DE ZOEKTOCHT
NAAR HET
OORLOGSVERLEDEN
‘Geachte heer, Ik schrijf u deze mail met een verzoek om informatie. Ik ben zelf geboren te Duffel,
België, maar woon nu in Nederland. Mijn oom, de
broer van wijlen mijn moeder, is tijdens de Tweede
Wereldoorlog bij de SS geweest. Ik weet niet bij
welke afdeling. Volgens mijn moeder is hij na de
oorlog geïnterneerd geweest in Merksplas […]. Ik
ben sinds jaren bezig de oorlogsgeschiedenis van
mijn familie langs beide kanten op te zoeken. Ik
zou u vriendelijk willen vragen of in uw archief een
dossier is van mijn oom en of er een mogelijkheid
bestaat dit dossier (eventueel beperkt) te mogen
inkijken?’
Dit uittreksel uit een mail gericht aan het Rijksarchief illustreert dat (klein)kinderen of familieleden
ook vandaag nog op zoek gaan naar de juiste toedracht van het oorlogsverleden. Onder meer nabestaanden van personen die na de Tweede Wereldoorlog in aanraking komen met de bestraffing
van collaboratie zijn op zoek naar informatie. Die
zoektocht is echter niet altijd even makkelijk. Hoe
de bestraffing van de collaboratie in België verliep
en welke archiefwegen bewandeld kunnen worden
in de zoektocht naar informatie, wordt in deze bijdrage bondig uiteengezet.¹

DE BESTRAFFING VAN DE COLLABORATIE NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Op 2 september 1944 overschrijden de geallieerde troepen vanuit Frankrijk de Belgische grens.
Het land heeft er dan ruim vier jaar Duitse bezetting opzitten, met alle ontberingen waarmee dat

gepaard gaat: de algemene achteruitgang van de
levensomstandigheden, onder meer door de voedselschaarste, de verplichte tewerkstelling vanaf
oktober 1942, de harde repressie ten aanzien van
andersdenkenden, de deportaties van Joden, het
dodelijke politieke geweld en de schade aan eigendommen. De bevrijding lokt dan ook grote vreugde-uitbarstingen bij de bevolking uit. Een ontlading
na jaren van verdrukking die, ondanks het feit dat
de grote meerderheid van de bevolking niet collaboreert, noch in het verzet zit, vele gezinnen treft.
De publieke opinie roept na de bevrijding in september 1944 om een snelle en strenge bestraffing
van collaborateurs. Bij de bevrijding is het land sterk
gepolariseerd. Dat valt onder meer af te leiden uit
het aantal doden dat rechtsreeks het gevolg is van
de oorlogssituatie. Het verzet doodt in totaal vanaf
midden 1942 tot aan de bevrijding ongeveer 850
collaborateurs. Dat aantal staat in schril contrast
met de circa 14.100 politieke gevangenen die om
het leven komen, de 240 door de Duitse bezetter
gefusilleerde gijzelaars, de circa 150 door collaborateurs omgebrachte personen en de circa 25.000
raciaal vervolgden, waaronder Joden, zigeuners en
homoseksuelen die de oorlog niet overleven.
De militaire bijdrage van het verzet is beperkt en
kortstondig. Dat komt door het ijltempo waarin
de geallieerden het land bevrijden. Door die snelle opmars komt het land niet in een langdurig
machtsvacuüm terecht, maar vele verzetslui leggen
zich niet zomaar neer bij een ondergeschikte rol.
In sommige gemeenten zullen ongedisciplineerde
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groepen eigengereid optreden. De aanwezigheid
van verzetslui die pas zeer laat bij een verzetsorganisatie aansluiten, de zogenaamde 'Septemberweerstanders', is daar niet vreemd aan. 'Zwarten'
worden opgepakt, mishandeld, opgesloten in gevangenissen en interneringscentra en hun eigendommen worden geplunderd en/of vernield. Politie en rijkswacht, die in normale omstandigheden
instaan voor de ordehandhaving, zijn onvoldoende
gewapend om hiertegen op te treden. Er vallen
zelfs hier en daar dodelijke slachtoffers onder de
(vermeende) collaborateurs. De bevolking zal zich
twee maal tegen hen keren. Een eerste maal na
de bevrijding in september-oktober 1944 en een
tweede keer bij de terugkeer van de gedeporteerden
en voortvluchtige verdachten bij de overgave van
nazi-Duitsland in mei 1945. Het exacte aantal is
niet gekend, maar schommelt vermoedelijk tussen
de vijftig en de honderd. Hoe dan ook is de situatie
niet te vergelijken met Frankrijk, waar duizenden
mensen na de bevrijding omkomen. Het toont aan
dat de straatrepressie in België niet uitzonderlijk
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is. Maar de beelden van kaalgeschoren vrouwen,
plunderingen en opgesloten verdachten in dierenkooien bepalen lang het collectieve beeld van een
'ontspoorde' repressie.
De volks- en straatrepressie drukt een grote stempel op zowel de persoonlijke ervaring als op de collectieve herinnering. De bestraffing van samenwerking met de vijand is echter vooral een zaak van de
overheid. Het is een juridische procedure die in tegenstelling tot de straatrepressie en de zuiveringen
in de privésector veel sporen nalaat in de archieven.
De bevolking eist van de overheid dat ze collaborateurs voor hun landverraad hard aanpakt. Dat zal
ze uiteindelijk doen op vier manieren. Ten eerste berechten de militaire rechtbanken (de krijgsraden en
krijgshoven) de gevallen van militaire, economische
en zwaardere vormen van politieke samenwerking
met de vijand en verklikkingszaken. Ten tweede treft
de burgerlijke epuratie via de lijsten van de krijgsauditeurs de minder zware collaborateurs. Ten derde
worden ambtenaren en politieke mandatarissen
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HET MILITAIRE GERECHT EN DE
BESTRAFFING VAN COLLABORATIE
Het kloppend hart van de overheidsrepressie is het
militaire gerecht. De krijgsauditeurs leggen samen
met hun substituten dossiers aan en verwijzen, indien er voldoende bewijzen zijn, de zaak door naar
de krijgsraad. Die spreekt een vonnis uit in eerste
aanleg. Op het hoogtepunt zijn er 21 krijgsraden
tegelijk werkzaam. De kleinere krijgsraden bestaan
slechts voor een korte periode (zie tabel).
In totaal legt het militaire gerecht circa 405.000 dossiers aan voor collaboratie. Dat lijkt veel, maar elke
klacht, hoe miniem ook, wordt geregistreerd. Tegen
sommige personen lopen verschillende klachten
en er zijn ook tal van klachten tegen onbekenden.
Het aantal geregistreerde dossiers staat met andere
woorden niet gelijk aan het aantal van collaboratie
verdachte personen. Niet alle geopende zaken leiden
tot een veroordeling. Zo worden een kleine 60.000
personen die tijdens de bezetting vrijwillig naar
Duitsland gaan om er te werken, door het militaire
gerecht ongemoeid gelaten, alhoewel dit volgens de
strafwet bestraft had kunnen worden.

taligen van de krijgsraden van Hasselt en Tongeren en voor de Franstaligen van de krijgsraden van
Luik, Verviers, Namen, Eupen, Malmédy en Aarlen.

VEROORDELINGEN OP BASIS VAN
ARTIKELS 113, 115, 118BIS EN/OF
121BIS VAN HET STRAFWETBOEK
Het merendeel van de dossiers die de krijgsraden
behandelen, betreffen zaken van militaire collaboratie. Die wordt op basis van artikel 113 van het
Strafwetboek vervolgd. Deze vorm van samenwerking met de vijand is het makkelijkst te bewijzen
omdat de meesten tijdens de oorlog een uniform
dragen. In totaal veroordeelt het militaire gerecht
ongeveer 32.000 personen voor wapendracht tegen België, of 60 procent van alle veroordeelde collaborateurs. Het begrip militaire collaboratie dekt
echter vele ladingen, omdat elk lid van een Duitse
militaire of paramilitaire organisatie als 'wapendrager' wordt beschouwd, dus niet alleen de Oostfronters, maar ook de Fabriekswachter die in België
blijft of de ongeveer 350 vrijwilligsters van het Deutsches Rotes Kreuz. In het strafwetboek is militaire collaboratie met andere woorden niet uitsluitend in
termen van 'wapendracht' gedefinieerd. Ook het
uitvoeren van vervoers-, arbeids- of bewakingsopdrachten voor de vijand vallen hier onder.

De meeste klachten worden zonder gevolg geklasseerd of leiden tot een buitenvervolgstelling door
een gebrek aan bewijzen. Uiteindelijk komen tot eind
1949 circa 58.000 beklaagden voor het militair gerecht waarbij circa 53.000 personen een veroordeling
oplopen, 4.736 worden vrijgesproken en 399 worden
geïnterneerd als maatregel van sociaal verweer.
In ongeveer 15.400 gevallen of 28 procent gaat een
veroordeelde tegen de uitspraak van de krijgsraad
in beroep bij een krijgshof. Daarvan zijn er tijdens
de repressieperiode vier (zie tabel): het krijgshof
van Gent als beroepshof voor de krijgsraden uit de
provincies Oost- en West-Vlaanderen, het krijgshof
van Antwerpen voor de krijgsraden van Antwerpen en Turnhout, het krijgshof van Brussel voor
de Nederlandstaligen van de Brusselse krijgsraad
en de krijgsraden van Leuven en Mechelen en voor
de Franstaligen van de Brusselse krijgsraad en de
krijgsraden van Nijvel, Doornik, Bergen en Charleroi. Het krijgshof van Luik is er voor de Nederlands-
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uit hun ambt ontzet door de administratieve zuivering. Tenslotte verliezen van incivisme verdachte
personen bepaalde politieke en/of burgerlijke rechten omdat burgemeesters of politiecommissarissen
weigeren een bewijs van burgertrouw af te leveren.
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In één op de drie gevallen is militaire collaboratie
niet de enige aanklacht tegen de betrokkene. Militaire collaboratie komt in de meeste gevallen voor
in combinatie met politieke samenwerking met
de vijand. Die wordt bestraft op basis van artikel
118bis van het Strafwetboek. De krijgsraden veroordelen uiteindelijk 23.987 personen voor politieke collaboratie, al dan niet in combinatie met andere vormen van samenwerking met de vijand. De
grote discrepantie tussen het aantal geopende dossiers (177.217) en het aantal veroordeelden is te
verklaren door het feit dat het militaire gerecht zich
in hoofdzaak richt op leidinggevenden of personen
met kaderfuncties en op actieve propagandisten.
De minder zware gevallen van politieke collaboratie, zoals een louter lidmaatschap van een collaborerende politieke partij, worden op een andere manier gestraft. Zij verliezen tal van rechten omdat ze
op de lijsten van de krijgsauditeurs komen te staan
(zie verder).
De bredere inbedding van politieke collaborerende
partijen zoals het V.N.V. en DeVlag in Vlaanderen
in vergelijking met Wallonië (Rex) verklaren het verschil tussen beide landsdelen in het aantal voor politieke collaboratie veroordeelden. Het aantal veroordeelden in verhouding tot het bevolkingsaantal
ligt in Vlaanderen immers dubbel zo hoog dan in
Franstalig België: respectievelijk 3,70 en 1,72 per
duizend inwoners. Al dient gezegd dat er ook duidelijke verschillen zijn binnen elk landsgedeelte. Zo
telt de provincie Luxemburg een relatief hoog aantal veroordeelden met drie inwoners op duizend,
terwijl dit in de provincie Namen slechts 1,39 per
duizend is. In de Oostkantons zijn dan weer 19,43
veroordeelden per duizend inwoners te noteren.
Dat valt onder meer te verklaren door de systematische nazificatie na de annexatie in 1940.
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In totaal spreekt het militaire gerecht 4.003 veroordelingen uit op basis van artikel 115 van het Strafwetboek. Dat wil zeggen dat 7,5 procent een veroordeling oploopt voor economische collaboratie.
Die is echter zeer verscheiden. Dat kunnen personen zijn die arbeiders ronselen voor tewerkstelling
in Duitsland. Doorgaans zijn het personeelsleden
van het Rijksarbeidsambt, de Werbestellen of Zivilfahnder, die na de invoering van de verplichte tewerkstelling in oktober 1942 jacht maken op werkweigeraars. Anderzijds veroordeelt het militaire
gerecht ook industriëlen, grote en kleine ondernemers of handelaars die zaken doen met of voor
rekening van de Duitsers. Van deze laatste categorie - de economische collaborateurs in strikte zin
- zijn er 1.060 personen door het militaire gerecht
gevonnist, van wie ongeveer 65 procent Vlamingen
zijn. Dat komt omdat er in vergelijking met Wallonië meer kleine bedrijven zijn, zodat er potentieel meer kans op vervolging en dus veroordeling is.
Daarenboven liggen in Vlaanderen talrijke Duitse
kazernes en vliegvelden, waar veel werk is en kunnen lokale ondernemers tevens profiteren van de
bouwwerkzaamheden aan de Atlantikwall aan de
kust. De zware nijverheden zijn dan weer meer in
Wallonië gevestigd. De grootschalige bedrijven,
zoals de steenkoolmijnen, blijken minder hinder te
ondervinden van de repressie.
Omdat verklikking moeilijk te bewijzen is, spreekt
het militaire gerecht relatief veel beschuldigden vrij.
De 32.485 door het militaire gerecht geopende dossiers, leveren 8.179 veroordelingen op. Hiervan zijn
4.101 vonnissen uitsluitend op basis van artikel
121bis van het Strafwetboek uitgesproken. In de rest

BURGERLIJKE EPURATIE, ADMINISTRATIEVE ZUIVERING EN BEWIJZEN VAN BURGERTROUW
Dat het militaire gerecht 405.000 dossiers opent,
maar uiteindelijk slechts ongeveer 53.000 personen
veroordeelt, toont aan dat niet elk geval van collaboratie de gerechtelijke procedure doorloopt. Om
de krijgsraden te ontlasten voorziet de overheid in
andere manieren om lichtere vormen van collaboratie te sanctioneren, ook al is er geen veroordeling
door het militaire gerecht. Dat gebeurt ten eerste
via de burgerlijke epuratie. Het zijn de krijgsauditeurs die hier één jaar na de bevrijding het initiatief
nemen op basis van de besluitwet van 19 september 1945. Op de burgerlijke epuratie komt veel kritiek omdat de krijgsauditeurs autonoom beslissen
wie op de 'epuratielijst' komt te staan en bijgevolg
burgerlijke en politieke rechten verliest. Vooral het
levenslange karakter van de sanctie wekt veel ongenoegen, zodat vanaf 1948 ongeveer de helft van
de gevallen via corrigerende maatregelen en via de
rechtbanken van eerste aanleg hun verloren rechten terugkrijgen.
De administratieve zuivering of het verwijderen van
ambtenaren en politieke mandatarissen die er tijdens de bezetting een pro-Duitse houding op nahouden, is een complex gegeven. Bovendien zijn er
geen exacte cijfergegevens bekend die de impact
ervan kunnen duiden. Een heel scala van gedragingen, variërend van vrijwillige samenwerking met de
vijand tot het louter tegemoetkomen aan de wensen en eisen van de bezetter moest na de oorlog
onderzocht worden. De verschillende administraties bepalen grotendeels zelf de regels. Het gaat
hierbij om een interne administratieve tuchtsanctie
waarbij het doorgaans collega's van de betrokkene
zijn die dit gedrag in onderzoekscommissies beoordelen. Het is evenwel de hiërarchische overheid die
uiteindelijk de sanctie uitspreekt. Die is afhankelijk
van de zwaarte van de collaboratie en kan gaan van
een berisping, schorsing, inhouding van de wedde
of tot ontslag.

Tot slot is ook het al dan niet uitreiken van een bewijs van burgertrouw door de burgemeester of politiecommissaris een element in de bestraffing van
de collaboratie. Het bezit van dit getuigschrift is
nodig om niet uitgesloten te worden van bepaalde
diensten en voordelen van de overheid. Al snel eist
ook de privésector het voorleggen van dit bewijs.
De criteria voor het weigeren van de uitreiking van
een bewijs van burgertrouw zijn echter zeer vaag en
bijgevolg is de kans op willekeur groot. Pas een jaar
na de bevrijding komen de eerste richtlijnen. Aan
door de krijgsraden veroordeelde collaborateurs,
leden van Duitsgezinde bewegingen, uit hun ambt
ontzette mandatarissen en ambtenaren, maar ook
geïnterneerde personen die nog niet veroordeeld
zijn, of iemand die vaagweg een pro-Duitse houding
aanneemt tijdens de bezetting mag geen bewijs van
burgertrouw afgeleverd worden. Dat document is
evenwel vereist bij onder meer de inschrijving in
het handelsregister, het behoud van een verkeersvergunning, het besturen van taxi's of begrafeniswagens, het afsluiten van contracten met openbare diensten, de inschrijving in het rijksonderwijs
enzovoort. Wie wil genieten van een pensioen als
oorlogsslachtoffer, het recht wil bekomen voor een
premie of een goedkope lening voor de bouw of de
aankoop van een huis, of wil deelnemen aan overheidsexamens moet een bewijs van burgertrouw
kunnen voorleggen. Het weigeren ervan is dus een
middel om collaborateurs maatschappelijk uit te
sluiten. Op 1 augustus 1946 hebben de gemeenten
met meer dan 20.000 inwoners reeds 1.309.875
getuigschriften uitgereikt. Over het aantal geweigerde bewijzen van burgertrouw, tasten we echter
volledig in het duister. Pas vanaf 18 juni 1946 kan
beroep aangetekend worden tegen een weigering.
Dat kan bij de provinciale beroepscommissies. Die
ontvangen op 1 januari 1947 bezwaarschriften van
1.069 personen. In 43 procent van de gevallen maken de provinciale beroepscommissies de negatieve
beslissingen van de burgemeesters of politiecommissarissen ongedaan.
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van de gevallen is verklikking slechts een deel van de
aanklacht. Bij deze vorm van collaboratie zijn ook
beduidend meer vrouwen betrokken dan bij de andere vormen van collaboratie. In zestig procent van
de gevallen is de veroordeelde immers een vrouw. Bij
alle andere vormen van collaboratie veroordeelt de
rechtbank overwegend (jonge) mannen.

aangemaakt, wat is daarin te vinden, waar zijn die
bronnen te raadplegen en mogen die bronnen vrij
geraadpleegd worden? Dat zijn de kernvragen die
in het boek telkens per bron aan bod komen. Hier
presenteer ik twee mogelijke collaboratietrajecten
en wat de mogelijke alternatieve bronnen zijn voor
de strafdossiers van de krijgsraad. Een meer volledig overzicht van de bronnen is uiteraard in het
boek te lezen.

SCENARIO 1
© Stadsarchief Gent
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HET ENE GEVAL IS HET ANDERE
NIET: HET INDIVIDUELE COLLABORATIETRAJECT EN DE SPOREN IN
DE ARCHIEVEN
De overheidsrepressie heeft een massa archieven
nagelaten. Geschoolde historici vinden nog wel
hun weg naar de bronnen, maar wie geen historische opleiding heeft genoten weet vaak maar moeizaam de juiste informatie op te sporen. Daarenboven is de raadpleging van sommige archieven aan
beperkingen onderworpen. Dat is met name zo
voor de strafdossiers van de militaire rechtbanken.
Alhoewel deze dossiers recent allemaal aan het
Rijksarchief zijn overgedragen, berust het beheer
van deze archieven nog steeds bij het College van
procureurs-generaal. Nabestaanden krijgen van dit
college niet altijd toegang tot de strafdossiers. Al
kan de vraag natuurlijk steeds schriftelijk gesteld
worden (College van procureurs-generaal, Dienst
Archiefbeheer, Ernest Allardstraat 42, 1000 Brussel).
Wie wil nagaan of er een strafdossier van het militaire gerecht bewaard is gebleven, kan in eerste
instantie steeds een mail sturen naar het Algemeen
Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier (agr_ar_2@
arch.be).
De beperkte omvang van dit artikel laat het niet
toe om hier alle mogelijke scenario's en archiefbronnen aan bod te laten komen. Meer gedetailleerde uitleg is te vinden in het boek Was opa een
nazi? Op basis van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek weet de lezer aan de hand
van 27 bronfiches welke informatie hij/zij in welke
bron kan terugvinden. Wie heeft bepaalde bronnen

Laten we vooreerst terugkeren naar de vraag die
in de hierboven vermelde mail werd gesteld. De
vraagsteller beschikt duidelijk over fragmentarische
informatie, die al dan niet verkregen is uit mondelinge overlevering of geschreven documenten.
Twee elementen springen in het oog. De betrokkene was lid van Waffen-SS en zat blijkbaar na de
oorlog vast in Merksplas. Wie op basis van artikel
113 voor wapendracht tegen België een veroordeling oploopt, komt na de oorlog inderdaad vaak in
de interneringscentra van Beverlo of Merksplas terecht. Die interneringscentra zijn opgericht omdat
de bestaande gevangenissen onvoldoende capaciteit hebben. Om die reden worden vele van collaboratie verdachte en later veroordeelde personen
opgesloten in een interneringscentrum.
De gevangenisadministratie legt in principe van
elke gevangene een opsluitingsdossier aan. Dit dossier verhuist telkens met de gevangene mee. In dit
concrete geval is de kans dus groot dat in de archieven van het interneringscentrum van Merksplas
het opsluitingsdossier van de gezochte persoon te
vinden is. Op basis van de gegevens uit dit dossier
kan je te weten komen waar en wanneer iemand na
de oorlog opgesloten zit, voor welke feiten hij/zij
vast zit en welke krijgsraad een eventuele veroordeling uitspreekt. Het opsluitingsdossier bevat voornamelijk gegevens over de periode van opsluiting,
maar kan ook aanknopingspunten aanreiken voor
een verdere zoektocht.

SCENARIO 2
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Bij een veroordeling is het militaire gerecht in het
geding. De krijgsraden veroordelen op basis van de
door de krijgsauditeurs aangereikte bewijzen die in
het strafdossier vermeld staan. Van elke veroordeelde is in principe een strafdossier bewaard gebleven.
De krijgsraden vellen vonnissen, de krijgshoven arresten. Die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin is het evenwel moeilijk zoeken, omdat
de datum van het vonnis en/of arrest en de datum
van publicatie in het Belgisch Staatsblad soms ver uiteen liggen en er niet op naam kan gezocht worden.
Anderzijds bevat elk dossier bevat doorgaans een
afschrift van het vonnis of arrest.
Wie veroordeeld is tot een vrijheidsstraf zit die in
de meeste gevallen niet volledig uit. Het verlenen
van een vervroegde invrijheidstelling en/of genade
betekent voor de meeste gevangenen een verkorting van hun zittijd. Daar waar de strafdossiers van
het krijgsgerecht moeilijk raadpleegbaar zijn, kunnen de dossiers inzake voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling en de genadedossier - na de

Niet elk door het krijgsauditoraat geopend dossier
leidt tot een veroordeling door de krijgsraad. De
meeste zaken worden ofwel zonder gevolg geklasseerd (geseponeerd) ofwel is de betrokkene buitenvervolging gesteld. De kans is groot dat er voor
deze niet-veroordeelden toch een dossier bestaat
in de archieven van het krijgsauditoraat. Helaas is
het College van procureurs-generaal voor deze dossiers erg terughoudend voor het verlenen van inzagerecht. Stopt dan hier de zoektocht? Ook nu weer
zijn er alternatieve bronnen die (deel-)aspecten van
een collaboratietraject kunnen belichten. Laten we
daarom inzoomen op een tweede (hypothetisch)
scenario.
Na de bevrijding komt een gemeenteonderwijzer in
een interneringskamp terecht. Hij zit daar omdat
hij verdacht wordt tijdens de bezetting een proDuitse houding te hebben aangenomen. Op basis
van de besluitwet van 12 oktober 1918 kunnen van
collaboratie verdachte personen met een administratieve interneringsmaatregel opgesloten worden,
ook als dat een vage aanklacht is. Al snel kampen
de interneringscentra en gevangenissen met een
overbevolking. Wie opgesloten zit, verkeert vaak in
een juridische onzekerheid. Speciale commissies,
de zogenaamde Consultatieve Commissies of Commissies van Advies, worden vanaf eind september
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ondertekening van een onderzoeksverklaring die de
aanvrager ertoe verbindt de privacywetgeving na te
leven - in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief
in Brussel geraadpleegd worden. In het dossier van
voorwaardelijke of vervroegde invrijheidstelling is
informatie terug te vinden over de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de veroordeling, de strafmaat, het gedrag van de gevangene gedurende zijn/
haar opsluiting, een reclasseringsplan en rapporten
van de sociale dienst. Op die manier is een goed
zicht te krijgen op de sociale en familiale context
van de veroordeelde. Dezelfde informatie is min of
meer terug te vinden in het genadedossier. Dit dossier wordt opgemaakt van zodra de veroordeelde
genade vraagt, hetzij aan de koning of een lid van
de koninklijke familie of via een minister of het parket. Het doel is een kwijtschelding, vermindering of
verandering van de straf te bekomen. Wie van het
College van procureurs-generaal geen inzage krijgt
in het strafdossier, kan dus via deze bronnen al heel
wat te weten komen.
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1944 opgericht. Ze buigen zich tot april 1946 over
de vraag of de opgeslotene in aanmerking komt
om vrijgelaten te worden, of hij/zij effectief onder
aanhoudingsmandaat moet geplaatst worden.
Indien het krijgsauditoraat nog geen onderzoek
heeft ingesteld, kan de Consultatieve Commissie
dat zelf doen. Zij kan daarvoor een beroep doen
op de lokale ordediensten en/of de burgemeester. De dossiers van de Consultatieve Commissies
kunnen antwoorden geven op volgende vragen²:
wat was de houding van de geïnterneerde tijdens
de bezetting? Was hij lid van een collaborerende
partij? Voerde hij/zij propaganda voor de bezetter?
Als blijkt dat de betrokkene niks strafbaar heeft gedaan of de feiten te licht wegen voor een strafrechtelijke vervolging voor de krijgsraad, adviseren de
commissies in de meeste gevallen de vrijlating. Dit
impliceert echter niet dat wie vrijkomt geen enkele
sanctie oploopt. In vele gevallen verliezen velen via
de burgerlijk epuratie bepaalde burgerlijke en politieke rechten.
Het is de krijgsauditeur die beslist of iemand die
niet veroordeeld is, ook zijn burgerlijke en politieke rechten verliest. Hij of zij komt dan op de zogenaamde 'epuratielijst van de krijgsauditeur' te
staan. Die lijsten - eigenlijk zijn het registers - bevinden zich in de archieven van de krijgsauditoraten.
Maar net zoals de strafdossiers, vallen ook deze archieven onder de bevoegdheid van het College van
procureurs-generaal. Wie zich tegen een beslissing
van de krijgsauditeur wil verzetten, kan daarvoor
beroep aantekenen bij de burgerlijke rechtbank en
vervolgens bij het hof van beroep. Daardoor zijn er
ook in de archieven van de rechtbanken van eerste
aanleg en de hoven van beroep epuratiedossiers en
registers met vonnissen of arresten inzake epuratiezaken te vinden.3 Op die manier is informatie te
vinden over een persoon die nooit is veroordeeld,
maar die wel zijn/haar rechten (tijdelijk) verliest.
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In deze tweede case, is de betrokkene een onderwijzer in een gemeenteschool. Op alle bestuurlijke
niveaus - dus ook op het lokale - zal een administratieve zuivering plaatsvinden. Elke ambtenaar
wiens houding tijdens de bezetting ter discussie
staat, zal administratiefrechtelijk beoordeeld worden. Het resultaat is dat veel ambtenaren, maar
ook burgemeesters of schepenen hun ambt verliezen. Over het gemeentelijk onderwijzend personeel
neemt bijvoorbeeld het college van burgemeesters en schepenen een beslissing. Normaliter vind
je daarover gegevens in de notulen van dit college
of de gemeenteraad. Maar omdat de provincie de
toezichthoudende overheid is, speelt zij een belangrijke rol in de administratieve zuivering van de lokale mandatarissen en ambtenaren. De archieven
van de provincies bevatten dan ook heel wat epuratiedossiers die in het kader van de administratieve
zuivering zijn opgesteld4.
Ondanks de hoge drempels die er zijn voor niethistorici om eigentijdse en objectieve informatie
te vinden over een familielid dat tijdens de jaren
1940-1945 de kant van de bezetter kiest, en het
feit dat de archieven van het militaire gerecht maar

moeizaam raadpleegbaar zijn, zijn er alternatieven
die toch afdoende antwoorden kunnen bieden op
onopgeloste vragen. Onder meer ook op de vraag
of opa nu al dan niet een verstokte nazi was?

EINDNOTEN
1. Meer gedetailleerde gegevens zijn te lezen in het recent
uitgegeven boek van K. Aerts e.a.,Was opa een nazi?
Speuren naar het oorlogsverleden (Tielt 2017). In de
beredeneerde bibliografie in dit boek vind je de meest
recente en relevante literatuur over de bestraffing van
de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

3. Ook de archieven van de rechtbanken van eerste
aanleg en de hoven van beroep bevinden zich in de
verschillende depots van de Rijksarchieven in de provincies. Epuratiedossiers, vonnissen en arresten van
burgerlijke rechtbanken en hoven van beroep zijn
raadpleegbaar na de ondertekening van een onderzoeksverklaring die de aanvrager ertoe verbindt de
privacywetgeving na te leven.
4. Vooral voor de provincies Antwerpen (Rijksarchief
Antwerpen-Beveren)
en
Oost-Vlaanderen
(Rijksarchief Gent) zijn de epuratiedossiers goed geïnventariseerd.
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2. De dossiers van de Consultatieve Commissies bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief en in de verschillende depots van de Rijksarchieven in de provincies.

