kan daarnaast nog beslissen dat de betrokkene niet mag wonen in een aantal 

lokaliteiten in Frankrijk, Algerije en door de rechtbank aan te duiden kolonies. De rechtenontzetting 

behoudt in beide ordonnanties dezelfde vorm. Wel voert de ordonnantie van 26 december 1944 nog 

een al dan niet volledige confiscatie van de goederen van de veroordeelde in, volgens de regels van het 

Franse strafwetboek. Het is deze ordonnantie die de rechtenontzetting “la dégradation nationale” 

noemt.
2401

 Deze lijst doet denken aan de burgerlijke epuratie. Franse en Belgische incivieken worden 

op verschillende wijzen van maatschappelijke invloed geweerd. In België is de confiscatie van bezit 

niet mogelijk. Evenmin leidt de burgerlijke epuratie tot het verbod om in een lokaliteit te verblijven. 

Nederland kent in deze context het Tribunaalbesluit. Dit besluit wordt uitgevaardigd op 17 september 

1944. Dit besluit richt zich tot de Nederlanders vanaf 18 jaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

een van volgende categorieën vallen: 1. Het “op enige wijze hulp steun hebben verleend of getracht 

hebben te verlenen aan de vijand of diens handlangers of medewerkers, dan wel openlijk hebben doen 

blijken van ingenomenheid met de vijand”; 2. De bij de NSB of aanverwante organisaties aangesloten 

individuen; 3. Het verspreiden van propaganda of het door woord of daad instemmen met het streven 

van deze bewegingen of in het algemeen laten blijken van een nationaal-socialistische of fascistische 

gezindheid; 4. Het trekken van voordeel uit door de vijand of diens handlangers genomen maatregelen 

of uit de door de oorlog en vijandelijke bezetting geschapen toestand, dan wel uit de vertrouwelijke 

omgang met personen van de burgerlijke of militaire bezettingsmacht; 5. Het geen gevolg geven aan 

de door de Nederlandse regering voor de oorlogsvoering uitgevaardigde wettelijke maatregelen of 

bevelen. Deze individuen moeten zich wel bewust in strijd met de belangen van het Nederlandse volk 

gedragen of bewust aan verzet tegen de vijand en diens handlangers doen. Behalve de verwijzing naar 

de NSB en verwante organisaties betreft het algemene en brede omschrijvingen. Er is bijna sprake van 

een opiniedelict bij blijk geven van instemming voor het streven van de groepen die collaboreren met 

de vijand of blijk geven van fascistische of nationaal-socialistische gezindheid. De Nederlandse 

omschrijvingen komen meer overeen met de omvang van de Belgische dan van de Franse zuivering.  

De tribunalen zijn bevoegd voor het uitspreken van bijzondere maatregelen: internering, ontzetting uit 

bepaalde rechten en verbeurdverklaring van een gedeelte van het vermogen.
2402

 De internering kan 

voor een duur van ten hoogste 10 jaar. De mogelijkheid bestaat om wegens goed gedrag en vlijt een al 

dan niet voorwaardelijke invrijheidstelling te verkrijgen. Bij een gerechtelijke veroordeling met een 

gevangenisstraf, wordt de tenuitvoerlegging van de internering geschorst. De effectieve uitvoering kan 

ook afhangen van een proeftijd van maximaal 3 jaar. In deze periode moet de betrokkene zich als een 
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goed Nederlander gedragen of aan bijzondere voorwaarden houden. Het tribunaal kan ook de 

effectieve uitvoering van maximaal 6 maand internering opteren. Deze bijzondere maatregelen wijken 

af van Frankrijk en België, omdat een internering mogelijk is.  

Naast de voorwaarde om een goed Nederlander te zijn, gelden tevens een of meer van de volgende tien 

voorwaarden: 1. een ondertoezichtstelling van de betrokkene; 2. de verplichting zich te gedragen naar 

de aanwijzingen van aangewezen instellingen of personen; 3. het verbod om met bepaalde personen 

om te gaan; 4. het verbod om tot bepaalde verenigingen toe te treden of bepaalde vergaderingen bij te 

wonen; 5. de verplichting tot het verrichten van arbeid; 6. de verplichting tot het verrichten van 

bepaalde arbeid; 7. de aanwijzing van een bepaalde verblijfplaats; 8. de verplichting zich te melden op 

bepaalde tijdstippen; 9. de verplichting tot de storting van een waarborgsom tot een onbeperkt bedrag 

als waarborg voor de naleving van andere bijzondere voorwaarden en 10. De verplichting om binnen 

een termijn, korter dan de proeftijd de door zijn handelen veroorzaakte schade geheel of voor een deel 

te vergoeden. Het tribunaal mag nog andere bijzondere voorwaarden stellen inzake het gedrag van de 

schuldige, maar deze mogen geen aantasting van godsdienstige en staatskundige vrijheid met zich 

meebrengen. Het tribunaal kan ambtshalve of op verzoek van de schuldige in de proeftijd wijzigingen 

in de gestelde voorwaarden aanbrengen of de proeftijd voor maximaal anderhalf jaar verlengen. 

De rechtenontzetting betreft de volgende rechten: 1. Het bekleden van ambten, het verrichten van 

werkzaamheden krachtens indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij het Rijk 

of enig openbaar lichaam daaronder niet begrepen; 2. Het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens 

wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen; 3. Een gerechtelijk bewindvoerder of raadsman zijn; 

4. Het dienen bij de gewapende macht. Daarnaast omvat deze ontzetting de uitoefening van “bepaalde 

groepen van beroepen en het bekleden van bepaalde functies of groepen van functies, waarvoor de 

schuldige geacht moet worden de in het algemeen belang vereiste waardigheid of betrouwbaarheid te 

missen”.
2403

 Opvallend is de beperkte groep van rechten in de ontzetting. Dit zijn enkel de rechten uit 

de strafwet, met uitzondering van de beroepsgroepen waarvoor burgers over de nodige waardigheid en 

betrouwbaarheid moeten beschikken. Uit deze bepaling vloeit voort dat er zoals in België en Frankrijk 

sprake is van de wil om de inciviek maatschappelijk onschadelijk te maken. Nederland blinkt uit in de 

oplegging van bijzondere voorwaarden. Zoals in Frankrijk laat dit systeem de beïnvloeding van de 

verblijfplaats toe. Uniek is de mogelijke oplegging van arbeid en de betaling van een waarborgsom. 

In de context van de toepassing van de burgerlijke epuratie en de vereenvoudigde procedure beschreef 

ik het gebruik van verschillende krijgsauditeurs om straffen lager dan 1 jaar te vorderen ter dekking 

van vroegere periodes van opsluiting, hoofdzakelijk door administratieve internering. Nederland heeft 

voor deze groep gedetineerden een oplossing. De voorwaardelijke seponering van het strafdossier is 

mogelijk, indien de mogelijke straf voor een individu kleiner of gelijk is dan de duur van de uitgezeten 

voorhechtenis. Licht gevallen kunnen een speciale invrijheidstelling onder voorwaarden krijgen: leden 

en sympathisanten van de NSB en bijhorende organisaties (ambtenaren zijn uitgesloten), leden van de 

Nationale Jeugdstorm (evenmin ambtenaren), vrouwen met slecht gedrag tegenover Duitsers, venters 

van nationaal-socialistische publicaties, werkers van de OT, de Organisation Speer en tevens op 

luchtvaartvelden, indien zij geen wapens dragen, de vrouwelijke hulp bij de Flak en de Luchtwaffe en 

verpleegsters van de Croix Rouge Allemande. Bij een mogelijke schuld aan een delict uit het Besluit 

Buitengewoon Strafrecht, is buitenvervolgingstelling onmogelijk. Dit treft leiders van de NSB, NJB en 

bijhorende bewegingen, burgemeesters en hoge ambtenaren benoemd door aanhorigheid bij de NSB. 

Indien de procureurs-fiscaal of de advocaten-fiscaal dit uitspreken, verliest het Tribunaal bevoegdheid. 
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Voor de uitvoering van deze buitenvervolgingstelling onder voorwaarden geldt nog dat de betrokkene 

zich steeds als een goed Nederlander moet gedragen. Daarnaast moet de betrokkene voldoen aan de 

negen eerste voorwaarden uit het Tribunaalbesluit en nog drie andere voorwaarden: 10. de handhaving 

van de onderbeheerstelling van het vermogen van de buiten vervolging gestelde met opdracht van het 

bewind over het vermogen aan het Beheersinstituut, bedoeld in artikel 33 van het Besluit Vijandelijk 

Vermogen; 11. de verplichting om binnen een termijn van bepaalde goederen afstand te doen en 12. de 

verplichting om binnen een termijn een bepaald bedrag te betalen. Alle, behoudens de laatste twee 

voorwaarden gelden voor een proeftijd van ten hoogste drie jaren. De proeftijd kan tweemaal met de 

helft van de oorspronkelijk opgelegde proeftijd verlengd worden. De procureur-fiscaal houdt toezicht 

op de naleving van de voorwaarden. Bovendien verliest de betrokkene voor 10 jaar van rechtswege de 

eerder vernoemde rechten. Het aantekenen van verzet kan twee weken lang.
2404

 

Dit besluit politieke delinquenten wordt een maand na de burgerlijke epuratie in België uitgevaardigd, 

namelijk op 26 oktober 1945. Ik vermeldde voor België reeds dat de burgerlijke epuratie een rol speelt 

in de finale afwikkeling van de administratieve interneringen. Het besluit politieke delinquenten maakt 

deze band in Nederland tot een spoor in het beleid. Het uiteindelijke effect is in beide landen gelijk. Er 

komt een oplossing voor de gewone leden van politiek collaborerende organisaties of meer algemeen 

voor deze individuen wier inciviek gedrag niet binnen de grenzen van de vigerende strafrechtelijke 

regels valt. Deze oplossing bestaat uit het opleggen van een rechtenontzetting. In de Nederlandse 

wetgeving zijn de rechten veel beperkter, maar de optionele maatregelen zijn breder. 

Behalve de burgerlijke epuratie gebeurt in België tevens een in dit onderzoek niet behandelde epuratie 

van het ambtenarenapparaat. België breidt de in Londen opgestelde wetgeving evenwel niet uit naar 

andere takken van de maatschappij. Vanaf 1945 breidt Nederland de zuivering uit naar de instellingen 

van het Hoger Onderwijs, tevens naar het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de kunstenaars, de 

Nederlandse ridderorden. Er komt ook een nieuw persbesluit.
2405

 De Franse overheid organiseert ook 

een administratieve epuratie, maar stopt daar evenmin. Zoals in Nederland zuivert Frankrijk bepaalde 

beroepsgroepen via een netwerk van ordonnanties. De laatste dergelijke ordonnantie op 13 september 

1945 is voor architecten.
2406

 Twee redenen verklaren deze Franse keuze: de noodzaak om de lopende, 

maar niet te controleren epuratie te kaderen en de wens om frustraties over een te beperkte officiële 

epuratie te vermijden.
2407

 Deze ordonnanties leiden in Frankrijk tot comités voor beroepszuiveringen 

met uiteenlopende bevoegdheden. De meeste comités kunnen sancties uitspreken, maar deze sancties 

verschillen nogal onderling. De uitbreiding en diversificatie nemen telkens toe. De ordonnantie voor 

schrijvers bevat een ruime serie verboden beroepen om rekening te houden met de brede waaier van 

activiteiten en inkomsten van deze beroepsgroep. Deze zuiveringsvorm is juridisch gezien het meest 

disparaat. Sommige ordonnanties vermelden het recht niet om van een lopend onderzoek geïnformeerd 
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te worden. Slechts enkele ordonnanties vermelden daarnaast het recht om voor de zuivering over een 

raadsman te beschikken.
2408

 

Deze bijzondere beroepsmatige zuivering komt niet voor in België. De overheid stelt geen raden in 

voor een zuivering van bedrijven, kunstenaars of andere beroepsgroepen. Marcel Grégoire speelt door 

het Franse voorbeeld wel met het idee om voor economische samenwerking met de vijand paritaire 

comités in te stellen. Hij vindt voor dit plan echter weinig steun. Mijns inziens is het functioneren van 

het militair parket de centrale verklaring. De militaire magistraten worden terecht beschouwd als de 

grootste kennisbron inzake de samenwerking met de vijand. Zij bezitten tevens alle gerechtelijke 

dossiers. Uiteindelijk sterft dit plan een stille dood. 

 

14.7.2 Het algemene resultaat in Frankrijk en Nederland 

In zijn verzamelwerk Closing the Books vergelijkt Elster de landen met een zuivering na de oorlog. 

Hij gebruikt verschillende parameters om de strengheid te verklaren. Het in België, Nederland en 

Noorwegen hoger aantal personen met een straf – met inbegrip van een rechtenontzetting – wijt hij aan 

de automatische schuld van leden van de collaborerende regimes. Dit beeld verdient nuancering. In de 

burgerlijke epuratie past het militair gerecht de bepalingen inderdaad rigoureus toe, maar de helft van 

alle inschrijvingen wordt door het burgerlijk gerecht in beroep tenietgedaan. 57,2 procent NS-leden 

zijn passieve leden zonder andere schuld: “they were Quisling’s power-potential and a demonstration 

of his political response in the Norwegian population”. Dit is strenger dan de wens van de meeste 

Belgische auditeurs in april 1945. Een ander vergelijkingspunt van Elster is de ontzettingsprocedure. 

Dit kan met of zonder gerechtelijke veroordeling. België heeft beide mogelijkheden. Nederland en 

Italië kennen enkel de eerste vorm, Denemarken en Noorwegen louter de tweede. Voor Elster heeft 

België het hardste regime.
2409

 Dit wijst vooral op de draagwijdte van de toegepaste maatregelen. 

In Nederland spreken de Bijzondere Gerechtshoven een totaal van 14.562 vonnissen uit. Er zijn 152 

doodstraffen (met 40 uitvoeringen) en 14.332 gevangenisstraffen. De tribunalen doen in totaal 49.920 

uitspraken. Deze uitspraken bevatten 36.935 interneringen, 38.984 rechtenontzettingen en 11.825 

verbeurdverklaringen.
2410

 Dit betekent met andere woorden dat 51.267 vrijheidsberovende straffen in 

Nederland worden uitgesproken. De rechtenontzettingen staan in tegenstelling tot België niet los van 

de gevangenisstraffen en interneringen. De officiële eindbalans op 31 januari 1951 is in Frankrijk als 

volgt: de cours de justice behandelen een totaal van 57.095 dossiers of 55.331 individuen. Hieronder 

vallen 6724 vrijspraken, 6763 doodstraffen (3910 bij verstek, 767 effectief uitgevoerd), 38.266 

gevangenisstraffen en 3579 keer “dégradation nationale” als hoofdstraf. De chambres civiques puren 

69.282 individuele vonnissen uit 67.797 dossiers. Deze vonnissen bevatten 19.453 vrijspraken, 46.645 

gevallen van “dégradation nationale” en 3184 keer “dégradation” met verzetsdaden als verzachtende 

omstandigheid. Dit treft 124.613 individuen. Met inbegrip van illegale rechtbanken moet het totaal 

aantal nog een stuk hoger liggen.
2411
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Henri Rousso ziet Frankrijk als atypisch: “l'épuration y a été à la fois parmi les plus sévères, si l'on 

s'en tient aux morts, et parmi les moins étendues, si l'on regarde les peines de prison des nations ayant 

connu une situation similaire”; “rapportés aux populations respectives, ces chiffres mettent la France 

en tête du peloton avec près de 39 condamnations à mort pour 1 million d'habitants, suivie de près par 

la Belgique (29), la Hollande (17), le Danemark (13), la Norvège (10)”. Rousso wijt het hoger aantal 

collaborateurs in deze landen door de hoge deelname van burgers aan de (para)militaire organisaties. 

Deze verklaring spoort met een van de door mij vermelde redenen van onderscheid tussen regio’s in 

België. Het “aanbod” te bestraffen collaborateurs is niet overal gelijk.
2412

 Het is echter nog moeilijker 

om landen te vergelijken in plaats van de regio’s in een land. De voorgeschiedenis en de eigen wetten 

zorgen voor afwijkende brillen ter beoordeling van de eigen afzonderlijke maatschappijen. 

 

14.8 Hoofdbesluit: De repressie en epuratie na augustus 1945  

 

De maand augustus 1945 is omwille van verschillende redenen een significant breukpunt. Het begin 

van de oogstmaand markeert zowel een wereldwijde als een Belgische verandering. Na de bommen op 

Hiroshima en Nagasaki eindigt ten eerste de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden overwinnen hun 

vijand dus op alle fronten. De landen van de As zijn definitief verslagen. In België treedt een nieuwe 

regering aan; opnieuw geleid door Bruggeling Van Acker, maar zonder leden van de katholieke partij. 

Het betreft dus een linkse regering. Eind augustus nadert de eerste verjaardag van de bevrijding. De 

afstand van de oorlog groeit en vermindert reeds de psychologische kracht van de herinnering aan de 

bezetting. Secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Paul Cornil vat dit treffend: “Pendant la 

première année qui suivit la libération, il fallut éviter autant que possible d’exposer les inciviques 

arrêtés au contact ou même à la vue du public. (…) Mais cette nouvelle vague de légitime indignation 

s’apaise à son tour”.
2413

 

Vanaf dit tijdstip bereiken de uitzonderingsmaatregelen van de bevrijding, zoals de administratieve 

internering, hun vervaldatum. Grégoire en zijn opvolger Van Glabbeke bouwen het regime van deze 

interneringen af en beëindigen het. In september 1945 vindt tevens de eerste officiële regeling voor het 

bewijs van burgertrouw plaats. Een controle op de redenen voor het aanwenden van dit bewijs blijft 

uit, maar de aflevering wordt alvast gecategoriseerd. In 1947 is Vermeylen verantwoordelijk voor een 

verdere inperking van deze maatregel. Anderzijds vaardigt de politieke wereld vanaf augustus 1945 

belangrijke vernieuwingen uit in het dispositief voor de repressie en epuratie. De in april 1945 gestarte 

evolutie heeft eindelijk resultaat. Dit is nodig, omdat de gerechtelijke bestraffing van samenwerking 

met de vijand nog steeds niet vlot loopt. Het aantal gerechtelijke onderzoeken blijft groeien, terwijl 

louter voor militaire samenwerking met de vijand resultaten worden geboekt. Economische misdrijven 

en grote zaken laten op zich wachten. De kritiek van Van Acker op het militair gerecht in augustus is 

daarvan een duidelijk symptoom. Met de molensteen van de Koningskwestie om de nek, is het nodig 

om vooruit te gaan met behandeling van samenwerking met de vijand.  

Deze regering met Marcel Grégoire van de UDB als minister van Justitie geldt zonder enige twijfel als 

de meest dynamische voor de repressie en de epuratie van de samenwerking met de vijand. Grégoire is 

tevens de minister van Justitie waarmee Auditeur-generaal de beste banden mee onderhoudt. Na de 
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verkiezingen in februari 1946 groeit de afstand tussen de politiek en het militair gerecht gestaag. Dit 

doet het politiek gewicht van de Auditeur-generaal verdwijnen. Bij zijn aantreden midden 1947 is van 

der Straeten louter nog Auditeur-generaal. Ganshof speelt een sterke politieke rol door zijn dominante 

persoonlijkheid en het tijdperk waarin hij functioneert. Dit is een rol die hoe dan ook tot vragen leidt 

inzake de scheiding der machten. In slechte omstandigheden ontstaan er spanningen met mogelijk 

ingrijpende politieke gevolgen voor de betrokkenen. Adolphe Van Glabbeke en zijn ontslag zijn een 

voor de hand liggend voorbeeld. 

De verwezenlijkingen van de regering Van Acker zijn veelvuldig. De meest in het oog springende in 

het kader van deze studie is zonder twijfel de besluitwet van 19 september 1945. De instelling van de 

burgerlijke epuratie is de meest ingrijpende vernieuwing in het dispositief voor de behandeling van 

samenwerking met de vijand. Deze maatregel brengt een heel andere werkcontext met zich teweeg. Er 

is een oplossing voor de massa lichte gevallen, voor “les lampistes”. Een algemene omschrijving van 

het doelpubliek van de burgerlijke epuratie: de kleine vissen met inciviek gedrag dat niet noodzakelijk 

een inbreuk vormt op de strafwet. Voor hen is een rechtenontzetting de aangewezen sanctie. Deze 

rechtenontzetting is levenslang of voor een duur van 20 jaar en betreft alle of een deel van de rechten 

van artikel 123sexies swb, afhankelijk van de categorie waartoe het betrokken individu behoort. Dit is 

het politieke antwoord op de onwenselijke toepassing van een minimumstraf van 1 jaar gevangenis op 

een grote groep individuen met de bijhorende rechtenontzetting als het eigenlijke doel. Dit is voor de 

auditoraten niet vanzelfsprekend. Tot de verkiezingen in februari 1946 voeren de magistraten hun taak 

zo snel en omvattend als mogelijk uit. Door het effect op de verkiezingen kan het militair gerecht als 

een pion in een politiek machtsspel gezien worden. De uitvoering van deze burgerlijke epuratie en de 

incivieken uitsluiten van deelname aan de verkiezingen en dus van invloed op ’s lands toekomst is 

echter de kerntaak van het militair gerecht. Overal te lande volgen de krijgsmagistraten de bepalingen 

van de besluitwet zo goed mogelijk op. De afwijkende visie van het burgerlijk gerecht in deze context 

is niet hoofdzakelijk een kritiek op de onder tijdsdruk gevoerde inschrijvingen, maar wel een afwijzing 

van de te rigoureuze bepalingen van de besluitwet van 19 september 1945.  

Een tweede vernieuwing gebeurt met de besluitwet van 10 november 1945. Rechtszaken waarvoor de 

krijgsauditeur meent slechts een correctionele straf te moeten vorderen, kunnen een vereenvoudigde 

procedure krijgen. Dit is een korte rechtsgang voor personen met wanbedrijven tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat op hun kerfstok. Bovendien geeft de besluitwet van 18 december 1945 de 

mogelijkheid om kleine krijgsraden in te voeren. Deze kamers bestaan niet uit vijf, maar uit drie leden 

en vellen vonnissen tot maximum 15 jaar. Door deze wijziging kan een zelfde aantal magistraten en 

militairen meer kamers bemannen en dus meer zaken behandelen in een zelfde tijdsbestek. De twee 

laatste vernieuwingen verklaren waarom het militair gerecht vanaf januari 1946 meer vonnissen dan 

daarvoor kan uitspreken. De vernieuwingen hervormen de robuuste procedure van het militair gerecht 

adequaat. Vanaf midden 1947 begint uiteindelijk de afbouw van dit gerecht en vermindert opnieuw het 

aantal uitgesproken vonnissen. 

Deze vernieuwingen betekenen de start van de behandeling van alle rechtszaken. Er wordt niet meer 

gewacht met de lichte zaken van de politieke samenwerking met de vijand. De door Ganshof in het 

vooruitzicht gestelde wetgeving treedt immers in werking. Voor misdrijven tegen artikel 118bis swb is 

dit een belangrijke verklaring voor de wijzigende strafmaat in de tweede periode van de werking van 

het militair gerecht. Dat de algemene strafmaat voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat in het algemeen een dalende lijn vertoont, merken de politici en de magistraten ook. Deze daling 

heeft evenwel een aantal verklaringen. Ik herinner ten eerste aan het maatschappelijk klimaat. Dit 

speelt duidelijk een rol in het gevaar dat militaire collaborateurs toedicht. Het definitieve einde van de 

Tweede Wereldoorlog doet deze aan hun persoon verbonden dreiging verdwijnen. Dit veranderende 
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klimaat heeft ook effect op de rechters en de magistraten van het militair parket. De andere belangrijke 

oorzaak schuilt in de wijzigingen aan het dispositief van het militair gerecht. De effecten gaan immers 

verder dan louter de start van gerechtelijke behandeling van zaken met een lichte vorm van politieke 

samenwerking met de vijand.
2414

  

Ik beschreef reeds eerder mijn bemerkingen aangaande de door Luc Huyse aangewende meter van de 

verhouding tussen criminele en correctionele straffen. In het eerste jaar na de bevrijding bestaat er een 

verschil tussen een veroordeling van 4 of 6 jaar door de bepalingen voor rechtenontzettingen. In het 

nieuwe systeem vervalt dit verschil. De rechtenontzettingen worden gelijk. Het enige onderscheid dat 

deze straffen met zich meebrengen is de toepassing van de vereenvoudigde procedure of de algemene 

rechtsgang voor de krijgsraad. Uit het Auditoraat-generaal komt de richtlijn om de vereenvoudigde 

procedure zo breed mogelijk toe te passen. Dit leidt zeker tot de mogelijkheid om de voorheen tot 6 

jaar gevangenis veroordeelde binnen de correctionele strafmaat te trekken. Dit is voor het aantal jaren 

gevangenisstraf een beperkt verschil, maar wijzigt de verhoudingen tussen correctionele en criminele 

straffen. Daarnaast is er de invloed van de opgelopen administratieve interneringen en voorhechtenis. 

Personen voor de burgerlijke epuratie met een administratieve internering of voorhechtenis op hun 

naam krijgen in verscheidene auditoraten door de toepassing van de vereenvoudigde procedure een 

correctionele straf ten belope van deze periode. Dit staat gelijk met een schrapping van de opgelopen 

opsluiting voor de betrokkene, maar betekent evengoed een bijkomende toepassing van correctionele 

straffen die in het eerste jaar na de bevrijding niet voorzien is. Dit leidt dus tot een extra vertekening 

van de door Huyse gevonden verhouding. Het is daarbij niet ondenkbaar dat rechters bij het vaststellen 

van op te leggen straffen met de periode van administratieve internering rekening houden. 

Bij de instelling van de vereenvoudigde procedure blijkt duidelijk dat na een jaar in de krijgsraden een 

van elkaar afwijkende jurisprudentie is ontstaan. In een auditoraat gaan leden van een organisatie naar 

de burgerlijke epuratie, terwijl elders een correctionele straf geldt. De fout daarvoor ligt alvast niet bij 

het Auditoraat-generaal. De oorzaak voor deze strafverschillen vloeit ten eerste voor uit de wijze 

waarop de magistraten beroepsmatig functioneren. Elke magistraat vervult zijn taak onafhankelijk. Zij 

krijgen algemene instructies. De krijgsmagistraten zijn daarnaast niet als enige verantwoordelijk voor 

de vaststelling van de strafmaat. De tweede verklaring voor lokale verschillen ligt bij de rechters. Als 

de ene rechter een misdrijf milder straft dan een ander, brengt dit een andere jurisprudentie tot stand. 

Het parket past de strafvorderingen na enige tijd mogelijkerwijs aan deze afwijkende rechtspraken aan. 

Een lokaal onderscheid in jurisprudentie is eigen aan de werking van eender welk gerecht. 

Al deze vernieuwingen lijken de tot nu ontwaarde padafhankelijkheid tegen te spreken. Dit is evenwel 

niet het geval. Ik wijs daarvoor op twee feiten: België is bevrijd en er is geen vrees dat de geallieerde 

overheden de soevereiniteit van de Belgische instellingen zullen overnemen. De hoofdreden om geen 

grote vernieuwingen voor het herstel van de Staat na de oorlog door te voeren, vervalt. Dit betekent 

niet dat padafhankelijkheid geen verklaringen biedt. De oplossingen voor de spanning in het systeem 

van de repressie tonen dit opnieuw. Ten eerste is amnestie onmogelijk door de Eerste Wereldoorlog en 

de in 1937 gestemde amnestiewet. De omvangrijke groep lichte gevallen moet dus een lichte straf of 

sanctie krijgen. Het militair gerecht stuurt daarnaast de boodschap dat lidmaatschap bij het VNV en 
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 Een citaat in deze trant van William Hanssens, directeur van de Dienst Wederopvoeding en Reclassering: “la 
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Rex strafbaar kan zijn. De opsluiting van een dermate omvangrijke groep is echter zelfs voor een korte 

tijd een moeilijk logistiek probleem. 

De ideeën voor de ingevoerde vernieuwingen vallen niet uit de lucht. De besluitwet van 19 september 

1945 haakt zich vast op verschillende lopende processen Vóór de Tweede Wereldoorlog sleutelen de 

beleidsvoerders reeds aan rechtenontzettingen als afremmende factor voor het stellen van misdrijven. 

In Londen wil de linkse politieke fractie de rechtenontzetting als sanctie voor onburgerlijk gedrag. In 

april 1945 dienen linkse politici dergelijke voorstellen in en uiteindelijk vaardigt de homogeen linkse 

regering onder Van Acker deze bepalingen uit. De burgerlijke epuratie is een links politiek project. De 

periode waarin du Bus de Warnaffe de verantwoordelijkheid voor deze plannen draagt, verandert dat 

niet. De idee voor de instelling van een uitgebreide rechtenontzetting bij een gebrek aan burgertrouw 

wordt overgenomen uit Londen en vanaf april 1945 opgebouwd. Dat de overige West-Europese landen 

soortgelijke plannen uitvoeren, is minstens een steun voor de Belgische beleidsvoerders. Voor de 

vereenvoudigde procedure geldt een zelfde band tussen de Londense en naoorlogs periode. Antoine 

Delfosse en Ganshof werken er daar aan. Het is Delfosse die dit plan indient in het parlement. Ganshof 

steunt dit idee bij het ministerie van Justitie. De spanning in het systeem van de repressie zorgt ervoor 

dat deze optie uiteindelijk toch werkelijkheid wordt. In het eindbesluit licht ik de padafhankelijkheid 

meer in detail toe en met oog op de gehele periode van dit onderzoek. 
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15 Epiloog: De re-integratie van incivieken 

 

Marcel Van Helmont, bestuurder van de strafinrichting te Oudenaarde en lid van het studiebureau van 

het Bestuur der Strafinrichtingen schrijft inzake het bestuur van de gevangenissen dat in 1946 de volle 

aandacht naar tewerkstelling uitgaat. Ledigheid wordt immers aanzien als een slechte leidraad, zeker 

met latere pogingen tot heropvoeding in het achterhoofd.
2415

 Deze aandacht voor de re-integratie van 

incivieken valt niet uit de lucht. Joseph Pholien pleit voor een reclasseringspolitiek eind september 

1945. Na de Eerste Wereldoorlog dienen veroordeelden in een correctiecompagnie. Een heldendaad 

leidt dan tot rehabilitatie. Pholien stelt dat sommige militaire collaborateurs ageren onder de druk van 

sociale miserie of van de vijand of omdat ze het bolsjewisme willen bevechten. Hij houdt ook arbeid 

in wapenfabrieken in deze context tegen het licht. Voor de onverbeterlijken vindt hij handenarbeid in 

de landbouw nuttig. Minister van Justitie Grégoire is het met Pholien eens dat veroordeelden bewijs 

van hun beterschap mogen tonen voor een snellere integratie in de maatschappij. De minister noemt 

het leven van de veroordeelden tot zware straffen minder waardevol dan diegenen die niets misdoen. 

Het lijkt daarom logisch om hen bloot te stellen aan de gevaren van ontmijningswerken. Hij maakt dit 

uiteindelijk niet tot een verplichting en vraagt incivieken voor een vrijwillige deelname. Deze arbeid 

wordt in rekening gebracht voor de jaren gevangenisstraf en de rehabilitatie.
2416

  

Naast de tewerkstellingspolitiek komt er een beleid via gratie en vervroegde invrijheidstellingen. Dit 

staat uitvoerig beschreven in het werk van Sis Matthé.
2417

 De effecten van de repressie op langere 

termijn behandelt Koen Aerts in zijn recent verdedigd doctoraat.
2418

 Voor mijn studie volstaat het erop 

te wijzen dat minister van Justitie Albert Lilar, in functie van 3 augustus 1946 tot 20 maart 1947 op de 

totstandkoming van dit beleid een doorslaggevend invloed heeft. Hij zet de bakens uit voor het beleid 

van strafvermindering en invrijheidstelling. Zijn opvolger Paul Struye ontwikkelt een beleid voor 

invrijheidstellingen. De valorisatie van arbeid voor de duur van de gevangenisstraf wordt gevoelig 

uitgebreid. Tevens brengt hij de procedures voor strafvermindering en invrijheidstellingen zo volledig 

mogelijk in stelling. Onder Struye krijgt de wet Lejeune daarom opnieuw een volledige toepassing. De 

voorwaardelijke invrijheidstelling is het eerste steunpunt. De voorlopige invrijheidstelling en genade 

zijn de twee overige.
2419

 Dit beleid is in grote mate gestoeld op de wens om terug aan te knopen met de 

democratische traditie verbonden met strafuitvoering en strafuitboeting. Het is in dat opzicht wenselijk 

om alle buitengewone aan de bevrijding verbonden maatregelen af te bouwen en de transitie naar 

vredestijd te voltooien.
2420

  

Tot op heden bestaat er nog geen doorgedreven gevalstudie betreffende de eigenlijke effecten van dit 

invrijheidstellingsbeleid voor de strafongelijkheden afhankelijk van plaats en tijd van de veroordeling. 

Is er inderdaad een meer consequente effectieve duur van de gevangenis tussen soortgelijke gevallen? 

Inzake gratie voor de militaire samenwerking met de vijand lijkt dit alvast niet steeds het geval te zijn 

door de consequent mildere houding in het rechtsgebied van het krijgshof te Gent. In welke mate is het 
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daarnaast mogelijk om deze meer consequente duur te bekomen? Bij de vonnissen van rechtszaken 

met dezelfde inbreuken op de strafwet kan een geval dooreigen kenmerken beduidend erger zijn dan 

een ander en daardoor een zwaardere straf vergen. 

Het valt in elk geval op dat de politieke wereld vrij snel maatregelen onderneemt om de gevolgen van 

de repressie in te dijken. Het onderzoek van Koen Aerts toont aan in welke belangrijke mate ingrepen 

plaatsvinden. De sterke daling van het aantal gevangenisstraffen is daarvan een van de meest zichtbare 

bewijzen. Bepaalde ontsporingen binnen de uitvoering van de repressie en epuratie worden met andere 

woorden vrij snel aangepakt. Het aanhoudend gebruiken van bepaalde kritieken in het parlementaire 

halfrond valt dan ook te beschouwen als een discours met achterliggende politieke doeleinden.
2421

 De 

repressie en epuratie maken deel uit van een langdurig politiek spel. Dit blokkeert in sterke mate de 

mogelijkheid van serene debatten en een doortastend politiek optreden. 
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16 Eindbesluit 

1.  

Cruciaal voor dit onderzoek is dat de repressie en epuratie ingebed zijn in een breder tijdskader dat uit 

de Eerste Wereldoorlog en de Belgische democratische regimecrisis bestaat. Tijdens de jaren dertig en 

de eerste helft van de jaren veertig staat de democratie onder stevige druk in Europa. Corporatisme en 

fascisme zijn in opmars als alternatieve staatsinrichtingen. België kent in Vlaamsgezinde kringen ook 

het streven naar federalisme. De politieke polarisatie ontstaat in België mede door de invoering van 

het algemeen enkelvoudig stemrecht na de Eerste Wereldoorlog. De democratisering geeft de brede 

arbeidersbeweging reële politieke macht. Een deel van de conservatieve elite wil dit ongedaan maken 

of dit proces afremmen. Een eerste symptoom van de groeiende spanningen is de in 1923 gefaalde 

poging om de communistische beweging buiten de wet te plaatsen via een rechtszaak voor het hof van 

assisen. In de gespannen internationale situatie van de jaren dertig ondernemen politici pogingen om 

de Staat te verdedigen. Dreigingen zijn de communisten, de Duitsgezinden in de Oostkantons en het 

VNV en Rex. Deze conservatieve bezorgdheid leidt tot een verstrenging van de strafrechtelijke 

bepalingen over de uitwendige veiligheid van de Staat. In de buitenlandse banden van deze groepen 

wordt het gevaar voor de Staat gezien. Deze verdediging wordt vertaald in een patriottisch paradigma. 

De theorie van de padafhankelijkheid wend ik in dit onderzoek aan voor de voorbereiding van het 

wettelijk kader van de repressie en epuratie. Padafhankelijkheid toont zich voor de regering Pierlot in 

ballingschap te Londen in de achtergrond voor haar institutionele reproductie: legitimiteit. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog staat de regering Pierlot ter discussie. Om haar legitimiteit als vooroorlogse 

regering niet te verliezen, moeten de bevrijdingsplannen aanvaardbaar zijn voor het bezette land. De 

institutionele onzekerheid heeft daarom twee effecten: 1. Meer dan voor andere landen beperken de 

Grondwet en de strafwet de bewegingsvrijheid van de beleidsvoerders in en 2. De aanvaardbaarheid 

van de wetgeving steunt in grote mate op de vernieuwingen uit eerdere perioden. Eerste minister en 

minister van Landsverdediging Hubert Pierlot belichaamt deze houding het meest. Zijn centrale positie 

versterkt van belang van deze beperkingen.  

De regering gebruikt het patriottisch paradigma uit de jaren dertig voor de planning van de bestraffing 

van samenwerking met de vijand. Het ideologische karakter van de strijd in de Tweede Wereldoorlog 

blijft onvermeld. De bezetting wordt als volgt gerepresenteerd in de strafwet: “’s vijands politiek of 

oogmerken”. De regering Pierlot bestaat ten dele uit politici die zich al in de jaren dertig bezighouden 

met deze verdediging van de Staat. De verdere opbouw van deze verdediging gebeurt volgens dezelfde 

lijnen als in de jaren dertig. Dit toont zich in een aantal krachtlijnen, waaruit de padafhankelijkheid 

van de genomen beslissingen blijkt. 

De crisis van de democratie maakt van het burgerschap een politiek problematisch gegeven en leidt tot 

het blijvend belang van het concept van burgertrouw. Dit concept is een eerste krachtlijn. De burger is 

door het algemeen enkelvoudig stemrecht het strijdobject bij uitstek in de politieke en ideologische 

polarisatie van de democratische regimecrisis. Twee sancties tonen het belang van burgertrouw voor 

de verdediging van de Staat: het nationaliteitsverval en de rechtenontzetting. Dit zijn twee wapens, 

waarmee het gerecht de politieke samenstelling van de natie kan beïnvloeden en afgrenzen. 

Het begrip “burgertrouw” wordt een eerste keer expliciet aangewend door de regering de Broqueville 

bij de invoering van het nationaliteitsverval in 1934. Het is bedoeld voor “celui qui manque gravement 

à ses devoirs de citoyen belge”. Deze maatregel blijft beperkt tot Belgen die hun nationaliteit niet door 

afstamming krijgen. De permanente invoering van dit verval is niettemin significant. Het toont aan dat 

burgerschap in de jaren dertig geproblematiseerd wordt. Daarnaast is de uitsluitingsgrond het niet 
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voldoen aan niet nader omschreven en dus politiek kneedbare “burgertrouw”. Deze omschrijving komt 

uit de overgangsbepalingen van de nationaliteitswet van 15 mei 1922, dat zich baseert op een arrest 

van het hof van beroep te Gent op 7 juni 1919 en daardoor verband houdt met de misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat na de Eerste Wereldoorlog. 

Het nationaliteitsverval komt tevens ter sprake in de discussies van de Belgische beleidsvoerders te 

Londen. Er is vooral in linkse politieke kringen weinig animo om deze maatregel uit te breiden. Van 

het toepassingscomité onder Henri Rolin komt toch een voorstel: de toepassing van dit verval voor de 

Belgen die zich aan hun strafrechtelijke vervolging van hun misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat onttrekken. Het verval is dan enkel een gevolg van een veroordeling bij verstek. Dit idee 

groeit uit de tactiek van veroordeelde activisten die pas jaren na de Eerste Wereldoorlog terugkeren 

naar België om in het minder gepolariseerde klimaat een mildere straf te krijgen. Dit is een beperkte 

invulling voor de toepassing van de volledige breuk tussen burger en Staat. 

Met Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch komt er een voorstel met een ander karakter op tafel. 

Hij brengt het idee van hoge Brusselse magistraten: een facultatief nationaliteitsverval voor elke Belg 

“(quand) il a manqué gravement à ses devoirs de citoyen belge”. Dit is hun voorstel uit 1922 dat nu de 

wet van 30 juli 1934 naar oorlogstijd uitbreidt. Dit opnieuw opduiken van deze omschrijving hoeft niet 

te verbazen. De samenstelling van de Brusselse magistratuur verandert zeer traag. Met de Eerste 

Wereldoorlog in het achterhoofd zien deze magistraten een aantal onverbeterlijke landsverraders. Voor 

het eigen goed moet de Staat zich van deze individuen ontdoen. Het nationaliteitsverval lost tevens het 

probleem van een hoog aantal gevangenisstraffen op. De stabiele visie van de hoge magistraten wijst 

op padafhankelijkheid. Dit voorstel wordt te Londen onder invloed van Rolin verlaten. Hij vindt het 

tegenstrijdig dat een rechter elke Belg wegens gebrek aan burgertrouw van zijn nationaliteit vervallen 

kan verklaren, maar niet voor alle inbreuken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. 

Het komt naast het verval voor een veroordeling bij verstek en dit facultatief verval voor elke Belg 

nog tot een verval voor de veroordeelden tot misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de Staat die 

een permanent gevaar voor de Staat vormen. Dit verdwijnt ook uit de plannen van de regering Pierlot. 

Enkel het nationaliteitsverval voor veroordelingen bij verstek blijft over. Dit is een bevestiging dat 

iemand de band met de Staat doorsnijdt. Van de uitgebreide toepassingen komt niets terecht wegens de 

internationale gevolgen van deze maatregel en de zware levenslange gevolgen voor de betrokkenen. 

De sanctionering van een incivisme krijgt vooral vorm in de mildere ontzetting uit de burgerlijke en 

politieke rechten. De Belgische beleidskringen te Londen discussiëren eerst over de verkiesbaarheid 

van onverkiesbaren na de oorlog. Socialisten Rolin en Camille Huysmans vrezen een hoog aantal 

“Bormsverkiezingen”. Omdat de regering Pierlot een wijziging van de kieswet niet tot haar kerntaken 

rekent, blijft het louter bij aanbevelingen. Geïnspireerd op de door de Noorse regering aangekondigde 

verwijdering van verraders uit de nationale gemeenschap, groeien te Londen ideeën over de invoering 

van een rechtenontzetting wegens inciviek gedrag dat de strafwet niet bestraft. Begin 1942 hoort een 

administratieve, preventieve procedure voor het stabiel herstel van de Staat tot de voorstellen. In het 

toepassingscomité Rolin staan rechtenontzettingen centraal. Dit wordt te Londen de maatregel om het 

aantal veroordelingen tot gevangenisstraffen te beperken. 

Net zoals bij het nationaliteitsverval wordt echter beslist dat deze sanctie even zwaar moet zijn voor de 

personen met een veroordeling voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Het 

comité Rolin stelt daarom een drievoudig systeem voor, waarin de ontzetting als onbekwaamheid uit 

de veroordeling volgt. De ontzetting is volledig en levenslang in het geval van doodstraf, levenslange 

dwangarbeid en bij alle veroordelingen bij verstek. Voor veroordelingen op tegenspraak tot 6 maand 
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gevangenisstraf geldt een al dan niet volledige ontzetting tussen 5 en 20 jaar. Dit kan als hoofdstraf: 

“lorsque l’insuffisance de discernement de l’inculpé l’aura fait échapper à toute autre condamnation”. 

Tot slot zijn er leden van antinationale verenigingen. Zij moeten hun keuzes aan het publiek uitleggen 

na de vraag van de Procureur-generaal om een volledige, levenslange rechtenontzetting te vermijden. 

Dit is een soort “waarheidscommissie”. Dit voorstel hervormt de regeling van rechtenontzettingen en 

leidt tot wijzigingen in de kieswet. Dit tilt het probleem van burgertrouw naar een ander niveau dan 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat in tijd van oorlog. 

Het ministerie van Justitie hervormt de maatregel verder. Het eerste niveau van rechtenontzetting geldt 

bij doodstraf en dwangarbeid vanaf 10 jaar. Deze straffen leiden van ambtswege tot een levenslange 

en volledige ontzetting. Het tweede niveau dient voor leden van antinationale organisaties. Het nieuwe 

artikel 31 swb met een uitgebreide rechtenopsomming kan gelden als hoofdsanctie, indien er geen 

correctionele of criminele straf wordt uitgesproken. De uitbreiding van de rechten in artikel 31 swb 

geldt voor alle veroordelingen van het gerecht, maar vermijdt kieswethervormingen. 

Door Ganshof wijzigt ook de rechtenontzetting. Het Belgisch voorstel beperkt, in tegenstelling tot de 

Londense plannen, de reikwijdte van de hervormingen in door de invoering van artikelen 123sexies, 

septies en octies swb. De Belgische magistraten zien de rechtenontzetting als een bijkomende sanctie 

voor veroordelingen wegens een inbreuk tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. In deze context 

suggereert Rolin een van ambtswege levenslange ontzetting bij criminele straffen en een volledige 

ontzetting van 10 jaar voor straffen van minder dan 1 maand en van 20 jaar voor straffen vanaf 1 

maand. Uiteindelijk voert de regering een ontzetting van 10 jaar voor correctionele straffen van 1 tot 3 

jaar in en van 20 jaar voor correctionele straffen tussen 3 en 5 jaar. 

De besluitwet van 6 mei 1944 legt een gebrek aan burgertrouw een uitgebreide rechtenontzetting op. 

Dit steunt op ontwikkelingen, zoals de wet van 9 april 1930 ter bescherming van de maatschappij 

tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en op het toenemende gebruik van het wegnemen van de 

rechten behorend tot het gepleegde misdrijf. Voor samenwerking met de vijand treft de besluitwet van 

8 april 1917 een eerste precisering van de duur en een uitbreiding van het aantal rechten in de door de 

strafwet voorziene rechtenontzetting. Het betreft dan een levenslange of tijdelijke ontzetting uit de 

kiesrechten en de rechten in artikel 31 swb. De rechtenontzetting via de wet van 14 augustus 1914 en 

de besluitwet van 11 november 1916 is een tactiek om de straf te verzwaren. In de jaren dertig neemt 

de politieke wereld consequent de rechtenontzetting op in nieuwe of hervormde strafwetartikelen. Om 

de leden van collaborerende politieke partijen uit de verkiezingen te weren, komen de beleidskringen 

te Londen via het voorbeeld van Noorwegen op het pad van een zuivering. 

Het meest bijzondere aan de door de regering Pierlot voorziene sancties is de volledige bevoegdheid 

van het militair gerecht over deze zuiverende maatregelen. Frankrijk, Nederland en Noorwegen dienen 

de ontrouw van hun burgers een antwoord via een zelfstandige zuivering. Dit is voor bepaalde linkse 

Belgische politici ook een valabel denkspoor. De regering heeft echter het laatste woord en de twijfels 

over haar legitimiteit remmen vernieuwingen af. Dit resulteert in een nationaliteitsverval voor een 

definitieve veroordeling bij verstek en een in omvang en duur uitgebreide rechtenontzetting, maar 

louter als sanctie bij een gerechtelijke veroordeling. De regering geeft evenmin gevolg aan voorstellen 

voor een verkorte procedure. De misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat leiden wel tot 

een uitwerking van burgertrouw als politieke en juridische notie. Dit oorspronkelijk conservatief en 

autoritair-nationalistisch idee vindt door de bezetting en de burgerontrouw onder de bezetting ingang 

in linkse kringen. 
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Er zijn ook krachtlijnen in de ontwikkeling van het strafrechtelijke apparaat die door hun vooroorlogse 

totstandkoming van doorslaggevende invloed zijn op de voorbereidingen van de regering Pierlot te 

Londen. Nog duidelijker dan bij beide sancties spelen grondwettelijke regels en vernieuwingen in de 

strafwet van voor de oorlog een rol. Het zijn net deze ontwikkelingen die de Belgische regering te 

Londen door de wankele legitimiteit als ongenaakbaar beschouwt, want vóór de oorlog bevestigt. Ten 

eerste wijzigen de beleidsvoerders strafomschrijvingen. De grootste stap is de invoering van nieuwe 

misdrijven. Dit gebeurt in de Eerste Wereldoorlog. Deze eerste langdurige vijandige bezetting brengt 

de regering tot grote vernieuwingen. De besluitwet van 8 april 1917 voert twee misdrijven in: politieke 

samenwerking met de vijand en verklikking aan de vijand. Tot aan de Tweede Wereldoorlog gebeuren 

nog vernieuwingen voor spionage. Ook de wet van 29 juli 1934 inzake privémilities en de wet van 22 

maart 1940 ter verdediging van de nationale instellingen bevatten nieuwe misdrijven. De Belgische 

regering vaardigt in ballingschap geen nieuwe strafomschrijvingen uit. De strafwet voldoet reeds voor 

de beteugeling van de gepleegde misdrijven. 

Wat de regering wel doet, is bestaande strafomschrijvingen wijzigen. Dit kan door het herformuleren 

en interpreteren van strafomschrijvingen. De wet van 14 augustus 1914 herschrijft bijvoorbeeld de 

beschikkingen voor spionage met meer detail. Doordat België een strijd met geallieerden voert, wordt 

via artikel 117 swb de strafbaarheid van militaire samenwerking met de vijand uitgebreid naar strijd 

tegen landen geallieerd met België. De besluitwet van 17 december 1942 hervormt de beschikkingen 

voor samenwerking met de vijand. In artikel 118bis swb wijzigt de bepaling voor propaganda. Er is 

ook een interpretatie voor artikelen 113 en 117 swb. De interpretatie van artikel 113 swb maakt naast 

de effectieve gewapende militaire samenwerking met de vijand het opnemen van andere taken van 

militairen in het vijandig leger strafbaar. Het reeds in 1914 herschreven artikel 117 swb krijgt als 

interpretatie dat een alliantieverdag niet noodzakelijk is om geallieerd te zijn. Een gezamenlijke vijand 

voldoet. Deze wijzigingen beogen weloverwogen doelen, verbonden aan de Tweede Wereldoorlog en 

waarvoor een naoorlogse bestraffing voor de hand ligt. De strijd aan het Oostfront en paramilitaire, 

antinationale organisaties vallen hierdoor immers onder de strafwet. 

Voor een meer zekere bestraffing is ook het schrappen van bijzonder opzet gebruikelijk. De wet van 

19 juli 1934 schrapt kwaad opzet en “het oogmerk om te spioneren” in de meeste misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat. De wet van 17 december 1942 is in deze evolutie de orgelpunt. De 

schrapping van kwaad opzet in artikel 118bis en 121bis swb betekent dat dit opzet volledig verdwijnt 

voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Andere elementen die de bewijsvoering 

bemoeilijken, kunnen ook verwijderd worden. De besluitwet van 10 april 1941 verbiedt economische 

relaties met de vijand, zoals de besluitwet van 19 december 1916. De nieuwe besluitwet laat vallen dat 

een betrokkene van de verwerpelijkheid van zijn daden op de hoogte moet zijn.  

Een courante ingreep in strafwetartikelen is de strafmaatverhoging. Dit kan door een verhoging van de 

maximumstraf. Het verhogen van de maximumstraf voor misdrijven gebeurt in veel besluitwetten en 

wetten. De besluitwet van 11 oktober 1916 verhoogt de maximumstraf in oorlogstijd voor een aantal 

spionagemisdaden. De doodstraf wordt de hoofdstraf voor de misdrijven in artikelen 113, 115 en 116 

swb. In de jaren dertig vinden tevens strafverzwaringen plaats. De besluitwet van 17 december 1942 

voert de doodstraf in voor politieke samenwerking en verklikking met de vijand. Dit maakt van de 

doodstraf de maximumstraf voor de vier collaboratiemisdrijven. Zoals bij het schrappen van bijzonder 

opzet voert deze besluitwet deze eerdere evolutie voor de samenwerking met de vijand tot het uiterste 

door. De toevoeging van een rechtenontzetting hoort ook bij de tactiek om de sanctie te verzwaren. 

Bij de keuze van de bevoegde rechtbank voor nieuwe misdrijven volgen de beleidsvoeders tijdens de 

regimecrisis in de jaren dertig een vast denkpatroon. Om het hof van assisen en de jury te vermijden, 



 

 580  

opteert de conservatieve elite om misdrijven te correctionaliseren en niet als politiek te beschouwen. 

De beroepsrechters in het burgerlijk gerecht worden als betrouwbaar beschouwd. Zij zijn echter enkel 

voor correctionele misdrijven bevoegd. Misdaden komen voor het hof van assisen. Voor de oorlogstijd 

bevestigt het parlement in 1934 en 1940 de these dat artikel 105 gw voorrang heeft op artikel 98 gw. 

De bijzondere wetten die het militair gerecht regelen, geven dit gerecht daardoor in oorlogstijd de 

bevoegdheid over politieke misdrijven in plaats van het hof van assisen. Het militair gerecht is reeds 

na de Eerste Wereldoorlog voor de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat bevoegd. 

De voorgeschiedenis, de parlementaire bevestiging en de onzekere positie van de regering maken het 

militair gerecht de enige optie voor de repressie. Uitzonderingsrechtbanken zijn uitgesloten. 

Voor de behandeling van burgers door het militair gerecht voorziet de regering Pierlot in de besluitwet 

van 26 mei 1944 wijzigingen die dit gerecht ‘verburgerlijken’. De gerechtelijke commissie verdwijnt. 

De rechtbanken krijgen elk een extra burgerlijke magistraat en een van hen is de voorzitter. Dit zijn de 

vernieuwingen uit de wet van 22 maart 1940. Wijzigingen met vooroorlogse legitimiteit worden 

zonder veel twijfel of discussie aangenomen. 

De aanwezigheid te Londen van Auditeur-generaal Ganshof en zijn centrale positie in het raderwerk 

van de Belgische regering is nog een reden voor de bestendiging van de rol van het militair gerecht. 

Hij is tot Auditeur-generaal benoemd om in oorlogstijd de leiding van het Auditoraat-generaal op te 

nemen. Uit bezet België brengt Ganshof tevens zijn plannen mee met een schaduworganisatie van het 

militair gerecht. In twee discussies delft Ganshof niettemin het onderspit: de opdeling van het 

krijgshof en de invoering van een “verzetselement” in het militair gerecht. Het krijgshof opdelen in 

meerdere kamers behoort tot de hervormingsrationale van de verburgerlijking van het militair gerecht 

voor de nakende behandeling van burgers. Zijn tegenstand baseert de Auditeur-generaal op de 

mogelijke verschillende strafmaten in de onderscheiden rechtsgebieden. 

De plannen voor de opname van het verzet in het militair gerecht perkt de regering sterk in. In plaats 

van de wens van Rolin om in elke rechtbank twee verzetsleden op te nemen, aanvaardt de ministerraad 

enkel de opname van inlichtings- en actieagenten in de officierenpool beschikbaar voor de aanduiding 

van militairen als rechters. De besluitwet verschijnt pas midden oktober 1944 in het Staatsblad. Dit 

blijft zonder gevolg totdat een nieuwe besluitwet in februari 1946 dit statuut finaal vastlegt, maar 

tevens uitsluit van invloed op de samenstelling van de krijgsraden en het krijgshof. De besluitwet uit 

Londen houdt de opname van een specifieke categorie van het verzet zodanig binnen de perken dat dit 

uiteindelijk nog maar weinig uitstaans heeft met de opname van het verzet in het militair gerecht.  

Wat de Belgische regering niet doet in Londen, is een snelle procedure invoeren voor de te verwachten 

brede klasse van lichte gevallen. Begin 1942 is bij monde van Henri Rolin en Gustave Joassart voor 

het eerst sprake van een bijzondere rechtbank met een snelle procedure voor de toepassing van een 

rechtenontzetting als hoofdstraf. Het zuiveringsvoorstel van Marcel de Baer maakt de gemeentelijke 

overheid bevoegd wegens hun lokale kennis, met beroep bij het hof van beroep. Het toepassingscomité 

Rolin maakt de procureur des konings bevoegd. Uiteindelijk laat het comité in 1943 de uitvoering van 

rechtenontzettingen aan het militair gerecht. De enige zuiveringsmaatregel, is dan de ‘publieke biecht’. 

In het volgende voorstel uit het ministerie van Justitie kan een ontzetting terug als hoofdsanctie. De 

procureur des konings is verantwoordelijk voor deze zuivering met verzet via de rechtbank van eerste 

aanleg naar het hof van beroep en Cassatie. Het voorstel uit bezet België maakt het daarnaast mogelijk 

dat het militair gerecht via verzachtende omstandigheden een ontzetting (of een nationaliteitsverval) 

als hoofdsanctie uitspreekt. Eind 1943 bespreekt de commissie van Justitie ook de toepassing van een 

minnelijke schikking. Henri Rolin wil dit toepassen, indien het openbaar ministerie een correctionele 

straf vordert en schade aan derden ontbreekt. De verdachte erkent zijn schuld aan de voorzitter van de 
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rechtbank, toont berouw en krijgt een rechtenontzetting van 15 jaar. Ook Delfosse en Ganshof werken 

aan een verkorte procedure.  

Een laatste krachtlijn verbonden aan de verdediging van de veiligheid van de Staat in de regimecrisis 

is de poging om groepen te treffen. Bepaalde groepen worden als staatsgevaarlijk gezien. De meest 

effectieve, maar extreme oplossing is een preventief verbod. Artikel 20 gw verbiedt dit echter. Dit 

artikel is belangrijk voor de verdediging van de Staat. Dit dwingt beleidsvoerders keer op keer om een 

preventieve maatregel te herleiden tot individueel bestrafbare handelingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

bij de opstelling van de wet van 29 juli 1934 inzake privémilities en bij de wet van 22 maart 1940 ter 

verdediging van de nationale instellingen. Het voorstel van Georges Guilmin voor het verbod op de 

KP strandt om die reden, net als de naoorlogse plannen om Rex en het VNV te verbieden. 

Interessant is de wijze waarop beleidsvoerders individueel bestrafbare daden aanwenden om groepen 

te bestraffen. Het wetsvoorstel van Guilmin deelt leden op naargelang functie in de KP. De strengste 

categorie omvat de ‘aanstokers, hoofden en bevelvoerders’, dan komen degenen die, wetens en 

willens, wapens, munitie, verblijf, schuil- of vergaderplaatsen verschaffen en tot slot andere personen 

die van de vernoemde groepen deel uitmaken. Het derde niveau krijgt louter politietoezicht van 

maximaal 5 jaar als sanctie. Vanaf de wet van 22 maart 1940 loopt de discussie in hoeverre 

lidmaatschap bij bepaalde groepen bestraffing verdient. Deze wet voorziet voor “andere personen, die 

er werkdadig deel van uitmaken” een strafmaat van 1 maand tot 1 jaar, een boete en een mogelijke 

rechtenontzetting van 5 tot 10 jaar. Een definitie van “werkdadig lid” ontbreekt. Te Londen meent het 

toepassingscomité Rolin dat dit begrip inhoudt dat een persoon met louter een lidmaatschap op de 

kerfstok volgens deze wet niet strafbaar is. 

In Londen evolueren de ideeën over lidmaatschap bij antinationale groeperingen. Onder de bezetting 

faciliteren verschillende groepen vooral militaire en politieke samenwerking met de vijand. In welke 

mate moeten leden van deze groeperingen na de oorlog bestraft worden? Toont dit lidmaatschap een 

gebrek aan burgertrouw? Omdat dit lidmaatschap een lichte samenwerking met de vijand is, staat deze 

categorie in nauw verband met de ideeën voor een zuivering. Het Noorse voorbeeld brengt Rolin bij 

het voorstel met een rechtenontzetting voor de leden van Rexistische en Vlaams-nationale partijen en 

paramilitaire organisaties. Het centraal comité van het CEPAG werkt op soortgelijke gronden aan een 

preventieve administratieve rechtenontzetting. Hubert Pierlot blijft terughoudend. Piet Vermeylen 

herinnert de sectie staatshervorming in de CEPAG aan hun wens voor een exemplarische, maar 

beperkte en snelle bestraffing. Weinig later wil hij echter een belofte van de regering dat de door Rolin 

vermelde lidmaatschappen onder de strafwet zullen vallen.  

De strafwethervormingen van het toepassingscomité Rolin plaatsen de leden van het Vlaams en Waals 

Legioen en paramilitaire, antinationale organisaties alvast onder de strafwet. De strafbaarheid van 

leden van collaborerende politieke organisaties regelt het comité Rolin niet via de strafwet. Het comité 

plaatst dit lidmaatschap onder een rechtenontzetting “(parce qu’)il faut sanctionner même la déloyauté 

mineure, mais que la sanction doit être proportionnée à la gravité de l’acte”. Bij “(des) présomptions 

graves, précises et concordantes” komt het tot een rechtenontzetting voor 10 jaar door de procureur 

des konings. Deze visie wijzigt in het voorjaar van 1943, omdat deze sanctie niet langer mag duren 

dan een straf van de rechtbank en door het pleidooi van August De Block om geen te zware straffen op 

te leggen aan de jonge plegers van deze misdrijven. Een ontzetting kan vanaf dan voor het comité 

enkel voor misdrijven uit de strafwet. Het comité benoemt de leden van antinationale verenigingen als 

de meest platonische medestanders van de vijand en legt hen een publieke biecht op. Het departement 

Justitie voegt daarna echter voor leden een rechtenontzetting van 10 jaar tot levenslang voor leden in, 

indien “l’affiliation est établie et (…) la personne incriminée a agi avec un discernement suffisant”. 
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De Brusselse magistraten in België adviseren de regering in Londen dat gewoon lidmaatschap bij Rex 

en VNV geen bestraffing verdient. Dit lidmaatschap staat niet noodzakelijk gelijk met misdrijven en 

bepaalde Vlaamse regio’s hebben een relatief omvangrijke groep VNV-leden. Leden om den brode 

moeten niet verontrust worden. De door Ganshof te Londen gepresenteerde plannen volgen dit idee. 

Actieve leden kunnen wel een nationaliteitsverval ondergaan, indien de vernietiging van België hun 

doel is. De regering Pierlot geeft lidmaatschap bij een antinationale vereniging uiteindelijk een zeer 

onduidelijke plaats. Doordat een gerechtelijke veroordeling vereist is voor een nationaliteitsverval of 

een rechtenontzetting, verschuift deze discussie naar de strafbaarheid van deze lidmaatschappen. 

Het naoorlogse project van de regering Pierlot bevat één preventieve maatregel: de administratieve 

internering. Deze maatregel komt tot stand in de combinatie van de besluitwet van 11 oktober 1916 

inzake de staat van oorlog en de staat van beleg en de besluitwet van 12 oktober 1918 over het verblijf, 

in België van vreemdelingen en personen met vreemde oorsprong. In oorlogstijd kan de minister van 

Justitie de Belgen verdacht wegens betrekkingen met de vijand administratief interneren. Dit geldt ook 

voor bepaalde vreemdelingen en genaturaliseerde Belgen. Vóór de Tweede Wereldoorlog sluit de 

overheid vreemdelingen en staatlozen in interneringskampen op. De internering van staatsgevaarlijke 

personen is in tijd van oorlog deel van het instrumentarium van de regering. Dat de beleidsvoerders te 

Londen deze maatregel opnieuw opnemen, is logisch. Dit is een wapen tegen de oncontroleerbare 

volkswoede bij de bevrijding. In rondzendbrief nr.340 geeft de regering deze maatregel een beperkte 

praktische uitwerking. De administratieve internering gaat strikt genomen in tegen de grondwettelijke 

rechten van de Belgische burgers. Deze nuttige, doch discutabele maatregel heeft echter legitimiteit 

door de eerdere toepassingen. Dit is nog een spoor van padafhankelijkheid. 

Ik stel na dit eerste deel van mijn onderzoeksresultaten vast dat de padafhankelijkheid die zich toont in 

de invloed van de onderscheiden krachtlijnen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog en de jaren 

dertig ertoe leidt dat de regering Pierlot te Londen een behoudsgezind bestraffingsapparaat opbouwt 

zonder ongrondwettelijke elementen of grote vernieuwingen. Het militair gerecht is via de bestaande 

gerechtelijke procedures verantwoordelijk en er is geen mogelijkheid om enkel een rechtenontzetting 

of een nationaliteitsverval op te leggen. Een veroordeling door het militair gerecht is de enige weg. 

2. 

België wordt begin september 1944 in een tweetal weken grotendeels bevrijd. De regering keert terug 

uit Londen. De nodige stappen voor het herstel van de parlementaire democratie neemt de politieke 

wereld vrij vlot, zij het dat Leopold III uit het land is weggevoerd. Dit ontmijnt de Koningskwestie een 

tijd als acuut politiek probleem. De Koningskwestie staat centraal in de laatste fase van de Belgische 

democratische regimecrisis en vormt de basis voor een verregaande politieke polarisatie. Deze kwestie 

toont een voortgaande strijd tussen de voorstanders van een mogelijke autoritaire staatshervorming en 

de voorstanders van het behoud van de parlementaire democratie. Het concept van de burgertrouw 

behoudt door deze kwestie een centrale plaats in het politieke denken. Toch onderscheidt de derde fase 

van de regimecrisis zich van de vorige perioden. In deze naoorlogse fase gaat de Staat immers over tot 

de effectieve beteugeling van de gepleegde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat.  

België is niet het enige land met een bestraffingsproces na de bezetting. D-day markeert voor Europa 

de start van de bevrijding. Waar de geallieerde legers voorbijtrekken, ontstaat er mogelijk een tijdelijk 

machtsvacuüm met daarna een terugkeer van legitieme beleidsvoerders. De context waarin dit gebeurt, 

wordt gevat in de term transitional justice. De bevrijde landen staan onder druk om het bezettingsleed 

te beantwoorden. Er zijn echter steevast logistieke of politieke obstakels of veiligheidsproblemen. 

Transitional justice betekent dat het herstel van de Staat gebeurt. De politieke bewegingsruimte wordt 
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opnieuw door de parlementaire democratie en partijpolitiek bepaald. Dit leidt tot nieuwe opvattingen 

bij de beleidsvoerders. Voor Eerste minister Van Acker vormt het structurele herstel van de Belgische 

economie de grondslag van de nationale politiek. Een succesvol economisch herstel is nodig om aan 

de noden van de bevolking te voldoen. In deze visie is er zeker een plaats voor de bestraffing van de 

misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat. Dit is noodzakelijk voor het herstel van de 

Staat, maar tezelfdertijd een blijvende bron van onrust. Het maakt deel uit van de overgang naar de 

vrede. Andere dwingende noden in oorlogstijd (zoals de internering) moeten na enige tijd verdwijnen 

om het herstel van de Staat te vervolledigen. Deze afbouw is een krachtlijn van dit naoorlogse herstel.  

De laatste fase van de Belgische regimecrisis heeft dus een gewijzigde context met nieuwe problemen 

die om een oplossing vragen. Daarnaast lopen de voorheen benoemde krachtlijnen in de naoorlogse 

context van de regimecrisis verder. Dit toont zich in het blijvend belang van het concept burgertrouw. 

De beleidsvoerders breiden de toepassing van de twee verbonden sancties uit. De wet van 30 juli 1934 

vindt in de besluitwet van 20 juni 1945 een opvolger. Het verval van nationaliteit wordt theoretisch 

breder doordat het naast Belgen die hun nationaliteit niet door afstamming verwerven, tevens geldt 

voor alle inwoners van de Oostkantons met leidende functies in de door de vijand opgerichte 

organisaties of die actief propaganda voor de vijand voeren. Deze omschrijvingen vallen min of meer 

met het tweeledig artikel 118bis swb samen. De lokale politieke leidersfiguren verliezen via deze 

besluitwet de Belgische nationaliteit. 

Een jaar na de wet van 1945 sterft een ontwerp om het nationaliteitsverval nog meer uit te breiden een 

parlementaire dood. Het betreft een uitbreiding van het door de wet van 1934 ingevoerd artikel 18bis 

van de nationaliteitswetgeving. De doelgroep in dit ontwerp zijn de Belgen, wier vader de Belgische 

nationaliteit niet door afstamming verwerft en dus opnieuw vooral op de Oostkantons gericht. Ook 

voor het gezin van de getroffene treedt de vervallenverklaring in met een mogelijkheid om toch nog de 

Belgische nationaliteit te verwerven. De uitbreiding van artikel 18bis gaat te ver voor het parlement. 

Dit is in augustus 1945 reeds het aanvoelen van de regering. In het bijzonder wijzen de parlementairen 

erop dat de regering strenger wil zijn dan de regering in ballingschap. Het ontwerp maakt een te groot 

onderscheid tussen Belgen en Belgen met een buitenlandse grootvader. Midden 1946 ontbreekt de 

urgentie om het verval verder permanent uit te breiden. Daarna uitgevaardigde wetten verzachten dit 

verval en voorzien bijkomende herstelmaatregelen in. 

Voor de evolutie van de rechtenontzetting is het vervolgingsbeleid van het militair gerecht belangrijk. 

Bij de uitvoering van de repressie opteert de Auditeur-generaal reeds in november 1944 om gewone 

leden van het VNV met louter dit lidmaatschap op hun kerfstok niet voor de krijgsraad te dagen. Eind 

maart 1945 breidt Ganshof deze maatregel uit naar de leden van Rex. Toch zijn er enkele gevallen van 

bestraffing, louter op grond van lidmaatschap bij een collaborerende politieke partij. In deze vonnissen 

is de gevangenisstraf laag. De nadruk ligt op de lange rechtenontzetting. De auditeurs vinden een straf 

voor lidmaatschap bij het VNV of Rex onder de bezetting rechtvaardig, maar het merendeel acht dit 

onwerkbaar. De auditeurs van Namen en Charleroi wensen dit wel uit te voeren. Auditeur Arnould 

baseert zich op de brutale misdaden van Rex in de twee laatste bezettingsjaren. Het parket ontwikkelt 

een theoretische oplossing voor de politiek collaborerende organisaties. Leden met een persoonlijke 

politieke rol vallen onder artikel 118bis swb door de verbale propaganda, rol in rekrutering, distributie 

van pamfletten en organisatie van meetings. Actieve deelname aan optochten, meetings, vergaderingen 

enz… leidt tot een toepassing van de wet van 22 maart 1940. Dit is echter onwerkbaar, omdat de wet 

van 22 maart 1940 niet algemeen aanvaard wordt. Daarenboven verhindert het verjaringsprincipe in 

deze wet een brede toepassing. In het najaar van 1945 kan de wet niet meer worden toegepast. Voor 

louter passieve leden wordt de vervolging uitgesteld met oog op de uitvaardiging van de in april 1945 

in het parlement besproken zuiveringsvoorstellen.  
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Het parlement heeft dan wetsvoorstellen voor een rechtenontzetting die breder gaat dan de strafwet. Er 

bestaat een consensus dat gewoon lidmaatschap bij de politiek collaborerende partijen een gebrek aan 

burgertrouw inhoudt. Van april tot september 1945 werken de regeringen aan een zuivering die als de 

burgerlijke epuratie uitgevaardigd wordt. Een jaar na de bevrijding liggen eindelijk de gevolgen vast 

van daden met een licht gebrek aan burgertrouw. Dit zijn handelingen die niet noodzakelijk behoren 

tot de strafwet. Zoals in de buurlanden is de oplegging van deze sanctie niet aan een veroordeling door 

een rechtbank gebonden. De redenering achter de toekenning van bijzondere machten aan de regering 

in maart 1945 is het vermijden van een trage parlementaire behandeling. Er is echter pas na zes maand 

resultaat, doordat de burgerlijke epuratie het voorwerp uitmaakt van een langdurig politiek steekspel. 

Onder meer door de Koningskwestie wordt de burgerlijke epuratie een politiek strijdpunt. 

In september 1945 trachten de katholieke politici de uitvaardiging van de besluitwet in de commissie 

van Justitie tegen te werken. Een verklaring voor de houding van de katholieke parlementairen tegen 

de epuratie inzake burgertrouw is de nauwe verwevenheid van het VNV en de KVV vóór de oorlog. 

Het VNV en Rex hebben door hun vooroorlogse geschiedenis nauwe banden met de katholieke partij. 

De eerste naoorlogse nationale verkiezingen zijn nog een reden voor de katholieke manoeuvres om de 

uitvaardiging van de besluitwet te vertragen. De besluitwet sluit immers administratief geïnterneerden, 

gezuiverde ambtenaren, toekomstige getroffenen van de burgerlijke epuratie en de nog niet definitief 

veroordeelden op grond van de strafwet uit van de verkiezingen in 1946. Deze bepaling maakt deel uit 

van het regeringsontwerp vanaf de bekendmaking van de nationale verkiezingen. Dit is de duidelijkste 

ingreep van de linkse regering Van Acker toont het belang van deze bepalingen voor de verkiezingen. 

Toch is de burgerlijke epuratie niet louter een electorale maatregel van politiek links. De eerste teksten 

van deze maatregel worden opgesteld onder de katholieke minister van Justitie Charles du Bus de 

Warnaffe. De regering ontwikkelt deze besluitwet onder zijn bevoegdheid. Marcel Grégoire behoudt 

de tekst in grote mate. De Koningskwestie doet de linkse politieke partijen niet overgaan tot een 

ongeremde verzwaring van de burgerlijke epuratie. Voor zover het de zuivering van gewone leden van 

het VNV en Rex betreft, vaardigt de regering louter een sanctie uit die tot die zuivering zou behoren, 

met of zonder politieke crisis. Het is net deze categorie burgers die aanleiding geeft tot de conceptie 

van de zuivering. Gewone leden van politieke collaborerende organisaties treffen, is van in het begin 

het doel en een voortzetting van de wil uit de conservatief rechtse kringen om in de jaren dertig de 

ongewenste samenwerking met buitenlandse mogendheden buitenspel te plaatsen. Een ontzetting voor 

de leden van het VNV en Rex is ook te Londen een belangrijke denkpiste. De burgerlijke epuratie 

geeft zoals in Nederland en Frankrijk uiting, aan de wens om de nationale gemeenschap te zuiveren. 

De maatregel voor de verkiezingen heeft ook een voorloper. Het gematigde CEPAG steunt in februari 

1942 een vergelijkbare, preventieve maatregel met een beperking in tijd als tegengewicht.  

De vrij late uitvaardiging van de besluitwet maakt van snelheid het ordewoord voor de toepassing van 

de burgerlijke epuratie. Een eerste gevolg van dit tijdskader is de procedure. De krijgsauditeurs doen 

de inschrijving op de lijst door hun reeds opgedane kennis van de collaboratie. Er is verzet mogelijk 

bij de rechtbank van eerste aanleg, beroep bij hof van beroep en tot slot voorziening in cassatie. Deze 

structuur staat ook in het ontwerp van het ministerie van Justitie over rechtenontzettingen in 1943. De 

procureur des konings moet dan het lidmaatschap bij antinationale groeperingen vaststellen. Ganshof 

geeft in Londen een dubbele kritiek: de magistraat wordt tot rechtbank verheven en de mogelijkheid 

tot verzet stelt deze beslissingen dan nog in vraag. Deze bepalingen balanceren elkaar evenwel. De 

toevoeging van overgangsbepalingen voor de verkiezingen in 1946 is een tweede gevolg. De gekozen 

categorieën verzekeren dat de burgerlijke epuratie een volledig effect kan hebben, los van de late 

uitvaardiging. De bepaling inzake de herziening van de besluitwet in de eerste helft van 1947 zijn een 

tegenwicht. 
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De krachtlijnen inzake de strafomschrijving, de strafmaat, de keuze van de rechtbank en het treffen 

van groepen schuilen ook in de opstelling van deze besluitwet. Het betreft nieuwe omschrijvingen. De 

opvolgwet van 14 juni 1948 blijft zeer trouw aan deze omschrijvingen. Dat is padafhankelijkheid. De 

aanpassing aan de vorm van de eerste besluitwet biedt de beste garanties voor een correcte voortgang 

en afhandeling van de burgerlijke epuratie. Er is daarnaast geen bijzonder opzet. De rechtenontzetting 

is een strafmaatverhoging. De duur van de ontzettingen verhoogt sterk, ook voor de minder ernstige 

vormen van incivisme. De aanstelling van de auditeurs voor de inschrijvingen op de lijst bevestigt de 

krachtlijn van de keuze van het gerecht. De keuze voor de auditoraten gebeurt, omdat daar de meeste 

gegevens voor de uitvoering van deze taak aanwezig zijn. De beroepsprocedure voor het burgerlijk 

gerecht is nog een keuze voor beroepsmagistraten. De volledige bevrijding van het grondgebied en het 

einde van de Tweede Wereldoorlog vergroten snel de afstand van de oorlog en stellen de overgang 

naar vredestijd in het vooruitzicht. 

De besluitwet van 19 september 1945 is tevens een eindpunt van de krachtlijn inzake het treffen van 

groeperingen. Minister van Justitie Vandervelde besluit met de Procureurs-generaal en de Auditeur-

generaal na de Eerste Wereldoorlog om gewone leden van activistische verenigingen niet te vervolgen. 

Los daarvan volgt in 1923 voor het hof van assisen wel een poging om de communistische beweging 

te veroordelen wegens complotteren tegen de Staat. Gewoon lidmaatschap bij een organisatie voldoet 

voor een zuiveringsmaatregel, wegens de antinationale doelen van deze organisaties. Leden keuren in 

de periode van de bekende samenwerking met de vijand deze collaboratie goed. 

De visie in het burgerlijk gerecht doet daaraan geen afbreuk. De krijgsauditoraten volgen de letter van 

de besluitwet, terwijl het burgerlijk gerecht afstand neemt. De vele vrijspraken gebeuren door middel 

van verschillende en vaak, maar niet steeds correcte redeneringen. Wat vaak tot een vrijspraak leidt, is 

de inschatting dat de rechtenontzetting te streng is voor de misdragingen van de betrokkene. Gewoon 

lidmaatschap bij een politiek collaborerende organisatie moet voor het burgerlijk gerecht niet leiden 

tot een dermate lange rechtenontzetting. Daarom vraagt Ganshof aan de minister van Justitie om een 

wetswijziging met meer variatie in het aantal op te leggen rechten en de duur van de ontzetting. 

Het resultaat van de beroepsgang in het burgerlijk gerecht vindt een echo in de wet van 14 juni 1948 

door de vermelding dat een betrokkene “ait manqué gravement à ses devoirs civiques”. Gewoon 

lidmaatschap tijdens de oorlog bij het VNV of bij Rex is nog steeds geen teken van burgertrouw. Of 

dit steevast een ernstig tekort aan burgertrouw inhoudt, is een andere vraag. Volgens het burgerlijk 

gerecht is dit niet het geval. Er zijn bijkomende bewijzen nodig over de persoonlijke opvattingen en de 

gestelde handelingen. In deze zin stelt het Hof van Cassatie in 1950: “l’appartenance au VNV peut 

justifier l’application de l’article 118bis”. Dit arrest betekent dat lidmaatschap tot een toepassing van 

de strafwet kan leiden. Dit aanvaardt de veroordelingen op deze grond door het militair gerecht in het 

voorjaar van 1945, maar tevens de mening in het burgerlijk gerecht dat in gewoon lidmaatschap een 

onvoldoende reden vindt voor een opname in de zuiveringslijsten. 

Er zijn nog andere vormen van zuivering in de naoorlogse periode. De eerste vorm is de preventieve 

opsluiting van verdachten. De administratieve internering is het schoolvoorbeeld van een maatregel 

voor het herstel van de Staat. Dit wordt noodzakelijk voor de oorlogsvoering. Achter de geallieerde 

linies horen geen gevaarlijke burgers op vrije voeten. Bij de bevrijding gebeuren in België toestanden, 

zoals in Frankrijk en Nederland. Een krachtige, maar korte opstoot van volkswoede mengt zich met 

het morele gezag van het verzet. Dat het verzet bij de uitvoering van de interneringen een hoofdrol 

speelt en dat mede daardoor veel – van de geplande procedure afwijkende en dus – illegale 

opsluitingen plaatsvinden, ligt niet louter aan de onderbemande en onderbewapende ordediensten, 

maar ook aan de onwilligheid van de bevoegde burgemeesters. De hun toegewezen taak nemen zij niet 
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ter harte, vaak uit vrees voor de electorale gevolgen. Zij zien zichzelf vooral als vertegenwoordigers 

van het volk, niet als vertegenwoordigers van de Staat. 

Het verzet zorgt voor een globale, in bepaalde gevallen onterechte uitvoering van de administratieve 

internering, maar voert wel de plannen van de regering Pierlot te Londen uit. De straatrepressie mondt 

immers uit in de opsluiting van verdachte burgers. Het is een uitlaatklep voor de volkswoede en dat is 

functioneel voor de handhaving van de openbare orde. Het komt niet tot grootschalige executies zoals 

in Frankrijk. De regering zet zich meteen na de uitvoering van de interneringen aan het werk om deze 

verdachten onder bevoegdheid van de minister van Justitie te brengen en de veelvuldige improvisaties 

bij de vestiging, het opsluitingsregime en de bewaking van deze burgers te beëindigen. Het valt ook op 

dat de door de centrale overheid benoemde misbruiken niet automatisch op negatieve handelingen ten 

aanzien van de geïnterneerden wijzen, maar ook op ongewenste praktijken voor het gevangenisregime, 

zoals het omkopen van bewakers voor het krijgen van bepaalde goederen of zelfs vrijheid. 

Het departement Justitie neemt ten eerste stappen voor de adequate bewaking door ordediensten en ten 

tweede voor het centraler verzamelen van geïnterneerden in door de regering gecontroleerde centra. 

Gewoonlijk wordt eerst de buitenwacht vervangen. Een meer strikte controle op de binnenwacht komt 

pas later. De oorlogsvoering en logistieke noden van de geallieerden bemoeilijken de hoe dan ook 

haast onmogelijke taak om de geïnterneerden in de eerste naoorlogse winter adequaat te huisvesten, 

voeden en verwarmen. Dit wordt deels ondervangen door familieleden van geïnterneerden pakketten 

met voeding en kledij te laten brengen. Eind maart 1945 is het ministerie van Justitie zo goed als klaar 

met het onder controle brengen van de interneringskampen. 

De tweede stap in het beleid is het uitwerken van een beleid voor de interneringen. Het departement 

Justitie wil deze opsluitingen afbouwen. De door Antoine Delfosse eind september 1944 ingevoerde 

consultatieve commissies zijn daarvoor belangrijk. Het doel van deze commissies is de regularisatie en 

beheersing van de grote groep geïnterneerden. De consultatieve commissies treden snel in werking, 

maar staan op gespannen voet met het militair parket en de bevolking. Een invrijheidstelling van een 

internering ziet de bevolking als een volledige vrijspraak. Voor de auditoraten stellen de commissies 

mensen te snel in vrijheid en springen zij te los om met het gevaar dat vrijgelatenen voor de openbare 

orde kunnen betekenen. Het militair parket houdt strakker vast aan de oorlogslogica. De commissies 

plaatsen de beheersing van het opsluitingsregime eerst. Gewoon lidmaatschap bij het VNV of Rex is 

opnieuw een twistpunt. Dit is voor commissies een betwijfelbare interneringsgrond. In april 1945 weet 

het militair gerecht echter nog niet hoe deze daad van incivisme definitief te behandelen. 

De spanningen tussen de consultatieve commissies en de krijgsauditoraten zijn tevens te wijten aan de 

door Maurice Verbaet doorgevoerde verzelfstandigde werking van de commissies. Dit geeft deze 

instelling de mogelijkheid om voor de administratieve internering als rechtbank op te treden. Het komt 

tot afspraken tussen de auditoraten en de commissies om hun onderzoeken zo goed mogelijk op elkaar 

af te stemmen. De aanwezigheid van een krijgsmagistraat bij de consultatieve commissies dient dit te 

bevorderen. Het aantal interneringen daalt gestaag, maar invrijheidstellingen kunnen pas slagen, indien 

de bevolking instemt. De volkswoede ontsteekt weer in mei 1945 wanneer overleden Belgen en de 

misdrijven van Nazi-Duitsland in de concentratiekampen bekend geraken. De woede bij de bevolking 

lijkt deels af te hangen van de mate van invrijheidstellingen. Na een golf van (her)interneringen 

kunnen de consultatieve commissies verder met hun beleid. In de zomer van 1945 zet de afbouw van 

deze preventieve maatregel zich definitief door. Dit brengt de auditoraten tot een meer doorgedreven 

uitvaardiging van arrestatiebevelen om te vermijden dat te bestraffen burgers vóór hun behandeling 

door het militair gerecht in vrijheid zouden zijn. Grégoire benadrukt in plaats van een herinternering 

tevens de mogelijke toepassing van een verwijdering uit de woonplaats of een gedwongen verblijf. 
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Een andere wijze om aan de interneringen te sleutelen, is om de uitvaardiging van interneringsbevelen 

afremmen. Onder Marcel Grégoire is enkel de administrateur van de Staatsveiligheid nog bevoegd. De 

krijgsauditeurs en procureurs des konings mogen enkel SS-leden en verdachten die uit het buitenland 

terugkeren, nog interneren. Zijn opvolger Adolphe Van Glabbeke schaft de uitvaardiging van een 

interneringsbevel definitief af op 8 april 1946.  

Een andere zuiveringsmaatregel is het bewijs van burgertrouw. Dit komt uit de centrale overheid om 

incivieke burgers geen overheidsgebonden tewerkstelling te verschaffen. Het bewijs wordt geweigerd 

bij het begin van de bevrijding voor de volgende gedragingen: de uniformdracht bij het Duitse leger, 

een verbonden of gelijk gestelde dienst of politieke formatie, verbondenheid aan een Duitse 

administratieve dienst, verklikking en activiteit bij collaborerende organisaties zoals het VNV en Rex 

en notoire samenwerking met de vijand. Een soortgelijke regeling bestaat voor de weigering van in- en 

uitvoerrechten. Bij aanvang is dit bewijs een soort ontzetting uit economische rechten. Door de vlugge 

instelling van deze maatregel loopt het voor in de tijd op de administratieve en de burgerlijke epuratie. 

Van in het begin loopt de uitvaardiging van dit bewijs mank. Ten eerste tonen de burgemeesters zich 

weerom weinig eenduidig als verantwoordelijke instantie. Een aantal onder hen geeft de bevoegdheid 

aan de politiecommissaris. Ten tweede laat de centrale overheid in het eerste bevrijdingsjaar na om de 

uitvaardiging van dit bewijs te reguleren of te antwoorden op de wildgroei van doeleinden waarvoor 

ministeries en de privésector dit bewijs kunnen vragen. Dit bewijs beperkt de economische ruimte van 

burgers en bedrijven en sluit bijvoorbeeld tevens de toegang tot de universiteit af. Het bewijs van 

burgertrouw werkt preventief doordat de grote groep incivieken in de naoorlogse periode niet meteen 

allemaal bestraft zijn, maar de facto wel van dit bewijs zijn uitgesloten. 

De eerste algemene ingreep van overheidswege in dit fenomeen uit het administratief recht komt met 

de rondzendbrief van 18 september 1945. Deze rondzendbrief structureert de toepasbaarheid van het 

bewijs van burgertrouw in acht categorieën. Wat de rondzendbrief niet doet, is een rem plaatsen op de 

doelen waarvoor dit bewijs gevraagd mag worden. De regeling houdt rekening met het militair gerecht 

dat in september 1945 nog niet klaar is met de repressie. Elementen in een gerechtelijk dossier kunnen 

daarom zonder veroordeling toch tot een voorlopige weigering van bewijs van burgertrouw leiden. Dit 

bevestigt het preventieve karakter van dit bewijs. Wat tot slot opvalt, is de wijze waarop het ministerie 

van Binnenlandse Zaken deze overgangsmaatregel voor het herstel van de Staat in mei 1947 inkapselt 

in het bewijs van goed gedrag en zeden. Het bewijs wordt zo ingepast in een gewone procedure. Op 10 

augustus 1951 verdwijnt het bewijs van burgertrouw definitief. 

Na de Tweede Wereldoorlog gebeurt ook de gerechtelijke bestraffing van de samenwerking met de 

vijand. Het militair gerecht komt snel tot stand en in oktober 1944 volgen al vonnissen. De regering 

organiseert en hervormt het militair gerecht steeds naar het voorbeeld van het burgerlijk gerecht. Dit is 

bijvoorbeeld merkbaar bij de invoering van de functies (eerste-)Advocaat-generaal bij het krijgshof en 

de discussies voor een gelijk loon tussen gelijke functies in het burgerlijk en militair gerecht. 

Uit de courante parlementaire kritiek blijkt dat er even snel onrust ontstaat. Er zijn vragen inzake de 

rigoureuze interpretatie van de strafwet en het aantal aangelegde dossiers door het militair parket en 

over het achterblijvende resultaat. Het minder snelle verloop in het eerste bevrijdingsjaar is deels te 

wijten aan de ingrijpende gevolgen van de tot in mei 1945 aanwezige oorlog. De oorlog leidt tot veel 

verkeersmoeilijkheden. Andere vormen van contact zijn erg beperkt. Het Ardennenoffensief leidt in 

december 1944 en januari 1945 tot verhuizingen van auditoraten en geïnterneerden en oorlogsschade. 

De koude werkmaanden en de ontoereikende brandstof bevorderen de werkomstandigheden evenmin. 

Bijna 60 procent van de vonnissen van het militair gerecht in 1945 hebben trouwens geen uitstaans 
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met de samenwerking met de vijand, maar zijn vooral misdrijven ten nadele van de geallieerde legers. 

Er kruipt veel tijd in deze misdrijven. In de oorlogscontext moeten deze misdrijven snel voor het 

gerecht verschijnen. Deze remmende factoren spelen een hoofdrol tot het laatste kwart van 1945.  

De verdere uitbouw van het militair gerecht is het eerste antwoord om de resultaten te verhogen. Deze 

uitbouw botst steeds op de beperkte beschikbaarheid van militairen en magistraten. Een oplossing voor 

militairen is meer graden toegang geven en de procedure voor de aanstelling vereenvoudigen. Voor de 

magistraten wordt de overplaatsing van auditeurs en substituten mogelijk wegens noodwendigheid van 

de dienst. Plaatsvervangende vrederechters en doctors in de rechten vanaf 25 jaar krijgen door de 

besluitwet van 4 mei 1945 toegang tot de functie van tweede burgerlijke rechter en de plaatsvervanger. 

Dit geldt vanaf midden juli 1945 ook voor effectief zetelende vrederechters. De kleine krijgsraden van 

de besluitwet van 18 december 1945 zijn nog een globale oplossing: rechtbanken met een burgerlijke 

magistraat als voorzitter en twee officieren. Op deze manier kan het militair gerecht uitbreiden zonder 

even hard als voorheen op de grenzen van de beschikbaarheid van magistraten en militairen te stuiten. 

De mogelijkheid om erkende actie- en inlichtingsagenten op te nemen, wendt de regering niet aan. 

Een tweede weg voor de versnelling van het militair gerecht is sleutelen aan de procedure. Op 18 april 

1945 dient Antoine Delfosse het te Londen door hem en Ganshof voorbereide voorstel in met een 

snelle procedure bij vorderingen met correctionele straffen. Deze besluitwet wordt op 10 november 

1945 uitgevaardigd. Het gaat dan wel minder ver. Het komt tot een vereenvoudigde procedure met een 

minnelijke schikking tussen de auditeur en de verdachte die de strafrechtelijke procedure opschort 

voor vorderingen met een correctionele straf. De krijgsauditeur is bevoegd om een politietoezicht voor 

2 tot 5 jaar op te leggen en een gevangenisstraf, een boete met een vervangende gevangenisstraf of tot 

slot een verbeurdverklaring of het afstand doen van de bij artikel 123ter swb voorziene vergelding. Het 

politietoezicht houdt enerzijds de verplichting in om in een bepaalde lokaliteit te blijven of om zich uit 

een bepaalde lokaliteit te verwijderen en de verplichting om aan bepaalde openbare manifestaties niet 

deel te nemen. Grégoire neemt bij de uitvaardiging van de vereenvoudigde procedure definitief afstand 

van zijn idee om bijzondere commissies bevoegd te maken voor lichte economische samenwerking 

met de vijand met de oplegging van een gepaste financiële sanctie als doel. 

Tot slot is het mogelijk om de bevoegdheid van het militair gerecht te hervormen. Na de bevrijding 

krijgt het militair gerecht eerst meer bevoegdheden. De regels van connexiteit draaien om, zodat elk 

misdrijf tegen de uitwendige veiligheid voor het militair gerecht kan verschijnen. Een moord in een 

rechtszaak leidt dan niet tot een overdracht naar – in dit geval – het hof van assisen. Een afbouw van 

bevoegdheden gebeurt in het regentsbesluit van 10 november 1945. Daarmee verliest het militair 

gerecht de bevoegdheid over de misdrijven ten nadele van de geallieerde legers. Een meer sprekende 

inperking gebeurt reeds in mei 1945. De regering toomt de brede interpretatie van economische 

samenwerking met de vijand in via vier omschrijvingen in artikel 115 swb. Ganshof wil echter niet 

afwijken van het door hem geplande vervolgingsbeleid. Dit leidt tot veel spanningen met de regering.  

Andere naoorlogse wijzigingen aan de strafwet dienen ook de uitvoering van de taak van het militair 

gerecht. Via de wet van 13 december 1944 komen er strengere bepalingen voor het onderdak verlenen 

of verlenen van hulp aan onderdanen van een vijandige of met de vijand geallieerde mogendheid om 

aan vervolgingen te ontsnappen. Het verbergen van verspieders, vijandelijke agenten of soldaten krijgt 

hogere straffen en ook het verbergen van eender welke andere onderdaan wordt strafbaar. Daarnaast 

mogen de rechtbanken de verbergers van daders van misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat als medeplichtigen beschouwen, met een maximale straf van 15 jaar hechtenis of dwangarbeid. 

Op 29 augustus 1945 wordt een wet van kracht om tevens bewakers van administratief geïnterneerden 

bij nalatigheid te kunnen bestraffen. In deze context valt het op dat de katholieke parlementairen erin 
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slagen om het voorstel van Henri Rolin en Piet Vermeylen dat zoals na de Eerste Wereldoorlog de 

bepalingen van laster en eerroof afzwakt, voldoende uit te stellen om de goedkeuring te vermijden. 

Onder meer voor de epuratie inzake burgertrouw willen Rolin en Vermeylen alle bewijzen voor het 

gerecht toelaten voor feiten die een gebrek aan burgertrouw aanduiden. 

De bijzondere bevoegdheid van het militair gerecht is verbonden met het herstel van de Staat. De 

totale bevrijding van het Belgisch grondgebied heeft voor de bevoegdheid van het militair gerecht over 

de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat weinig effect. Zaken die pas na deze datum 

bij het militair parket aanhangig worden gemaakt, worden behandeld volgens de gewone procedure 

van het militair gerecht. Het militair gerecht verliest normaal de bevoegdheid over de misdrijven tegen 

de uitwendige veiligheid van de Staat aan het eind van de oorlogstijd. Op 15 juni 1949 komt het leger 

terug op vredesvoet te staan. Als overgangsmaatregel blijft het militair gerecht wel bevoegd voor de 

vóór 9 mei 1945 gepleegde samenwerking met de vijand. 

Uit mijn onderzoek blijken duidelijk de aan logistiek, politiek en veiligheid verbonden obstakels voor 

de transitional justice in België na de Tweede Wereldoorlog. Obstakels verbonden aan logistiek en 

veiligheid spelen in het eerste bevrijdingsjaar een hoofdrol, voornamelijk in verband met de oorlog en 

de geallieerde legers. Deze obstakels hebben een eerder unificerend effect op de beleidsvoerders. 

Vanaf de zomer van 1945 leidt de Koningskwestie evenwel tot een sterke politieke polarisatie. De 

stellingnames voor de repressie en epuratie worden daardoor in grote mate symptomen van de gekozen 

kant binnen de Koningskwestie. De burgerlijke epuratie is een speerpunt van de politieke strijd, omdat 

deze epuratie incivieken van de eerste nationale verkiezingen na de oorlog uitsluit. Deze verkiezingen 

zijn uiteindelijk vooral voor de liberalen een kaakslag. Vanaf dan nemen zij een minder strakke 

houding tegen economische samenwerking met de vijand in. Dit leidt uiteindelijk onder meer tot een 

nieuwe strijd tussen liberaal minister van Justitie Van Glabbeke en Ganshof. 

De repressie en epuratie zijn de inzet van politieke strijd en Auditeur-generaal Ganshof biedt behendig 

weerwerk tegen de politici die zich op zijn terrein begeven. Hij wil vermijden dat politieke discussies 

ongunstige effecten hebben op de repressie en epuratie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer advocaten de in 

het parlement aangehaalde klachten als verdedigingsstrategieën aanwenden. Een aantal keer blijkt ook 

dat parlementaire kritiek op de burgerlijke epuratie weerspiegeling vindt in vonnissen over de gedane 

inschrijvingen. Invloed uit de politieke wereld op het gerechtelijke werk is niet te vermijden. Ganshof 

slaagt er wel in om de auditoraten te beschermen van deze voor hem ongewenste invloeden. 

Bij de beoordeling van de mate waarin de Belgische repressie en epuratie niet legitieme vormen van 

“political justice” kent, spelen verschillende factoren. Door de voorbereiding van de regering Pierlot te 

Londen en de uitvoering van deze plannen is er reeds een hoge mate van legaliteit. De eerste vereiste 

voor legale rechtspraak is het aanwenden van een zo ondubbelzinnig mogelijke wetgeving voor een 

minimale mogelijke interpretatie. De vernieuwingen aan de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 

van de Staat dienen de duidelijkheid van de omschrijvingen. Toch test het militair gerecht een aantal 

keer de draagwijdte van de strafwetartikelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor artikel 118bis swb voor de 

bestraffing van gewone leden. Voor dit misdrijf bestaat tot dan geen jurisprudentie. De besluitwet voor 

de burgerlijke epuratie somt alvast duidelijke categorieën op, zoals lidmaatschap bij politieke groepen. 

De tweede vereiste is de onafhankelijkheid van het gerecht. Het nauwe contact tussen het ministerie 

van Justitie en het Auditoraat-generaal vermindert de onafhankelijke werking van het gerecht niet. 

Ganshof houdt strak toezicht op zijn bevoegdheden en onderneemt actie, indien hij dat nodig acht. De 

benoeming van rechters is niet volledig vrij, want beïnvloed door een morele vereiste: burgertrouw 

vertonen onder de bezetting. Dit geldt voor militairen. Indien deze gedragsfactor een inbreuk op de 
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vrije keuze van rechters is, dan vormt de context van de te beoordelen misdrijven en het herstel van de 

Staat daarvoor toch een sterke morele rechtvaardiging.  

De derde vereiste is de onbevooroordeelde interpretatie van de geldende wetten door rechters. Het is 

moeilijk om de impact van de bezetting op de maatschappij en tevens de rechters weg te filteren. De 

zeer nabije oorlog en de bekendmaking van de misdaden van Nazi-Duitsland maken het moeilijk om 

objectief te blijven bij een beoordeling van de medewerkers van dit regime. Daarnaast kennen rechters 

de voorgeschiedenis van hun regio. Zij kunnen dus de aard van de bezetting in rekening brengen. Voor 

de repressie is de invloed van deze factor moeilijk te bepalen. Verschillende interpretaties gebeuren 

binnen de burgerlijke epuratie. Voor de besluitwet van 19 september 1945 is het lidmaatschap bij een 

opgesomde groepering in de periode dat de steun van deze groeperingen voor de politiek van de vijand 

algemeen bekend is, voldoende voor een rechtenontzetting. Het burgerlijk gerecht neemt van deze 

bepaling afstand en interpreteert gronden voor de schrapping van inschrijvingen zeer breed. Dit is een 

lagere gestrengheid dan de beleidsvoerders op oog hebben.  

De vierde vereiste is het respect voor algemeen aanvaarde rechtsregels. Dit vraagt ten eerste openbare 

zittingen op tegenspraak. Hieraan wordt voldaan in de repressie, maar niet voor inschrijvingen van de 

burgerlijke epuratie. Daarom zijn het voorziene verzet, beroep en cassatie van groot belang. Er is ten 

tweede het recht om zelf een advocaat te kiezen. De verjaring van misdrijven moet ook geldig blijven, 

net als een individuele schuldbepaling, de schuldlast voor de vaststelling van schuld en het vermijden 

van expeditieve rechtspraak. Het klopt dat de vereenvoudigde procedure en de burgerlijke epuratie 

verkorte en misschien expeditieve procedures zijn. De besluitwetten bevatten evenwel balanceringen 

voor de rechten van de verdediging. De vereenvoudigde procedure kent een homologatie door de 

rechter en de burgerlijke epuratie verzet en hoger beroep. De beleidsvoerders slagen niet volledig in 

het vermijden van retroactieve wetten. Met de veroordelingen door het militair gerecht voor gewoon 

lidmaatschap bij politieke organisaties zoals het VNV en Rex kan de burgerlijke epuratie inderdaad als 

een verzachting van de strafmaat zijn. Dit is echter minder het geval voor de categorieën die duidelijk 

buiten de grenzen van de strafwet vallen, zoals het zelfs stilzwijgend de minderjarige kinderen toelaten 

om deel uit te maken van groepen uit de besluitwet. Juridisch houdt het karakter van de burgerlijke 

veiligheidsmaatregel evenwel stand. In 1961 oordeelt de Raad van State dat na de verwijdering van de 

rechten opgesomd in artikel 31 swb de ontzettingen in de burgerlijke epuratie zonder tegenstrijdigheid 

hun burgerlijk karakter bewaren. De aanpassingen in de wet van 1961 verzekeren dat dit het geval is. 

De toepassing van een veiligheidsmaatregel met terugwerkende kracht is juridisch geen probleem.  

Volgens deze maatstaven zijn de repressie en epuratie in België in hoge mate legaal. In Nederland en 

Frankrijk nemen de regeringen het minder nauw. Dat is zichtbaar in de uitzonderingsrechtbanken en 

de meer retroactieve wetgeving. In België bevindt vooral de burgerlijke epuratie zich op de grens van 

de legale rechtspraak. 

3. 

In dit derde deel van mijn onderzoeksresultaten wil ik de resultaten van het gevoerde beleid tegen de 

daden van burgerontrouw toelichten en bespreken. De militaire parketten stellen niet minder dan 

405.067 dossiers inzake incivisme op. Na aftrek van de niet behandelde zaken van vrijwillige 

arbeiders in Duitsland blijven 346.283 gerechtelijke onderzoeken over. Het komt tot een effectieve 

vervolging in 57.052 dossiers. Dit leidt tegen 31 december 1949 tot 53.005 individuele veroordelingen 

en daarnaast 4736 vrijspraken en 399 interneringen. De hoogste schatting van het aantal veroordeelde 

individuen ligt iets lager: 52.788. Het minimum aantal definitieve gezuiverden ligt op 22.410. Dit 

resultaat van het militair gerecht wordt vaak onder vuur genomen. De kritiek op de besluitwetten uit 
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Londen en de burgerlijke epuratie kwam reeds aan bod. De meest in het oog springende kritiek op de 

repressie en epuratie is de ongelijke strafmaat naar plaats en tijd. Deze ongelijkheid doet vragen rijzen 

over de rechtvaardigheid van de repressie en de epuratie.  

Deze vaststelling gaat voorbij aan een belangrijk aspect van dit probleem. Deze ongelijkheden zijn 

geen uniek Belgisch fenomeen. In Frankrijk en Nederland komt dit ook voor. Dit is ook traceerbaar bij 

het burgerlijk gerecht in vredestijd. Deze kritiek vergist zich dus van doelwit. Ongelijkheid naar plaats 

is eigen aan een gedecentraliseerd gerechtelijk systeem. Mogelijke onevenwichten zijn een reden voor 

de toepassing van een tweede aanleg. Dit dient de lokale afwijkingen in gestrengheid te minimaliseren. 

Ganshof is zich daarvan bewust te Londen. Hij steunt echter de regionale spreiding van de krijgsraden. 

De lokale uitbouw van het gerecht is zelfs een hoeksteen van het bestraffingsapparaat. Dit moet de 

helende werking van de repressie tot de verste uithoeken van het land brengen en de bevolking 

kalmeren. De magistraten en militairen in het militair gerecht functioneren gewoonlijk in hun eigen 

regio. Zij kennen de lokale bezetting het best. Dit verklaart ook waarom Ganshof zich kant tegen een 

gedecentraliseerd krijgshof. Hij wil geen verschillende straffen in tweede aanleg. De strafmaten voor 

militaire samenwerking met de vijand tonen dit effectief. Het Gentse krijgshof hanteert na enige tijd 

een beduidend zachtere strafmaat. Het Auditoraat-generaal gaat niet akkoord, maar de zelfstandigheid 

van de magistratuur maakt het moeilijk om deze evolutie tegen te gaan. Afwijkende overtuigingen 

hebben effect vanaf eerste aanleg tot en met de procedure voor strafvermindering via gratie. Voor 

militaire samenwerking met de vijand lijkt gratie alvast niet tot een nivellering te leiden. Toch probeert 

het Auditoraat-generaal te stroomlijnen via rondzendbrieven en vergaderingen met de auditeurs.  

Er is nog een andere verklaring voor verschillende geaggregeerde strafmaten: samenwerking met de 

vijand kan in een streek of regio een eigen karakter bezitten. Het hoger aantal veroordelingen voor 

militaire samenwerking in de Vlaamse provincies volgt niet uit een strenger beleid, maar uit het veel 

couranter voorkomen van lidmaatschap bij paramilitaire groeperingen in Vlaanderen. Dit is vooral 

bedacht met correctionele straffen. Het te Brussel groter aandeel van vervolgingen voor economische 

samenwerking met de vijand volgt uit de concentratie van maatschappelijk zetels in de hoofdstad. De 

bijzondere situatie van de Oostkantons leidt tot veel dossiervorming over militaire samenwerking met 

de vijand. De lokaal of regionaal van elkaar afwijkende situaties in de bezetting van maatschappelijke, 

economische, politieke of juridische aard beïnvloeden logischerwijs het aanbod van te bestraffen 

samenwerking met de vijand. Verschillende strafmaten en aantallen rechtszaken inzake bepaalde 

aanklachten zijn niet louter aan het militair gerecht te wijten. 

Ook de daling van strafmaten naargelang het moment van de uitspraak, is niet louter een Belgisch 

fenomeen. Ik herinner hiervoor aan de factoren die Jon Elster vermeldt als van invloed op een strenge 

of milde bestraffing: de economische en de politieke beperkingen, de vergeldingsdrang en het spel van 

de partijpolitiek. De eerste en derde elementen kwamen reeds aan bod. De voorrang van economisch 

herstel op de vervolging van economische samenwerking met de vijand is een economische beperking. 

Politieke inperkingen zijn vooral te vinden in het specifiek beleid dat dit onderzoek amper aanraakt: 

het strafverminderingsbeleid. De steeds mildere bepalingen voor de burgerlijke epuratie en het 

heropenen van termijnen voor verzet bij het nationaliteitsverval tonen dit ook. De beleidsvoerders 

grijpen tot in de jaren 1960 aanhoudend in ter verzachting van de repressie en epuratie. 

De laatste factor omvat de bestaande vergeldingsdrang in de bevrijde maatschappij. Dit is gelieerd aan 

de ervaringen van de bevolking onder de bezetting. Meteen na de bevrijding komen in heel Europa de 

mensen op straat. Ze werken hun leed en wraakgevoelens uit op de achtergebleven medewerkers van 

het verjaagde regime. Het komt tot publieke vernederingen, geweld, het kaalscheren van vrouwen, het 

vernietigen van inboedels van verraders... Na een korte periode houdt deze ergste volkswoede op. Een 
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heropflakkering gebeurt bij de overgave van Nazi-Duitsland en de kennisname van slachtoffers en de 

oorlogsmisdaden in mei 1945. De vergeldingsdrang is het sterkst, wanneer de herinnering van de 

bezetting nabij is. De groeiende afstand van de oorlog verklaart de normalisaties die na verloop van 

tijd optreden. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in augustus 1945 is vooral een breekpunt voor 

militaire collaborateurs. Deze voor de geallieerden vijandige militairen verliezen vanaf dan hun aura 

van gevaar. De strafmaatdalingen zijn echter beperkter dan aangenomen. Een ander gevolg is dat hun 

bestraffing minder urgent en trager wordt. Dit tijdskader verklaart in mindere mate ook de dalende 

straffen voor andere samenwerking met de vijand. 

Voor de strafmaatdaling in België wijst Luc Huyse niet op de effectieve daling, maar op de wijzigende 

verhouding van correctionele en criminele straffen. Dit houdt evenwel de effectieve gematigde daling 

van de straffen voor lidmaatschappen bij organisaties buiten beeld. Onderzoek wijst tevens te weinig 

op de band tussen de evolutie van de strafmaat en de wetgeving voor de repressie en epuratie. De 

besluitwet van 19 september 1945 maakt de gevolgen van rechtenontzettingen voor correctionele en 

criminele straffen gelijk door de ontzetting bij correctionele straffen te verzwaren. Er is dan behalve de 

jaren geen verschil meer tussen correctionele of criminele straffen. De besluitwet van 10 november 

1945 voorziet daarnaast een vereenvoudigde procedure bij correctionele vorderingen. Het Auditoraat-

generaal geeft na enige tijd aan de krijgsauditeurs de richtlijn om de vereenvoudigde procedure zeer 

breed toe te passen. De strafmaatverlaging door een stijgend aandeel correctionele veroordelingen 

volgt dus uit ten dele een bijsturing van het vervolgingsbeleid door het Auditoraat-generaal – voor het 

eerst aangekondigd door minister van Justitie Grégoire in het parlement. Het zijn vooral vorderingen 

van 5 tot 10 jaar die naar het correctioneel niveau verlagen. Daarnaast wenden veel auditeurs, ondanks 

tegenkanting van het Auditoraat-generaal, de vereenvoudigde procedure in plaats van de burgerlijke 

epuratie toe om periodes van administratieve internering en voorhechtenis te dekken. 

Deze context is van bijzonder belang voor de geaggregeerde strafmaat voor politieke samenwerking 

met de vijand. In het eerste bevrijdingsjaar verloopt de behandeling van gewone en actieve leden van 

politieke organisaties vrij onzeker. De enkele veroordelingen via de wet van 22 maart 1945 voor 

actieve leden leiden tot juridische contestaties over de bruikbaarheid van deze wet na de oorlog. Ook 

verjaren de wanbedrijven uit deze wet vanaf september 1945. Hierdoor verdwijnt de toepassing van de 

wet van 22 maart 1940. De correctionele bestraffing via artikel 118bis swb wordt daarna ten volle 

toegepast via de vereenvoudigde procedure. In deze periode houdt het Auditoraat-generaal gewoon 

lidmaatschap bij politieke organisaties na een paar testcases buiten de strafrechtelijke procedure. Deze 

gevallen vallen onder de burgerlijke epuratie. Vaak dekken de auditeurs echter een eerder opgelopen 

internering of voorhechtenis via de vereenvoudigde procedure. Deze achtergronden verklaren de 

stijging van correctionele straffen voor politieke samenwerking met de vijand in het najaar van 1945. 

Organisatie 1944 2de trim ‘45 3de trim ‘45 nov. 1945  nov. 1947 

Waffen SS Doodstraf   15 - 20 jaar 15 - 20 jaar 10 - 20 jaar 

Hilfgendarmerie Doodstraf   15 - 20 jaar 15 - 20 jaar 10 - 20 jaar 

Gardes Wallonnes 10 - 15 jaar   5 - 10 jaar 5 - 10 jaar 3 - 8 jaar 

Vlaamse Wacht 8 - 15 jaar   5 - 10 jaar 5 - 10 jaar 3 - 8 jaar 

NSKK 8 - 10 jaar   max 10 jaar max 10 jaar correctioneel 

Fabriekswacht     correctioneel correctioneel correctioneel 

OT - Schutzk. 3 - 10 jaar   max 10 jaar correctioneel correctioneel 

OT - arbeiders     correctioneel 1 - 3 jaar 1 - 2 jr / b.e. 

DRK   1 - 6 jaar   1 jaar 1 - 2 jr / b.e. 

De vorderingen voor bepaalde vormen van militaire samenwerking met de vijand. 
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De bovenstaande tabel toont een overzicht van de in opeenvolgende verslagen en tabellen opgesteld in 

het Auditoraat-generaal met de courante straf voor bepaalde militaire samenwerking met de vijand. De 

correctionalisering van de strafmaat is zichtbaar. 

4. 

De studie van de repressie vanuit het perspectief van de staat en het gerechtelijk apparaat leidt tot een 

aantal bijzondere conclusies. Tijdens de Belgische regimecrisis vormt burgertrouw de leidraad voor de 

bescherming van de veiligheid van de Staat. De rechtse conservatieve elite hult in de jaren dertig hun 

vrees voor het verlies van politieke macht door beleidsbeslissingen op patriottisme en burgertrouw te 

baseren. Deze keuze houdt verband met de politieke effecten van het algemeen enkelvoudig stemrecht 

op de samenstelling van de parlementaire volksvertegenwoordiging. De Staat en de burgers komen op 

gespannen voet te staan door de toevoeging aan de strafwet van misdrijven die verband houden met 

ongewenste politieke handelingen en sancties zoals de ontzetting uit de burgerlijke en politieke 

rechten. De communisten zijn het meest voorname doel, maar het Vlaams-nationalisme bekleedt door 

hun onafhankelijkheids- en federaliseringsstreven een plaats op de achtergrond. 

Het komt in België niet tot een grondige hervorming van de parlementaire democratie tijdens de jaren 

dertig. De Koningskwestie brengt deze politieke vrees na de oorlog echter snel terug op de voorgrond. 

Deze kwestie vermengt zich met de repressie en epuratie. De terugkeer van Leopold III doet het spook 

van de afschaffing of de corporatieve hervorming van de parlementaire democratie terug opdoemen. 

Deze vrees versterkt zich door de verbinding van Leopold III aan de mildering van de repressie en 

epuratie. De verzachting van de bestraffing van de aanhangers van de Nieuwe Orde wordt in deze 

context een politieke tactiek ter verwerving van politieke macht om de vorst terug op de troon te 

krijgen en in het verlengde daarvan de machtsverhoudingen in België opnieuw te bevragen. Tijdens en 

na de bezetting bouwen beleidsvoerders de repressie en epuratie uit op patriottische grond. De 

Koningskwestie brengt echter de voor het overige impliciete element van de strijd voor de democratie 

naar boven. Het meest uitgesproken is deze strijd bij de gerechtelijke bestraffing en de zuivering van 

de leiders en leden van de politiek collaborerende groepen. Dit toont de band van de Koningskwestie 

met de repressie en epuratie en verklaart mee de beleidskeuzes van de politieke partijen. 

De patriottische fundering van de repressie heeft geen oog voor de ideologische clash tussen totalitaire 

fascistische staatsvormen met de liberale democratie en het totalitaire communisme. Het is een inbreuk 

in de Belgische strafwet om de politiek, het beleid en de plannen van de vijand te steunen, maar de 

strafwet blijft blind voor het totalitaire karakter en de racistische fundamenten van de bezetting door 

Nazi-Duitsland. Wat opvalt, is de gebrekkige behandeling van de Jodenvervolging. Ten tweede toont 

het totalitaire karakter van het Nazisme toont zich in massamobilisatie. De Duitse Staat wendt ter 

verwezenlijking van haar doelen grote groepen uit de eigen en bezette bevolkingen aan. Dit toont zich 

onder meer in de proliferatie van (para)militaire en politionele groepen en politieke organisaties. 

De Belgische strafwet is niet voorzien op deze grootschalige operaties. Na de oorlog trekken de 

beleidsvoerders daardoor alsnog de krachtlijnen van de uitsluitingsmechanismen uit de jaren 1930 

door en komt het in België zoals in andere door Duitsland bezette landen tot de instelling van een 

politieke zuivering. Dit houdt voornamelijk in dat leden van politiek collaborerende organisaties uit 

hun rechten ontzet worden. De brede greep van de burgerlijke epuratie – met inbegrip van alle en dus 

ook de gewone leden van politiek collaborerende organisaties – is geen beslissing van politiek links. 

Dit staat reeds in de ontwerpen van de regering van nationale unie. Beïnvloed door de Koningskwestie 

kiest de katholieke partij als electorale tactiek ten volle voor de verdediging van de incivieken. Na de 

eerste nationale verkiezingen zwakt de strakke houding van de liberalen eveneens af. Dit gebeurt 
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echter vooral inzake economische samenwerking met de vijand. De tegenkanting van de CVP krijgt 

begin 1946 versterking. Deze is voor de Koningskwestie echter van marginaal belang. 

In deze polarisatie kunnen de tegenover elkaar staande partijen op verschillende manieren beschreven 

worden. De eerste tweespalt is links – rechts. Bij deze tweespalt horen andere tegenstellingen. Het 

betreft: liberaal – conservatief, democratisch – autoritair, republikeins – koningsgezind, vrijzinnig – 

katholiek. Daarnaast is er de tegenstelling pro – contra België behorend tot de pool rechts. Hieronder 

valt het Vlaams-nationalisme. Dit is een zeer veralgemenend schema. Elke tweespalt bezit een grond 

van waarheid, maar doet de werkelijkheid tegelijkertijd tekort. Toch zijn dit waardevolle instrumenten 

voor een finale analyse van de Belgische regimecrisis met de repressie en epuratie als elementen van 

de laatste fase. Van 1930 naar 1950 doen zich immers verschuivingen voor op deze verwante en met 

elkaar verstrengelde polen. In de jaren dertig voelt conservatief rechts zich door de democratisering 

van het politieke veld bedreigd. Het komt in de katholieke en koningsgezinde stroming tot autoritaire 

plannen. De strafmaatregelen breiden uit en uitsluitingsmechanismen worden in de verdediging van de 

Staat en het patriottische concept van burgertrouw gegrondvest. Deze verdediging dient in grote lijnen 

tegen links, democratisch, republikeins en tevens tegen contra België. Dit verklaart de ambivalente 

positie van het Vlaams-nationalisme als politieke stroming doordat zij in dit schema als rechtse, 

conservatieve groep tot de pool contra België behoort.  

De behandeling van de samenwerking met de vijand vertoont in de voorbereiding te Londen en tijdens 

de start in de laatste maanden van 1944 weinig meer dan de actieve tweespalt pro – contra België. De 

Koningskwestie splijt de politieke wereld terug in twee: links komt opnieuw tegenover rechts, liberaal 

tegenover conservatief, democratisch tegenover autoritair, republikeins tegenover koningsgezind en 

vrijzinnig tegenover katholiek., maar bij de start van de Koningskwestie ligt de politieke macht anders. 

De partijen aan de macht zijn links, liberaal, democratisch, republikeins, vrijzinnig. De polen rechts, 

conservatief, autoritair, koningsgezind en katholiek zitten in de oppositie. De op de burgertrouw 

gefundeerde bescherming van de Staat wordt in deze caleidoscoop van tegenstellingen gedwongen en 

komt bij de polen links, liberaal, democratisch, republikeins en vrijzinnig. De CVP neemt een positie 

in als partij van rechts, conservatief, autoritair, koningsgezind en katholiek. De tweespalt pro – contra 

België wordt voor de machtsverwerving aan de kant gezet. Het draagvlak van de repressie en epuratie 

verengt zich daardoor grotendeels tot links… De door conservatief rechts opgebouwde verdediging uit 

de jaren dertig biedt dus het kader voor de bestraffing en de zuivering van rechtse incivieken en de 

bestendiging van de Belgische parlementaire democratie. Zekerheid over de democratische inrichting 

van de Belgische Staat komt er echter pas door de troonsafstand van Leopold III in 1950. Hoewel de 

repressie en epuratie niet op patriottische grond gebouwd wordt, bevat de afwikkeling van deze 

processen niettemin een impliciet oordeel over de ideologische strijd tijdens de Belgische regimecrisis. 

5. 

Uit deze conclusies blijkt dat het van bovenaf bekijken in Onverwerkt Verleden een blijvende waarde 

heeft. Het biedt een vruchtbaar kader om in tweede instantie het kikkerperspectief toe te passen en als 

historicus, bij wijze van spreken, elk grassprietje te gaan bekijken. Geaggregeerde cijfers bieden een 

algemene kijk, maar voor conclusies kan een interne blik nodig zijn.  

Hiermee is het laatste woord over de repressie en epuratie nog niet gezegd. Er is nog voldoende ruimte 

voor toekomstig onderzoek. Ik haalde bij de militaire samenwerking reeds aan dat een gedetailleerde 

gevalstudie van de aparte groeperingen tot vruchtbare verklaringen kan leiden voor de strafmaat. Dit 

geldt ook voor de nauwgezette studie van de behandeling van de overige vormen van samenwerking 

met de vijand. De bijzondere plaats van de provincies Oost- en West-Vlaanderen is een interessant 
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startpunt. Een micro-onderzoek naar de strafrechtpleging voor de samenwerking met de vijand kan “de 

repressie” nog meer demythologiseren. Een nauwgezette studie van het beleid van de auditoraten te 

Antwerpen en Brussel en in mindere mate Charleroi kan misschien nog bijkomende informatie over de 

behandeling van de Jodenvervolging verstrekken. 

Ik herhaal nog een ander gegeven: het effect van de strafverminderingspolitiek. Leidt dit echt tot een 

nivellering van de strafmaat? Komt het tot een door de tijd en per lokaliteit meer gelijke rechtspraak? 

Brengt dit beleid meer rechtvaardigheid? Dit zijn belangrijke vragen voor toekomstig onderzoek. 



 

 596  

17 Afkortingslijst 

 

AB: Armée de Belgique 

ABS: Algemeen Bestuur van de Strafinrichtingen 

AG: Auditoraat-generaal 

ADS: August De Schryver 

ADV: Albert De Vleeschauwer 

AGR: Archives Générales du Royaume 

AGRA: Amis du Grand Reich Allemand 

AHP: Persoonlijk Archief Hubert Pierlot 

AIAVS: Archief inzake de Inlichtings- en Actiediensten van de Veiligheid van de Staat 

AJP: Archief Joseph Pholien 

AJR: Archief Jef Rens 

AKP: Archief van het Koninklijk Paleis 

AL: Arrêté-loi 

AMGOT: Allied Military Government for Occupied Territories 

AMJ: Archief Ministerie van Justitie 

ARA: Algemeen Rijksarchief 

AVA: Achille Van Acker 

BDM: Bund Deutscher Mädel 

BEG: Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis (30/60) 

BIRD: Bureau d’Information Renseignement et Documentation 

BNB: Belgische Nationale Beweging 

BPB: Belgisch Parlementair Bureau 

BS: Belgisch Staatsblad 

BSP: Belgische Socialistische Partij 

BTNG: Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis 

BTFG: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
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BW: besluitwet 

BWP: Belgische Werklieden Partij 

CA: Comité d’application 

CAC: Civil Affairs Command 

CARCOB: Centre des Archives communistes en Belgique 

CCW: Communauté Culturelle Wallonne 

CEGES: Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines 

CEPAG: Comité pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre 

CEPESS: Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies 

CERE: Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat  

CNAA: Corporation Nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation 

CPH: Centre Paul Hymans 

CRISP: Centre de recherche et d'information socio-politiques 

CVP: Christelijke Volkspartij 

DACOB: Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging 

DAF: Deutsche Arbeitsfront 

DAF-RLB: Deutsche Arbeitsfront-Reichsluftschutzbund 

DeVlag: Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap 

DeWag: Deutsche Wallonische Arbeitsgemeinschaft 

DM – ZB: Dietse Militie – Zwarte Brigade 

DNB: De Nederlandsche Boekhandel 

DRK: Deutsche Rote Kreuz 

DSI: Département Sécurité et Information 

DSV: Dietsch Studentenverbond 

FN: Fabrique National 

FOD: Federale Overheidsdienst 

Gestapo: Geheime Staatspolizei 

Gemw: Gemeentewet 

GW: Grondwet 
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HVK: Handelingen van de Kamer 

HVS: Handelingen van de Senaat 

HCRV: Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid 

KEM: Kanselarij van de Eerste Minister 

IEV: Instituut Emile Vandervelde 

INBEL: Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie 

IG’s: instructions générales 

JT: Journal des Tribunaux 

KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 

KAP: Kabinetsarchief Hubert Pierlot 

KA: krijgsauditoraat 

KB: koninklijk besluit 

KP: Kommunistische Partij van België 

KR: krijgsraad 

KUL: Katholieke Universiteit Leuven 

KVV: Katholieke Vlaamse Volkspartij 

KW: Kieswetboek 

MB: ministerieel besluit 

Mic: microfilm 

MNR: Mouvement National Royal 

MPW: Mouvement Populaire Wallon 

MR: Ministerraad 

NCWOII: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

NEVB: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 

NIR: Nationaal Instituut voor de Radio-omroep 

NIS: Nationaal Instituut voor de Statistiek 

NJB: Nationale Jeugdbeweging 

NLVC: Nationale Landbouw en Voedingscorporatie 

NMBS: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 



 

 599  

NSB: Nationaal-Socialistische Beweging 

NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

NSFK: Nationalsozialistisches Fliegerkorps 

NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps 

NSKW: Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung 

NSJV: Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen 

NSV: Nationalistische Studentenvereniging 

NSVAP: Nationaal-Socialistische Vlaamse Arbeiderspartij 

NSVW: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 

NWOS: Nationaal werk voor Oud-strijders, Weggevoerden en Politieke Gevangenen 

OF: Onafhankelijkheidsfront 

ONT: Office National du Travail 

OT: Organisation Todt 

PDK: Parlementaire Documenten van de Kamer 

PDS: Parlementaire Documenten van de Senaat 

PDV: Parlementaire Documenten van het Vlaamse Parlement 

PSC: Parti social-chrétien 

PTT: Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

RAB: Rijksarchief Brugge 

RB: regentsbesluit 

RDC: Revue de Droit pénal et de Criminologie 

RWAD: Reichs-Wallonischen Arbeitsdienst 

SA: Sturmabteilung 

SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 

SIPO-SD: Sicherheitspolizei - Sicherheitsdienst 

SIS: Secret Intelligence Service 

SOE: Special Operations Executive 

SOMA: Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij 

SS: Schutzstaffel 
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SWB: Belgisch Strafwetboek 

VAVV: Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen 

VM: Vergaderingen van de ministerraad 

VNV: Vlaams Nationaal Verbond 

VNVV: Vlaams Nationaal Verbond Vrouwen 

VOS: Verbond der Vlaamsche Oudstrijder: 

VTW: Volontaires du Travail Wallonie 

VUB: Vrije Universiteit Brussel 

UCL: Université Catholique de Louvain 

UDB: Union Démocratique Belge 

UGent: Universiteit Gent 

UGHA: Unie van Hand- en Geestesarbeiders 

ULB: Université Libre de Bruxelles 

UTMI: Union des Travailleurs manuels et intellectuels 

WH: Wehrmacht Heer 
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Bijlage 1. Nederlandstalige samenvatting 

 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de repressie van collaboratie. In dit onderzoek brengt de 

beschikbaarheid van tot heden ongebruikte of onvoldoende aangewende archiefbestanden nieuwe 

inzichten en resultaten inzake de uitvoering van de bestraffing van samenwerking met de vijand door 

het militair gerecht. De meest in het oog springende bronnen zijn het archief van het Auditoraat-

generaal, het kabinetsarchief van Eerste minister Hubert Pierlot te Londen en daarnaast het archief van 

het Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid. Daarnaast bevat dit onderzoek twee invalshoeken om 

de repressie van collaboratie op een andere wijze te zien: de theorie van padafhankelijkheid en het 

kader van “transitional justice”. Padafhankelijk houdt rekening met de wijze waarop het verleden later 

gemaakte keuzes beïnvloedt. Via “transitional justice” is er een diachroon en synchroon kader om te 

vergelijken op welke manieren verschillende landen een regimeovergang doormaken. Dit biedt een 

bredere en internationale kijk op deze materie. Dit onderzoek combineert de beide invalshoeken in de 

context van de democratische regimecrisis die België doormaakt vanaf de jaren dertig tot aan het einde 

van Koningskwestie.  

In het bijzonder is er aandacht voor de ontwikkelingen van de strafwet rond de Eerste Wereldoorlog en 

in de jaren 1930, met een bijzondere aandacht voor de artikelen behorende tot het hoofdstuk van de 

uitwendige veiligheid van de Staat. Dit is waar de artikelen ter beteugeling van de samenwerking met 

de vijand staan. Beide tijdsperioden betreffen een crisisperiode van de Belgische Staat. De Eerste 

Wereldoorlog leidt tot een lange vijandige bezetting met een verklaring van onafhankelijkheid door de 

Raad van Vlaanderen. In de jaren dertig vindt, zoals in Europa, een crisis van de democratie plaats. Er 

gebeuren telkens verscheidene politieke pogingen om via de strafwet de politieke vijanden van het 

establishment uit te schakelen. 

Uit de strafrechtelijke ontwikkelingen komt een aantal krachtlijnen naar voor. Ten eerste baseert het 

beleid voor de verdediging van de Staat zich in de beschreven perioden op het begrip “burgertrouw”. 

Via het begrip “burgertrouw” appelleren de vooral conservatieve beleidsvoerders aan patriottische 

gevoelens om de strafwet te verstrengen. De sancties bij uitstek voor het beteugelen van een gebrek 

aan burgertrouw zijn het nationaliteitsverval en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten. In 

1934 voert de regering de Broqueville een nationaliteitsverval in voor individuen die niet voldoen in 

hun taken als Belgisch burger, met die beperking dat het louter de burgers betreft die de Belgische 

nationaliteit niet bij geboorte verwerven. Dit is een permanente versie van een overgangsbepaling in 

een nationaliteitswet van 1922. Tijdens de jaren dertig opteert men tevens steeds standvastiger om 

rechtenontzettingen toe te voegen aan misdrijven met correctionele straffen. In de voorbereiding te 

Londen door de regering Pierlot vinden beide maatregelen een uitgebreid gebruik. De besluitwet van 6 

mei 1944 breidt gevoelig het aantal rechten uit waaruit veroordeelden wegens misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat ontzet kunnen worden. Tevens voert deze regering een verval van 

nationaliteit in voor burgers die na een jaar tijd geen verzet aantekenen tegen hun veroordeling bij 

verstek. In de naoorlogse periode wordt het gebruik van beide maatregelen nog verder uitgebreid. De 

besluitwet van 19 september 1945 leidt tot een epuratie inzake burgertrouw, een zuivering los van 

gerechtelijke veroordelingen. De in de besluitwet van 6 mei 1944 voorziene rechtenontzetting wordt 

verplicht voor eender welke veroordeling wegens misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

Staat en de hoofdsanctie voor omschreven incivieke gedragingen die niet onder de toepassing van de 
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strafwet vallen. Het verval van nationaliteit wordt daarnaast via de besluitwet van 20 juni 1945 de 

hoofdsanctie voor een aantal groepen burgers in de Oostkantons. 

Een andere krachtlijn bij de verstrenging van de verdediging van de Staat is de invoering van nieuwe 

misdrijven of het hervormen van de bestaande artikelen. Door voornamelijk de Eerste Wereldoorlog 

moet de regering Pierlot geen nieuwe misdrijven invoeren. Politieke samenwerking met de vijand en 

verklikking aan de vijand staan sinds 1917 in de strafwet. De regering Pierlot vaardigt enerzijds 

dezelfde bepalingen uit als in de Eerste Wereldoorlog. Dit is bijvoorbeeld het geval met de besluitwet 

van 10 april 1941 dat economische betrekkingen met de vijand verbiedt. Anderzijds vernieuwt de 

regering te Londen wel, maar binnen voorheen getrokken grenzen. De interpretaties van artikel 113 en 

117 swb zijn een antwoord op onvoorzienbare kenmerken van de Tweede Wereldoorlog, zoals de 

strijd aan het Oostfront en het totale karakter van deze oorlog. Verder volgt de regering de denkwijze 

van haar voorgangers. Zoals in de jaren dertig gaat men over tot het verhogen van de strafmaat, het 

schrappen van bijzonder opzet om de bewijslast te verlagen. Door de besluitwet van 17 december 

1942 wordt de doodstraf telkens de maximumstraf en verdwijnt bijzonder opzet uit dit deel van de 

strafwet. De in 1934 en 1940 door het parlement gesteunde these dat het militair gerecht in tijd van 

oorlog de bevoegdheid over de misdrijven tegen de uitwendige veiligheid heeft, blijft gelden. De 

nieuwe samenstelling en procedure in het militair gerecht neemt de besluitwet van 26 mei 1944 over 

van de wet van 22 maart 1940. Verder hervormt de regering het militair gerecht naar het voorbeeld 

van het burgerlijk gerecht. Een laatste krachtlijn is dat de wil om groepen te treffen steeds evolueert 

van algemene preventieve maatregelen naar individueel strafbare daden. Dit gebeurt in de jaren dertig, 

te Londen en na de oorlog. Het struikelblok is telkens artikel 20 gw dat eender welk preventief 

ingrijpen verbiedt. 

Dat de regering Pierlot in tegenstelling tot de beleidsvoerders van Frankrijk en Nederland niet buiten 

de lijnen gaat kleuren bij de voorbereiding van de bevrijding en geen ongrondwettelijke daden stelt, is 

tweevoudig. Er is zoals aangegeven een belangrijk precedent met de Eerste Wereldoorlog. Waar de 

regering Pierlot daarnaast een wankele legitimiteit. De ministers willen het Belgische establishment, 

met inbegrip van Leopold III niet voor het hoofd stoten en blijven daardoor zeer behoudsgezind voor 

wat het aanbrengen van vernieuwingen betreft. Aan het eind van de oorlog ontwikkelt de regering wel 

de mogelijkheid van een beperkte vorm van opname van verzetslui voor de krijgsraden, maar dit 

initiatief krijgt na de oorlog uiteindelijk geen effectieve toepassing.  

In de naoorlogse fase van de Belgische regimecrisis speelt de bevrijding een bijkomende rol, in de zin 

dat de overgangsmaatregelen voor het herstel van de Staat een beperkte houdbaarheid hebben. De 

groeiende afstand van de oorlog maakt dat de voorziene besluitwetten na verloop van tijd moeten 

afgebouwd worden. Dit is bijvoorbeeld duidelijk in de toepassing van de administratieve internering. 

De opsluiting met enkel verdachtmaking als basis heeft een moeilijke verhouding met de rechtsstaat, 

maar is noodzakelijk voor de handhaving van de orde. Dit is een maatregel met de nodige legitimiteit 

door het gebruik na de Eerste Wereldoorlog en vóór de Tweede Wereldoorlog. De internering hoort 

vanaf april 1946 tot het verleden. De regering voert vanaf september 1944 meteen een beleid voor 

invrijheidstellingen in via de consultatieve commissies. Het bewijs van burgertrouw, ingesteld na de 

bevrijding door een paar ministeries, bouwen politici trager af. Dit verdwijnt in 1951.  

Het militair gerecht gaat snel van start met de bestraffing van samenwerking met de vijand. Toch is de 

snelheid van de verwerking van de vele dossiers het eerste bevrijdingsjaar niet naar de wens van de 

politieke wereld. Daarvoor zijn verschillende verklaringen. De Tweede Wereldoorlog loopt door tot in 

mei 1945 met het Ardennenoffensief als hoogtepunt van verstoring. Dit leidt tot de verhuizing van 

veel geïnterneerden en afdelingen van het militair gerecht. De geallieerden wegen zwaar op het pas 
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bevrijde land. Vaak eisen de geallieerde legers lokalen op. Tevens moet het militair gerecht veel 

misdrijven ten nadele van de geallieerde legers berechten. De meerderheid van de vonnissen van het 

militair gerecht in het eerste bevrijdingsjaar behoren tot deze soort zaken.  

Militaire samenwerking met de vijand wordt door de voortwoedende oorlog met voorrang berecht. 

Met de vervolgingen van politieke samenwerking met de vijand loopt het anders. De zware gevallen 

kunnen vervolgd worden. Het loopt echter anders voor lichtere gevallen. Gewone leden van politiek 

samenwerkende groeperingen besluiten de auditoraten na een paar testcases niet meer te vervolgen in 

afwachting van de instelling van een snelle procedure. Voor actieve leden van deze groeperingen 

voorziet het militair parket daarnaast de toepassing van de wet van 22 maart 1940 ter verdediging van 

de nationale instellingen. Deze wet vindt echter geen algemene aanvaardingsgrond. Ook ligt de grens 

van verjaring op een jaar na de bevrijding van België.  

De besluitwet van 19 september 1945 verzwaart de oplegging van rechtenontzetting in geval van een 

correctionele veroordeling. Daarnaast verdwijnt de minimumstraf van 1 jaar voor misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de Staat door de invoering van de besluitwet van 10 november 1945 die 

voor gevangenisstraffen tot 15 jaar een vereenvoudigde procedure instelt. De combinatie van deze 

besluitwetten verklaart vooral de daling van de strafmaat voor politieke samenwerking met de vijand 

en tevens de lichtere vormen van militaire samenwerking. Er vindt enerzijds een correctionalisering 

van lidmaatschappen bij verschillende groeperingen plaats. Anderzijds dekken de krijgsauditeurs niet 

zelden eerder opgelopen internering of voorlopige hechtenis met straffen die lager dan 1 jaar liggen, 

aangezien de rechtenontzetting bij de zuivering of deze procedure dezelfde is. De daling van de 

strafmaat voor militaire samenwerking met de vijand is daarnaast tevens verklaarbaar door de mindere 

dreiging die na het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog in augustus 1945 van deze mannen 

uitgaat. In mindere mate geldt dit ook voor de overige vormen van samenwerking met de vijand. 
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Bijlage 2. English summary 

 

Quite some research has been done concerning the repression of collaboration. This research bases 

itself, however, on archives that, until now, have been unused or insufficiently employed to bring new 

insights and results related to the punishment of collaboration with the enemy by the Belgian military 

courts, most notably the archives of the Military Prosecution Office, also the archives of the Cabinet of 

Prime Minister Hubert Pierlot in London and the archives of the High Commissioner for the Safety of 

the State. In addition, this study includes two new perspectives to study the repression of collaboration 

with the enemy: the theory of path dependence and the context of transitional justice. Path dependence 

takes into account how the past affects future choices. Using transitional justice, there is a diachronic 

and a synchronic framework to compare the ways in which different countries go through a transition 

of their regime. This provides a broad international perspective. This research combines the two 

approaches in the context of the democratic regime crisis that Belgium is experiencing from the 

thirties until the end of Royal Question in the late fourties. 

In particular, this study pays attention to the development of criminal law around the First World War 

and in the thirties, with a particular focus on the penal articles belonging to the section of the external 

security of the State. This section holds the articles to punish acts of collaboration with the enemy. 

Both periods of time relate to a severe crisis for the Belgian State. The First World War led to a long 

occupation and a declaration of independence by the Council of Flanders. During the thirties, Belgium 

undergoes, just as other European countries, a democratic crisis. Out of the political world several 

attempts come, in these periods, to remove the political enemies of the establishment through a 

strengthening of penal law. 

The criminal law developments hold some key lines in these periods. First of all, the defence of the 

State bases itself on the concept of "civic loyalty". With this concept, the mostly conservative policy 

makers try to appeal to patriotic feelings in the public to strengthen criminal law. Two sanctions are 

closely related to civil loyalty: loss of nationality and deprivation of civil and political rights. In 1934, 

the government Broqueville passes a law with a loss of nationality for the individuals who do not fulfil 

their duties as a Belgian citizen, if their Belgian nationality was not acquired at birth. This la makes a 

transitional provision of the nationality law of 1922 into a permanent measure. During the thirties, 

politicians also tend to add the deprivation of civilian and politicial rights to punishments for crimes 

and misdemeanors. Both measures are given an even more extensive use by the Belgian Government-

in-exile. The decree-law of May 6, 1944 expands the number of rights that constitute the deprivation 

measure for crimes and misdemeanors against the external security of the State. This government also 

expands the use of the loss of nationality to citizens who after a year time do not object against heir 

conviction in absentia. In the post-war period, the use of both measures goes even further. The decree-

law of September 19, 1945 institutes a general purge for lack of civil loyalty, without intervention of a 

court of justice. The deprivation of rights in the Decree-law of May 6, 1944 becomes mandatory for 

any conviction for crimes or misdemeanors against the external security of the State. It also is the main 

sanction for certain forms of uncivil behaviour that do not fall within the scope of Belgian criminal 

law. Because of the Decree-law of June 20, 1945 the loss of nationality becomes a main penalty for 

some groups of citizens in the small German speaking of Belgium. 
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Another key line in the strengthening of the defence of the State is the introduction of new offenses or 

reforming existing articles. Primarily because of the First World War, the Pierlot government does not 

need to introduce new offenses. Political collaboration with the enemy and denunciation to the enemy 

are included in the penal code in 1917. On the one hand, the Pierlot government promulgates very 

similar measures as happened during the First World War. This is the case with the Decree-law of 

April 10, 1941 that prohibits commercial relations with the enemy. On the other hand, this government 

also adjusts existing measures and articles, but always stays within the limits of the earlier periods. 

The interpretations of Article 113 and 117 of Belgian penal law are a response to unforeseeable 

features of the Second World War, namely the war on the Eastern Front and the total nature of this 

world war, but otherwise, the Government follows the mind-set of its predecessors. As in the thirties, 

sentences are increased and special intent is deleted to decrease the burden of proof. The Decree-law 

of December 17, 1942 makes the death penalty the maximum penalty for every form of collaboration 

with the enemy. It also erases special intent completely from this part of the penal code. Supported by 

parliamentary decisions in 1934 and 1940, the thesis that gives military courts jurisdiction over the 

crimes and misdemeanors against the external security in time of war remains the prevalent one. The 

new composition and procedure for the Belgian military courts in the Decree-law of 26 May 1944 

follows the law of March 22, 1940 closely. After the liberation, any further reforms of the military 

courts follows the example of the system of the civil courts. A last key line is the transformation of the 

will to exclude groups in a preventive way into punishments for individual acts. This happens during 

the thirties, in London and after the war. The stumbling block is Article 20 of the Constitution, which 

prohibits any preventive action on the liberty of the freedom of association. 

The Pierlot government, as opposed to the policy makers of France and the Netherlands, does not go 

outside of the constitutional boundaries in its preparation of the liberation The reasons are twofold. As 

stated, the First World War is an important precedent. Secondly, the government Pierlot has a very 

shaky legitimacy during the war. The ministers do not want to offend the Belgian establishment, 

including king Leopold III. They remain therefore very conservative in terms of innovations. At the 

end of the war, the government does create the possibility of a limited incorporation of resistance 

fighters in the military courts, but this initiative will have no effective application. 

In the post-war phase of the Belgian regime crisis, the liberation plays an additional role, in the sense 

that the transitional measures for the recovery of the State have a limited durability. The growing 

distance from the war strengthens the need to phase out the decree-laws. This is evident, for example, 

in the application of the administrative internment. The confinement with only suspicion as a base has 

a difficult relationship with the rule of law, but is necessary for the maintenance of order. This is a 

measure with the necessary legitimacy, because of its earlier use after World War I and before World 

War II. In April 1946, it becomes a thing of the past. The Government starts liberations already in 

September 1944 through consultative committees. The certificate of civic loyalty, which is established 

in ministries after the war, only disappears in 1951. 

The military courts start almost immediately with the punishment of collaboration with the enemy. 

However, during the first year, the processing speed of the many cases is not on par with the wishes of 

the political world. There are several reasons that explain the slow progress. World War II continues in 

Europe, until May 1945 with the Battle of the Bulge as a highlight of disturbance. This leads to the 

relocation of many interned suspects and a number of sections of the military courts. The Allies weigh 

heavily on the newly liberated country. Their armies often claim premises for their own use. The 

Belgian military courts also judge a high number of misdemeanors to the detriment of the Allied 

armies. The majority of the judgments of the military court in the first year of liberation belong to this 

branch of justice. 
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While the war rages on, the punishment of military collaboration with the enemy is the first priority. 

The persecution of political collaboration with the enemy evolves differently. The serious cases may 

be prosecuted. However, it is different for the broad category of milder ones. After a few test-cases, 

the military prosecution office decided not to pursue the cases of common members of groups that 

collaborate politically with the enemy. Their cases are destined to be handled later in the purge. The 

prosecution of the active members of these groups does not proceed very well either. The advocated 

use of the law of March 22, 1940 does not get general acceptance. The law also has a strict statute of 

limitation of one year after the liberation of Belgium.   

The decree-law of September 19, 1945 starts a civic purge and also imposes a stricter deprivation of 

civil and political rights for misdemeanors against the external security of the State, equal to the 

deprivation for crimes. In addition, the minimum penalty of one year disappears for these 

misdemeanors with the introduction of the decree-law of November 10, 1945 which bears a simplified 

procedure for cases where the military prosecution does not want demand more than 15 years of 

imprisonment. The combination of these decree-laws mainly explains the penalty decrease for political 

cooperation with the enemy and the milder forms of military cooperation. What happens is, on the one 

hand, a “correctionalisation” for memberships in different groups.
2422

 On the other hand, military 

prosecutors often cover a previously incurred internment or detention with sentences of less than 1 

year, because the targeted persons fall under the same deprivation of rights in the purge and this 

procedure. The penalty decrease for military cooperation with the enemy is also explained by the 

lesser threat of these collaborators after the final end of the Second World War in August 1945. To a 

lesser extent this last explanation also applies to other forms of collaboration with the enemy. 
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 This means that the years in prison are not higher than 5 years. 


