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Inleiding
Wie vandaag langs de Vindictivelaan het stadhuis van Oostende binnenwandelt, ziet aan de 
linkerwand van de inkomhal een grote bronzen gedenkplaat hangen. Onder de titel “Het 
politiekorps, aan zijn overleden of vermiste helden”, lezen we tien namen:

Seys Maurice, hoofdcommissaris
Ameel Alfons, commissaris

Goddyn Laurent, adjunct-commissaris
Feys Ernest, waarnemend adjunct-commissaris

Lammertyn Georges, bijzonder agent
Vande Vannet Maurice, bijzonder agent

Vanhooren Hector, agent
Hendrycx Albert, agent

Hinderyckx Georges, agent
Lauweres Maurice, agent

Negen van deze tien politiemannen werden tussen november 1943 en februari 1944 aangehouden 
door de Duitse politiediensten. Na anderhalf jaar gevangenschap in de concentratiekampen van 
Nazi-Duitsland, lieten ze er het leven. Ernest Feys werd in juli 1943 aangehouden en opgesloten in 
de gevangenis van Gent. Het Kriegsgericht veroordeelde Feys tot de doodstraf, op 16 oktober 
1943 werd hij gefusilleerd in Oostakker. 
Verder herkennen we het wapenschild van de stad Oostende,  het logo van het Geheim Leger en  
de jaartallen 1940-1945. De gedenkplaat werd op zondag 14 september 1947 plechtig ingehuldigd.  
Burgmeester Henri Serruys maakte die dag de volgende belofte:

“Deze gedenkplaat zal een herinnering moeten daarstellen voor de toekomstige 
generaties, opdat hen zou kunnen aangetoond worden wat die helden deden uit liefde voor 
hun Vaderland. Het stadsbestuur zal steeds waken over deze ereplaat die een eeuwige 
herinnering van trouw moet daarstellen.” 1

De stad Oostende is haar belofte nagekomen, maar meer dan 70 jaar na datum is de herinnering  
aan de tien politiehelden verwaterd: er is voor hen nauwelijks nog plaats in het collectief geheugen 
van de stad aan zee. Daarom stellen wij de vraag: is dit stukje verleden vandaag nog waardevol en 
relevant? 

De Nederlandse historica Ismee Tames stelt het volgende: 

“Een vraag die ons als decennia bezighoudt, is waarom sommige mensen wél en andere 
mensen niet in verzet komen tegen onrecht. Deze vraag stellen we niet zomaar: we zoeken 
naar mensen met wie we ons kunnen identificeren en naar een kader om onszelf en 
anderen te beoordelen. Goed of fout: moet ik trots zijn of moet ik me schamen? (…)
Ik stel voor deze preoccupatie met eindoordelen los te laten en de blik te verschuiven naar 
de mensen van toen: de échte mensen, met al hun eigenaardigheden, tegenstrijdigheden, 

 De Zeewacht, 19/9/1947. 1
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tragiek, mislukkingen en heroïsme tegelijkertijd. Ik stel een methode voor om de ervaring 
van oorlog en verzet centraal te plaatsen. Weg van de drang de mensen van toen zo te 
beoordelen dat wij ons goed kunnen voelen en toe naar meer ontvankelijkheid voor het 
geleefde leven, de daden en ervaring van mensen toen. (…)
We kijken naar de ervaring van deze grensoverschrijding, van gewoon naar ongewoon, van 
legaal naar illegaal, van onbekommerd naar permanent op de hoede. Het achterlaten van 
oude en zoeken naar nieuwe wegen. Met meer inzicht in de ervaring van 
grensoverschreidingen en transformaties zijn we beter in staat om de gelaagdheid, 
ambivalenties, paradoxen en simpelweg rommeligheid van de werkelijkheid te zien, te 
aanvaarden en te laten meewegen bij onze eigen zoektocht in onze eigen tijd.”2

Ons onderzoek vormt dan ook geen pleidooi voor vaderlandsliefde, noch een huldebetoog of een 
vingerwijzing. Integendeel: we ontleden hoe het politiekorps van Oostende handelde op dit 
keerpunt van gewoon naar ongewoon, van legaal naar illegaal. 
Elke politieambtenaar moest voor zichzelf uitmaken hoe om te gaan met de dilemma’s en de 
gewetensproblemen die zich stelden naar aanleiding van de confrontatie met nazi-Duitsland. 
Een minderheid koos ervoor om met de bezetter mee te werken aan de Nieuwe Orde; een 40-tal 
politiemannen kozen ervoor om strijd te leveren tegen het nazisme. Dit onderzoek beperkt zich tot 
het verzetsengagement binnen het gemeentelijk politiekorps van Oostende. 
Deze opzet vereist een chronologische focus van meer dan vier jaar. Enerzijds kent het 
verzetsengagement deels haar oorsprong in de gebeurtenissen die plaats vonden tijdens het 
interbellum. Anderzijds moest een gehavend korps na de bevrijding op zoek naar nieuwe 
manschappen en nieuwe leidersfiguren. De politiemacht had enkele jaren de tijd nodig om terug op 
volle sterkte te komen. De periode 1935 - 1947 was met andere woorden een keerpunt in de 
geschiedenis van het Oostends politiekorps.

We delen dit stukje lokale politiegeschiedenis vervolgens op in drie delen.
In deel I schetsen we de tendenzen die speelden binnen het korps tijdens de laatste jaren van het 
interbellum. De aanstelling van commissaris Seys in januari 1935 is een logisch beginpunt. Hij 
vernieuwde de politiediensten grondig op organisatorisch en sportief vlak. De sfeer en de 
dynamiek die begin mei 1940 binnen het politiekorps heersten, hadden een impact op de keuzes 
die men maakte bij de confrontatie met de bezetter. 
In deel II focussen we op het verzetsengagement van de Oostendse politiemannen en haar 
gevolgen. Vier vragen staan hierbij centraal: Waarom waagde men de stap naar de weerstand? 
Binnen welk organisatorisch kader opereerde men? Welke daden van verzet heeft men gepleegd? 
En wat waren ten slotte de gevolgen van deze risicovolle onderneming?
De naoorlog ten slotte komt aan bod in deel III. We maken de balans op van 4 jaar bezetting en  
we hebben vervolgens aandacht voor de belanghebbenden en hun familieleden die een strijd 
leverden om erkentelijkheid, materiële hulp en rechtvaardigheid. De volgende vragen komen aan 
bod: Welke rol kon een gehavende politiemacht op zich nemen tijdens de bevrijding en de 
repressie in Oostende? Was er, naast de bezetter, een schuldige aan te duiden voor de arrestatie 
van een 20-tal agenten? Werden de inspanningen en de offers van de agenten-weerstanders 
erkend? Hoe herinnerde en eerde men de overleden politiehelden van de stad aan zee?

 Ismee Tames, “Over grenzen. Liminaliteit en de ervaring van verzet.” Rede uitgesproken bij de aanvaarding 2

van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking 
en vervolging’ in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 17 mei 2016.
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Verzet of weerstand kunnen we op verschillende manieren benaderen en definiëren. Er is onder 
historici dan ook discussie over waar men de lijn moet trekken. In dit onderzoek stellen we verzet 
gelijk aan de statuten van nationale erkentelijkheid. We houden met andere woorden enkel 
rekening met politiemannen die na de oorlog erkend werden als gewapend weerstander, 
weerstander door de sluikpers of politiek gevangene. Deze pragmatische keuze kunnen we als 
volgt beargumenteren: ten eerste bieden de erkenningsstatuten een vorm van garantie op 
waarachtigheid: de toekenning van een statuut toont aan dat men in zekere mate verzet heeft 
gepleegd. Ten tweede is er over de weerstand in België zeer weinig ander bronnenmateriaal 
voorhanden. In de eerstvolgende paragraaf over methodologie gaan we dieper in op het 
geraadpleegde bronnenmateriaal.

Dit lokaal onderzoek kadert tenslotte binnen het historiografisch debat inzake de houding van de 
ordediensten in België, Frankrijk en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Dit debat kent haar oorsprong in een gevoel van schuld in schaamte. In de drie landen hebben de 
ordediensten meer dan eens een betreurenswaardige rol gespeeld in het opsporen en deporteren 
van honderdduizenden joden. Vooraleer we aan het betoog beginnen, staan we even stil bij dit 
historiografische debat.

�8



Methodologie3

Een interview met voormalig adjunct-politiecommissaris Jef Van Snick uit Middelkerke gaf de 
aanzet tot dit onderzoek. Jefs vader, Oscar Van Snick, had meegevochten aan het IJzerfront, was 
gedurende het interbellum politieagent in Middelkerke, engageerde zich tijdens de oorlog in het 
Geheim Leger en werd in november 1943 opgepakt door de Geheime Feldpolizei, een Duitse 
politiedienst. Op 13-jarige leeftijd verloor Jef z’n vader: Oscar stierf eind maart 1945 in het 
concentratiekamp van Nordhausen.4

Jef kon zich zeer weinig herinneren over het verzetsengagement van zijn vader, ook de bestaande 
literatuur bood weinig antwoorden. 
De naam Oscar van Snick staat enkel vermeld in de studie van Guy Van Poucke over de werking 
en de organisatie van het Geheim Leger in het kustgebied en de regio Brugge. De afdeling 
Middelkerke viel onder het schuiloord Oostende waar het stedelijk politiekorps een grote rol had 
gespeeld in de oprichting en de ontwikkeling van de weerstand.  5

De enige historiografische studie over het Oostendse politiekorps dateert van 1987 en behandelt 
de oorlogsjaren in een vijftal pagina’s. De auteur, Daniel Deschacht, schenkt nauwelijks aandacht 
aan het verzetsengagement van een 40-tal politiemannen. De nadruk ligt daarentegen op de 
politieke toestand aan het begin van de bezetting, de opleiding van de politieofficieren, het leed 
van de Oostendse bevolking en een huldebetoog aan de tien politiehelden. 
Gevoelige thema’s zoals repressie en collaboratie worden bewust uit de weg gegaan, Deschacht 
doet het oorlogsverleden met andere woorden opvallend snel van de hand. 

Aan de Universiteit Gent werden tot dusver twee masterproeven geschreven over de weerstand in 
Oostende. Xavier Delaere (1994) en Elle Declercq (2008) hadden in zekere mate aandacht voor 
de rol van de Oostendse politiemacht tijdens en na de bezetting.  De politieke context van voor, 6

tijdens en na de oorlog werd uitvoerig beschreven door Petra Gunst.  Wij kunnen dan ook deels 7

voortgaan op hun resultaten.

 Een gedetailleerde opsomming van alle archiefstukken die in dit onderzoek aan bod komen, 3

bevindt zich in de bibliografie.

 Dienst Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Oscar Van Snick. 4

 Guy Van Poucke, Niet langer geheim: 60 groepen, 2.500 man : 1940-1944 : Clandestiene organisatie en 5

operaties in het kustgebied en noord West-Vlaanderen : Geheim Leger, Zone III, Sector Brugge-
Oostende (Gent: Verbeke, 1987), 198 - 218.

  Xavier Delaere, Het verzet te Oostende tijdens W.O. II. Een bijdrage tot de geschiedenis van de 6

verzetsgroeperingen in België met een blik op hun naoorlogse ontwikkeling (masterproef, 
Universiteit Gent, 1994).

   Elle Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II. Een lokale studie naar de rol van 
het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse 
gemeenteraadsverkiezing (masterproef, Universiteit Gent, 2008).

 Petra Gunst en Herman Balthazar, “Verandering en continuïteit van het politiek personeel: burgemeesters 7

en schepenen in het arrondissement Oostende van 1938 Tot 1947: met een vergelijkende studie van 
de repressie en epuratie In België en de Scandinavische landen (masterproef: Universiteit 
Gent, 1991).
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Dit onderzoek doet geen beroep op de methode van de mondelinge geschiedenis. Deze keuze is 
praktisch en tweeledig. Enerzijds was het tijdsbestek van dit onderzoek te beperkt om een 
combinatie van mondelinge en geschreven bronnen te bewerkstelligen. Om tot goede vragen te 
komen, is er nood aan een degelijke kennis van de feiten. Die was tot dusver niet voor handen. 
Anderzijds zijn de historische actoren allemaal overleden. Een onderzoek aan de hand van 
interviews zou zich toespitsen op de getuigenissen van kinderen en kleinkinderen. Het was echter 
niet onze opzet om enkel onderzoek te voeren naar de naoorlogse beeldvorming en het collectief 
geheugen. 

De vele duizenden bladzijden aan kranten, erkenningsdossiers, gerechtelijk onderzoek, 
administratieve stukken van de stad Oostende enz. vormen een schijnbaar onuitputtelijke bron aan 
historisch materiaal. Een exhaustieve opzet was binnen het tijdsbestek dan ook niet haalbaar. 
Daarom selecteerden we voor elke problematiek een representatieve casus. Het uitwerken van 
een casus gebeurt telkens als volgt: eerst plaatsen we de case-study in haar historische context 
aan de hand van de bestaande literatuur, daarna zetten we in grote lijnen de gebeurtenissen 
binnen het korps uit om vervolgens de casus te omschrijven. 

Tot slot van dit methodologische hoofdstuk, overlopen we de geraadpleegde archiefstukken en de 
instellingen die ze ontsluiten.

De stad Oostende en haar archief hebben de laatste jaren sterk ingezet op de digitalisering en de 
inventarisering van het archiefmateriaal betreffende de Tweede Wereldoorlog. Wij deden een 
beroep op onder meer de notulen van de gemeenteraad (1935-1940, 1944-1947), de 
jaarverslagen (1944-1947), de notulen van het college van burgemeesters en schepenen 
(1944-1947) en de map politieke gevangenen, gerepatrieerden en weerstanders. Verder bewaart 
het stadsarchief ook het verslagboek van de Oostendse Politie Sportkring (O.P.S.K.).
Het bronnenmateriaal uit het interbellum dat bewaard werd door het stadsbestuur of het 
politiekorps is verloren gegaan ten gevolge van de vernieling van het stadhuis in mei 1940.
Het politiearchief van Oostende werd in 2007 overgedragen aan het Rijksarchief te Brugge. Dit 
fonds werd geïnventariseerd maar bevat bijzonder weinig informatie over het interbellum en de 
oorlogsjaren. De informatie betreffende de naoorlog was weinig relevant voor ons onderzoek. 
Enkele steekkaarten van het personeel waren wel van nut. 

De Oostendse stadsbibliotheek bewaart een zeer uitgebreide collectie historische kranten. De 
kranten werden niet specifiek geselecteerd op basis van deze of gene politieke stroming. We 
raadpleegden elk nummer van De Zeewacht tussen januari 1935 en juni 1940 op zoek naar 
informatie over het politiekorps. Ook De Duinengalm, Le Phare d’Ostende, Le Carillon en Het 
Kustblad werden doorgenomen voor de relevante maanden tijdens het interbellum en de tweede 
helft van de jaren ’40. 

In de inleiding lazen we dat het Oostends politiekorps niet alleen weerstanders in haar rangen had. 
Commissaris Georges Goethals verscheen in 1947 voor de Krijgsraad te Brugge en in beroep voor 
het Krijgshof te Gent. Het Algemeen Rijksarchief (depot Cuvelier) bewaart en ontsluit, mits 
toestemming van het college van Procureurs-Generaal en de Algemeen Rijksarchivaris, de reeks 
vonnissen en arresten inzake de naoorlogse repressie die uitgesproken werden door het Belgisch 
militair gerecht. 
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De zaak Goethals is bijna uitsluitend gebaseerd op getuigenissen. Ze is bijgevolg uiterst complex, 
meerduidig en suggestief. Dit onderzoek beperkt zich daarom tot een analyse van het vonnis en 
het arrest,  de strafmaat en de strafuitvoeringsprocedure. 

Daarnaast doet dit onderzoek uitvoerig beroep op het documentatiemateriaal dat werd opgesteld 
naar aanleiding van de nationale erkentelijkheid. De Belgische staat werkte tussen 1945 en 1950 
enkele wettelijke statuten uit ter compensatie en ter beloning van Belgen die zich tijdens de 
oorlogsjaren ‘verdienstelijk’ hadden gedragen. Elke aanvraag en/of erkenning leidde tot het 
samenstellen van een dossier dat vandaag bewaard wordt door drie instellingen.
Ten eerste bewaart het documentatiecentrum van Defensie de persoonlijke dossiers van het 
Geheim Leger die deel uitmaakten van de erkenningsprocedure tot gewapend weerstander. 
Het Cegesoma bewaart de erkenningsdossiers en documenten betreffende de Inlichtings-en 
Actieagenten (IAA). 
Ten derde ontsluit de dienst Oorlogsslachtoffers enerzijds de dossiers die opgestelde werden naar 
aanleiding van een erkenning tot ‘Politiek gevangene’, ‘Weggevoerde voor de Verplichte 
Tewerkstelling’, ‘Werkweigeraar’, ‘Sluikpers’, ‘Burgerlijk Weerstander’ en anderzijds een dossier 
samengesteld door de ‘Dienst Documentatie en Opzoekingen’.
De erkenningsdossiers zijn telkens geklasseerd op naam, het was dan ook noodzakelijk om zoveel 
mogelijk namen van Oostendse politieagenten te laten natrekken bij de bevoegde archieven. 
De eerste namen vonden we in de studies van Guy Van Poucke en Xavier Delaere. Daarnaast 
bewaart het stadsarchief Oostende een map met de namen van in principe alle Oostendenaren die 
na de oorlog erkend werden als gewapend weerstander. Op de namenlijst stond regelmatig het 
beroep van de persoon in kwestie vermeld.  8

Om onze namenlijst te vervolledigen, werkten we met een dominosysteem. Het persoonlijk dossier 
van het Geheim Leger dat deel uitmaakt van de erkenningsprocedure tot gewapend weerstander, 
bevat een vragenlijst. Eén van de vragen handelde over wie men aangeworven had en/of door wie 
men aangeworven werd. Zo leidde het persoonlijk dossier van een Oostendse politieambtenaar 
menigmaal naar het dossier van één of meerdere collega’s. 

Alle namen die mogelijk relevant waren, werden vervolgens nagekeken bij de bevoegde archieven. 
Dit opzoekwerk leverde de volgende resultaten op: het politiekorps van Oostende telde 39 
personeelsleden die erkend werden als gewapend weerstander , 17 politieke gevangenen          9 10

 Stadsarchief Oostende: Politieke gevangenen, gerepatrieerden, weerstanders (BE/SAO/8

SAD524/0016).

 Documentatiecentrum van Defensie: persoonlijk dossier Geheim Leger van Alfons Ameel, Henri Barbary, 9

Pierre Beauprez, Désiré Billiau, Charles Billiouw, Gustaaf Dekanter, Gustaaf Deprez, Lucien Deprez, 
Ernest Feys, Laurent Goddyn, Aimé Henderyckx, Albert Hendrycx, Georges Hinderyckx, Gustave 
Holm, Georges Huwel, Louis Huisseune, Bonfils Koeckelberg, Leopold Koeckelberg, Georges 
Lammertyn, Maurice Lauweres, Omer Monballiu, Albert Monteny, René Pauwels, Edgard Pilays, 
Louis Pison, Maurice Seys, François Simoens, Henri Suwier, Maurice Vallaeys, Maurice Vande 
Vannet, Jacques Vandepitte, Nicolaas Vandevelde, Oscar Vanhille, Hector Vanhooren, Emiel 
Vanhove, Gustaaf Vannecke, Alfred Zonnekeyn, Robert Deruwe.

 Dienst Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Alfons Ameel, Henri Barbary, Pierre 10

Beauprez, Laurent Goddyn, Albert Hendrycx, Georges Hinderyckx, Georges Lammertyn, Maurice 
Lauweres, Maurice Seys, Maurice Vande Vannet, Hector Vanhooren, Emile Pintelon, Alfred 
Ingelbrecht, Gustaaf Deprez, Georges Huwel, Albert Monteny, Louis Pison.
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en 6 inlichtings-en actieagenten.  Tot slot ontvingen 4 politiemannen het statuut van weerstander 11

door de sluikpers.12

Voor we deze inleidend-methodologische paragraaf beëindigen, plaatsen we een kritische noot bij 
het gebruik van het bronnenmateriaal dat de statuten van nationale erkentelijkheid omvat. Volgens 
Pieter Lagrou kunnen we ons namelijk heel wat vragen stellen bij de gewichtigheid van het statuut 
van gewapend weerstander. De auteur verwoordt het als volgt: 

“De fraude zat zo omzeggens in de statuuttekst ingebouwd. Enerzijds liet de procedure 
ruimschoots de mogelijkheid aan elke organisatie zoveel leden te erkennen als ze maar 
wou. Elk dossier werd namelijk behandeld door een commissie van verzetslui van de 
groepering zelf waar de aanvrager beweerde toe te behoren. De neutrale derde man uit 
een andere verzetsbeweging hield zich in de praktijk door een stilzwijgend ‘Gentlemen’s 
Agreement’ afzijdig. Elke beweging had maar voor zich uit te maken wie zij erkende en op 
basis van welke criteria (…) In de praktijk was de erkenningsprocedure een lachertje.”13

De aanvragen van het Oostends politiepersoneel dienden goedgekeurd te worden door de 
controlecommissies van Oostende of Brugge. Al wie een gunstig advies kreeg van Lucien Deprez, 
de groepsoverste van politie, en August Lecluyse, de schuiloordcommandant, werd erkend als  lid 
van het Geheim Leger en gewapend weerstander. In tegenstelling tot wat Lagrou doet uitschijnen, 
kregen niet alle Oostendenaren en politiemannen zomaar een statuut toegediend. De 
minimumvereiste was een passief lidmaatschap voor juni 1944 en een actieve bijdrage tot de 
bevrijding en de repressie. De politiemannen die enerzijds niet actief meegewerkt hadden met de 
bezetter en zich anderzijds tijdens het najaar van 1944 profileerden als weerstander en als 
dusdanig deelnamen aan de repressie, konden rekenen op een gunstig advies en een erkenning. 
10 Oostendse politiemannen-weerstanders geven toe dat ze pas na de bevrijding actief hebben 
deelgenomen aan de weerstand.  14

Dit cijfer ligt mogelijk nog hoger: we kunnen ons namelijk ook vragen stellen bij de documentaire 
waarde en de waarachtigheid van de informatie die we terugvinden in de persoonlijke dossiers van 
het Geheim Leger. Wie een aanvraag indiende, kreeg een vragenlijst opgestuurd. Er was weinig 
tot geen controle op wat men antwoordde, de belanghebbende of zijn rechthebbende kon de facto 
schrijven wat men wou. Enkel flagrant opschepgedrag werd opgemerkt en onderzocht door een 
controlecommissie.

 Cegesoma: Dossier IAA van Henri Barbary, Lucien Deprez, Ernest Feys, Emile Pintelon, Maurice Seys, 11

Nicolaas Vandevelde.

 Dienst Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Sluikpers’ van Alfons Ameel, Albert Hendrycx, Pison Louis en 12

Maurice Seys.

 Pieter Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool: verdienste en erkentelijkheid in het na-13

oorlogse België (1944-1950)” (masterproef: KU Leuven, 1989), 73-4. .

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Gustave Holm, Louis Huisseune, Leopold Koeckelberg, Omer 14

Monballiu, Albert Monteny, René Pauwels, Edgard Pilays, Henri Suwier, Jacques Vandepitte, Oscar 
Vanhille.
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Naast de persoonlijke dossiers van het Geheim Leger, bewaart de archiefdienst van Defensie 
eveneens het fonds Michiel Van Poucke. Kapitein Van Poucke was een leidinggevend figuur 
binnen de sector Brugge-Oostende en heeft documentatiemateriaal verzameld over elke afdeling 
van het Geheim Leger in het kustgebied en het noorden van de provincie West-Vlaanderen.
Ook het schuiloord Oostende beschikt er over een map historiek met en drietal rapporten. Deze 
verslagen werden kort na de oorlog opgesteld door leidinggevende figuren uit het schuiloord 
Oostende. Zowel de schuiloordcommandant, August Lecluyse, als de sectie-overste van politie, 
Lucien Deprez, en de stichter van de weerstand in Oostende, Henri Barbary, schreven na de 
oorlog hun versie van de feiten neer.15

Het is noodzakelijk om ook dit bronnenmateriaal met een voldoende kritische blik te benaderen: de 
historische waarde van deze verslagen is afhankelijk van de oprechtheid van de auteurs die hun 
persoonlijke blik op het oorlogsverleden neerpenden. We stellen niet dat Barbary, Deprez en 
Lecluyse met zekerheid de waarheid hebben verdraaid, maar het discours is wel gekleurd door 
hun persoonlijke opvattingen en het naoorlogse wereldbeeld.

Net als Pieter Lagrou kunnen we ons dus heel wat vragen stellen over waarde van het 
erkenningsstatuut ‘gewapend weerstander’. Het zou echter fout zijn om het verzetsengagement 
van de Oostendse politiemannen-weerstanders op basis van dit argument te minimaliseren. De 
meer betrouwbare erkenningsprocedures tonen aan dat de weerbarstige politiemannen meer 
waren dan septemberweerstanders.

Zo werd ten eerste het statuut van politiek gevangene pas toegekend na een grondig onderzoek. 
Een negenkoppige erkenningscommissie kende het statuut pas toe wanneer vaststond dat een 
Duitse politiedienst de persoon in kwestie had aangehouden en opgesloten in België en/of 
Duitsland.
In tegenstelling tot de commissie die moest oordelen over een erkenning tot gewapend 
weerstander, was de erkenningscommissie van de politieke gevangenen wel autonoom en 
objectief. Het oordeel van de commissie steunde dan ook op informatie die de dienst ‘Opzoekingen 
en Documentatie’ verzameld had. In de dossiers van de Oostendse politiemannen-weerstanders 
vinden we onder meer fotokopieën van administratieve stukken uit de concentratiekampen van 
nazi-Duitsland: de Häftlings Personalkarte bijvoorbeeld bevat informatie over de identiteit, de 
lichamelijk kenmerken, de familiale toestand en het beroep van de gedetineerde. Ook de 
steekkaarten die  door de geallieerde troepen opgemaakt werden bij de bevrijding van een kamp, 
werden opgespoord door de dienst ‘Opzoekingen en Documentatie’ en toegevoegd aan de 
onderzoeksbundel. 

 ADIF/CA: Fonds Michel Van Poucke, Historiek Oostende. 15

1) August Lecluyse: Omstandig verslag aangaande de stichting en de werking van het Geheim 
Leger sector Oostende.

2) Lucien Deprez: Verslag van de werkzaamheden tijdens de oorlog en in dienst van het Geheim 
Leger.

3) Henri Barbary: De Oostendse Witte Brigade in ’40-’41.
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Het statuut van ‘weerstander door de sluikpers’ werd pas toegekend wanneer vaststond dat de 
belanghebbende tijdens de bezetting minimaal zes maanden actief was geweest in de schoot van 
een organisatie die illegaal drukwerk produceerde en/of verspreidde.16

Opnieuw ging een gedegen onderzoek vooraf aan de toekenning. De autonome en objectieve 
controlecommissie van de sluikpers baseerde haar oordeel op verklaringen die afgelegd werden bij 
de lokale politie. De belanghebbende of zijn rechthebbende(n) hadden inspraak in wie voor de 
plaatse politieambtenaar moest verschijnen; enkel de vragenlijst stond vast. 

Ook de Inlichtingen-en Actiediensten beschikken over een eigen statuut van erkentelijkheid. Na 
een bestendig intern onderzoek op basis van getuigenverklaringen, werden na de oorlog 18.716 
personen erkend als inlichtings-en actieagent. 

 Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool,” 132. 16
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Het historiografisch debat: de houding van de ordediensten 
in België, Nederland en Frankrijk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
In een reactie op de monumentale studie van Cyrille Fijnaut over de Nederlandse politie , stelt 17

Rudi Van Doorslaer het volgende: 

“ Wat de bezettingsgeschiedenis betreft, is de politiegeschiedenis mijns inziens van 
uitzonderlijke betekenis. (…) In dit verband ben ik een grote pleitbezorger van comparatief 
onderzoek, nationaal en vooral internationaal. Zowel met betrekking tot de Lage Landen als 
met betrekking tot Frankrijk, die toch beiden prat gaan op een liberaal-democratische 
traditie, lijkt het mij ook vanuit  maatschappelijk perspectief niet van enig belang ontbloot 
om na te gaan hoe de politiediensten – met hun mensen en structuren – hebben 
gereageerd op deze pijnlijke confrontatie met de dictatuur van de nazibezetting.” 18

Om in de toekomst tot een internationale en comparatieve studie te komen, moet er voldoende 
geschiedkundig onderzoek voor handen zijn. We overlopen kort de historiografische stand van 
zaken in België, Nederland en Frankrijk.

In onze buurlanden woedt sinds het midden van de jaren ‘80 een maatschappelijk en 
historiografisch debat over de houding van de ordediensten tijdens de oorlogsjaren. In beide 
landen speelde het politieapparaat een betreurenswaardige rol in de oorlogsmisdaden van nazi-
Duitsland. Een gevoel van schaamte en schuld in het collectief geheugen en de publieke 
herinnering was voor historici dan ook een beweegreden om de houding van het politieapparaat 
uitvoerig te bestuderen. 

Het naoorlogs debat in Frankrijk heeft te kampen met een gekleurd betoog en felle discussies. 
Over de jaren heen hebben twee strekkingen zich van elkaar onderscheiden.  19

Enerzijds schreef een officiële historiografie in opdracht van het Franse politieapparaat. Historici 
als Henri Buisson, Pierre Accocce en Luc Rudolph bewerkstelligen in hun studies de mythe        
van een grootschalige résistance policière.  De Franse ordediensten probeerden zo hun 20

medeverantwoordelijkheid aan de Duitse gruwel te verdoezelen. 

 Cyrille Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Een staatsinstelling in de maalstroom van de 17

geschiedenis (Amsterdam: Boom, 2007). 

 Rudi van Doorslaer, “De politie in de Lage Landen en haar confrontatie met het nazisme,” BMGN - Low 18

Countries Historical Review 123, nr. 3 (2008): 384. 

 Simon Kitson, “From Enthusiasm to Disenchantment: the French Police and the Vichy regime, 19

1940-1944,” Contemporary European History 3 (2007): 371-90. 

 Henry Buisson, La Police, son histore (Vichy: Imprimerie Wallon, 1949).20

    Pierre Accocce, Les gendarmes dans la résistance (Parijs: Presses de la Cité, 2001).
    Luc Rudolph, Policiers contre policiers. Une Résistance oubliée: la Police 1940-45 (Parijs: Editions SPE 

Militaria, 2015). 
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Men baseert zich echter meer op de naoorlogse tijdsgeest van een weerbarstig Frankrijk dan op 
harde cijfers. Een kritische lezing van de bronnen heeft deze mythe van het verzet ondertussen 
volledig ontkracht.21

Anderzijds portretteert een alternatieve en meer academische strekking de Franse ordediensten 
als een gewillig instituut dat gehoorzaamde aan de bevelen van het Vichy-regime en nazi-
Duitsland. 
Een extreme stem binnen deze strekking is Maurice Rasjfus, de aanpak van Jean-Marie Muller, 
Jean-Marc Berlière en Emmanuel Chevet is meer gematigd en genuanceerd.  De opzet van 22

Berlière en Chevet is alvast veelbelovend: beide historici breken met de tweedeling collaboratie - 
verzet, benaderen het bronnenmateriaal op een verantwoorde manier en kijken verder dan 
individuele acties en discutabele percentages. Een synthesewerk over de houding van de Franse 
ordediensten tussen 1940 en 1944 bestaat echter nog niet. 

In Nederland ontspon het debat zich naar aanleiding van de werken van Lou de Jong, de man die 
gedurende de eerste veertig jaar na de oorlog de geschiedschrijving domineerde.  Hij 23

classificeerde het gedrag van de politie tijdens de bezetting onverkort als goed of fout, als een 
agent die weigerde joden op te halen of toch maar meewerkte om zijn gezin te onderhouden.  24

Hoewel historici dit zwart-wit perspectief aan het eind van de vorige eeuw sterk bekritiseerd 
hebben , blijft deze duale blik op het verleden van de Nederlandse ordediensten de kop 25

opsteken.  26

 Alain Pinel, Une police de Vichy: les Groupes Mobiles de Réserve (1941-1944) (Parijs: L’Harmattan, 21

2004), 263-64. 

 Maurice Rajsfus, La police de Vichy: les forces de l’ordre française au service de la Gestapo, 1940-1944 22

(Parijs: Le Cherche Midi, 1995). 
  Jean-Marie Muller, Désobéir à Vichy: la résistance civile de fonctionnaires de police (Nancy: Presses 

universitaires de Nancy, 1994).
   Jean-Marc Berlière, Le Monde des polices en France, XIX-XXième siècle (Brussel: Complexe, 1996). 
  Jean-Marc Berlière, “L’Impossible pérennité de la police républicaine sous l’occupation,” Vingtième Siècle. 

Revue d’histoire 94, nr. 2 (2007): 183-98. 
   Emmanuel Chevet, “Gendarmerie et maquis sous l’occupation en France (1943-1944). Force est 

faiblesse,” Guerres mondiales et conflits contemporains 242 (2011): 121-39. 

 J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland 23

(Amsterdam: Boom, 2007). 

 J.P.E.G. Smeets, Guus Meershoek en Tommy van Es,  In de frontlinie: tien politiemannen en de Duitse 24

bezetting (Amsterdam: Boom, 2014).

 Chris Van der Heijden, Grijs Verleden: Nederland En De Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Contact, 25

2001).

 Ad van Liempt en J.H. Kompagnie, Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de 26

Tweede Wereldoorlog (Amstdam: Balans, 2011). 
   Ad van Liempt, De jacht op het verzet. Het meedogenloze optreden van Sicherheitsdienst en de 

Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Balans, 2013). 
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In 2014 willen Tommy Van Es, Guus Meershoek en J.P.E.G. Smeets dan ook voorgoed komaf 
maken met het goed-fout perspectief op de houding van het Nederlands politieapparaat. Hun 
vertrekpunt is de complexiteit van de positie van de politie in oorlogstijd. 
Van Es, Meershoek en Smeets ontleden hoe politieambtenaren tijdens de oorlog omgingen met de 
toenemende druk van de bezettingsmacht, wat hun drijfveren waren, met welke dilemma’s zij 
worstelden, welke keuzes zij maakten en welke gevolgen hun optreden had. De focus is echter 
beperkt: de lezer maakt kennis met de biografieën van 10 politieambtenaren die zowel ‘goed’ als 
‘fout’ in beeld brengen.

Het werk van Meershoek, Van Es en Smeets is alvast veelbelovend en biedt een vertrekpunt voor 
nieuw onderzoek. Een echt synthesewerk over de houding van de Nederlandse ordediensten 
tijdens de oorlogsjaren bestaat dus nog niet: het materiaal dat reeds gepubliceerd werd, spitst zich 
toe op de grote steden, hanteert al te vaak het goed-fout perspectief en vertoont soms sterke 
gelijkenissen met de officiële en rechtvaardigende geschiedschrijving in Frankrijk.27

Waar de Franse en Nederlandse historiografie sinds kort beschikt over een vertrekpunt en een 
veelbelovend toekomstperspectief, holt België achter de feiten aan.
De eerste noemenswaardige studies die peilen naar de houding van ordehandhavers tijdens de 
bezetting verschijnen in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Willy van Geet, een gewezen 
luitenant-kolonel van de Belgische gendarmerie, biedt de lezer een gekleurd betoog over de 
houding van rijkswachters in Antwerpen, en bij uitbreiding België. Van Geet hanteert het goed-fout 
perspectief en zijn opzet toont veel gelijkenissen met de officiële geschiedschrijving in Frankrijk: de 
auteur verheerlijkt de verzetsdaden van enkele rijkswachters en veroordeelt hun gehoorzame 
collega’s. Over de medewerking van de Antwerpse ordediensten aan de arrestaties van joden en 
andere staatsgevaarlijke individuen wordt met geen woord gerept.28

In 2007 komt daar verandering in. Het standaardwerk Gewillig België deed in de academische 
wereld heel wat stof opwaaien. Deze studie naar de rol van de Belgische overheden bij de 
jodenvervolging stelde onder meer dat het Antwerps politiekorps met iets te veel toewijding had 
meegewerkt aan razzia’s op de jodengemeenschap.  Frank Camberlain erkent de gewillige 29

 Arnold Vernooij, Grenzen aan gehoorzaamheid. Houding en gedrag van de Utrechtse politie tijdens de 27

Duitse bezetting (Utrecht: Trezoor, 1985). 
    C.A. Dekkers en J.M. van Kasbergen, Oranje-marechaussee. Zonder vrees en zonder blaam. 

Marechaussee in de Tweede Wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazi-onderdrukking 
(Naarden: Lunet, 1987). 

    Guus Hartendorf, Politieverzet In Haarlem: tijdens De Tweede Wereldoorlog (Haarlem: De Vrieseborch, 
1994).

    Desiderius Marinus De Jaeger en P.M Wolters, De Houding Van De Nederlandse Politie Tijdens De 
Tweede Wereldoorlog In De Grote Steden Van Noord-Brabant (Tilburg: Gianotten, 1999).

    J.P.E.G. Smeets, Tussen plicht en geweten : een dilemma van de Utrechtse politie 1940-1945 (Utrecht: 
gemeentepolitie Utrecht, 1988).

 Willy van Geet, De Gendarmerie te Antwerpen: 1830-1977 (Antwerpen: De Vlijt, 1978).28

    Willy van Geet, De Rijkswacht tijdens de bezetting: 1940-1944 (Kapellen: Uitgeverij de Nederlandsche 
Boekhandel, 1985).

 Rudi Van Doorslaer, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters en Lieven 29

Saerens. Gewillig België: Overheid En Jodenvervolging Tijdens De Tweede 
Wereldoorlog (Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007).
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houding van de Antwerpse politiemacht maar wijst ons op het verzet van een 40-tal 
politieambtenaren uit Deurne. 
In januari 1944 werd het voltallige korps door de bezetter gearresteerd. De 43 politieofficieren en 
agenten werden vervolgens gedeporteerd naar nazi-Duitsland, slechts acht van hen overleefden 
een periode van hechtenis in de concentratiekampen. Volgens de auteur, een voormalig lid         
van het Deurnese politiekorps, verdienen deze politiemannen een plaats in de academische 
geschiedschrijving en het collectief geheugen.  30

Los van dit korte debat rond de jodenvervolgingen, zijn er slechts 2 monografieën voor handen die 
het politieverzet in België op een academische manier analyseren. 
Ten eerste vermelden we de monumentale studie van Fabrice Maerten over de weerstand in 
Henegouwen. De auteur analyseert op minutieuze wijze het regionaal politieverzet aan de hand 
van een zo exhaustief mogelijke opsomming van weerbarstige politiemannen of rijkswachters en 
hun bedrijvigheid in de weerstand. In Henegouwen waren weinig beroepen procentueel zo sterk 
vertegenwoordigd in het verzet als de ordehandhandvers.  31

Een tweede vermeldenswaardige studie behandelt de houding van Brusselse politieambtenaren 
tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Volgens Benoît Majerus kende dit korps tijdens de 
bezetting van ’40-’44 een polarisatie tussen haar agenten die de bredere maatschappelijke 
tendenzen correct weerspiegelde. Een minderheid van de ordehandhavers werkte gewillig mee 
aan de uitbouw van de Nieuwe Orde, een andere minderheid was actief lid van weerstand. 
Verschillende verzetsbewegingen zijn erin geslaagd om een aanzienlijk netwerk uit te bouwen 
binnen de ordediensten van onze hoofdstad. Toch stelt de auteur dat de dichotomie collaboratie-
verzet een verwaarloosbare rol speelde in het Brussels politiebestel tijdens de bezetting.  32

Zowel Fabrice Maerten als Benoît Majerus slagen erin om het politieverzet in respectievelijk 
Henegouwen en Brussel op een genuanceerde en wetenschappelijk manier te benaderen. 
Desondanks zijn enkele kritische opmerkingen hier op hun plaats. Zo geven de studies van 
Maerten en Majerus niet genoeg rekenschap aan de beweegredenen, de motivatie tot het verzet 
van de politieagenten. We missen als het ware een kader om de weerstand van politieambtenaren 
beter te begrijpen en te verklaren. In dit onderzoek willen we daarom verder gaan dan een nauwe 
focus op cijfers en een opeenvolging van verzetsactiviteiten. 

We besluiten dat België, Frankrijk en Nederland vooralsnog niet beschikken over een genuanceerd 
standaardwerk inzake de confrontatie van de ordediensten met de dictatuur van nazi-Duitsland. 
Vooral België holt achter de feiten aan.

 Frank Camberlain, Oorlogswouten (Erpe-Mere: Uitgeverij de Krijger, 2012). 30

 Fabrice Maerten, Du murmure au grondement. La Résistance politique et idéologique dans la 31

province de Hainaut pendant la Seconde Guerre Mondiale (mai 1940 - septembre 1944) (Bergen: 
Hannonia, 1999), 142-172. 

 Benoît Majerus, Occupations et logiques policières. La police Bruxelloise en 1914-1918 et 32

1940-1944 (Brussel: Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres, 2007), 184-186.
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We eindigen dit literatuuroverzicht ten slotte met een tweede en laatste verwijzing naar het artikel 
van Rudi Van Doorslaer: 

“Uit de studie van deze crisisperiode (die de bezetting toch is geweest) komt in ieder geval 
naar voren dat de geschiedenis van de politie en de policing slechts kan bestudeerd 
worden wanneer alle machtscomponenten in hun interactie worden belicht. Geïsoleerde 
monografieën over een stedelijk politiekorps, of zelfs over de Rijkswacht, roepen vaak meer 
vragen op dan ze beantwoorden.” 33

Hoewel dit onderzoek in essentie geïsoleerd is en handelt over één stedelijk politiekorps, is het niet 
noodzakelijk negatief dat deze studie bij de lezer vragen oproept.  Elke vraag kan de aanzet geven 
tot een zoektocht naar het juiste antwoord. Als we deze nieuwsgierigheid en interesse koppelen 
aan een wetenschappelijk en genuanceerd onderzoek, dan kunnen we op termijn een 
representatief beeld schetsen over de houding van de ordediensten in België, en bij uitbreiding 
Frankrijk en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.   

 Van Doorslaer, “De politie in de lage landen en haar confrontatie met het nazisme,” 384. 33
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Deel I. Het politiekorps van Oostende tijdens de laatste 
jaren van het interbellum (1935-1940).
In de inleiding lazen we dat een 40-tal Oostendse politieagenten zich in de loop van de bezetting 
zou engageren in de weerstand. Om dit opvallend hoog cijfer deels te begrijpen en te verklaren, 
dringt een analyse van de vooroorlogse situatie zich op. In het eerste deel van dit onderzoek 
richtten we daarom onze blik op de relevante ontwikkelingen binnen het Oostendse politiekorps in 
de jaren net voor de Tweede Wereldoorlog. 
We beginnen met een korte schets van het Belgisch politioneel systeem tijdens de jaren ’30 en de 
politieke situatie in Oostende.
Vervolgens onderscheiden we een drietal belangrijke ontwikkelingen die een rol zullen spelen bij 
de houding van het korps tijdens de bezetting: ten eerste de reorganisatie van de politie, ten 
tweede de sportieve activiteiten van het korps en ten derde de organisatie van een nationaal 
politiecongres in juni 1938. De drijvende kracht achter deze ontwikkelingen was Maurice Seys. 

1. Het Belgisch politieapparaat en de politieke toestand in Oostende tijdens 
de jaren ‘30.

Het Belgisch politioneel systeem van de jaren ’30 verschilde op institutioneel vlak weinig met het 
systeem dat Napoleon aan het begin van de 19de eeuw ingericht had. Enerzijds was er de 
gedecentraliseerde gemeentelijke politie die ressorteerde onder het gezag van de burgemeester 
en de lokale administratie. Deze eerste ordedienst was enkel actief binnen de grenzen van een 
stad of gemeente en stond dicht bij de lokale bevolking.
Anderzijds was er de rijkswacht: een militaire ordedienst met een meer gecentraliseerde 
organisatie. Net na de Eerste Wereldoorlog richtte de Belgische staat ook een gerechtelijke politie 
in. Dit was de eerste significante wijziging van het politioneel systeem sinds 1830.34

De politionele bevoegdheden van de burgemeester getuigden van een sterke lokale autonomie. In 
België was er dan ook geen aparte politiewetgeving: de wettelijke omkadering van het 
politieapparaat beperkte zich tot de grondwet, het strafwetboek en de gemeente- en provinciewet. 
Die gemeentewet plaatste de burgemeester aan het hoofd van de administratieve politie. De 
administratief-politionele taken omvatten de dagelijkse ordehandhaving en het preventief behoud 
van orde en rust. Wanneer een politieambtenaar echter na een misdrijf of misdaad repressief 
handelde, trad men op als gerechtelijk agent. In die gevallen viel men onder de bevoegdheid van 
de procureur des Konings.  In dit onderzoek geven we rekenschap aan zowel de administratieve 35

als de gerechtelijke agenten in Oostende.

 Cyrille Fijnaut, “La police Belge avant, durant et après l’occupation,” vert. Chantal Kesteloot in Pouvoirs et 34

polices au XXième siècle: Europe, Etats-Unis, Japon, eds. Jean-Marc Berlière en Denis 
Peschanski (Brussel: Complexe, 1997), 177-179. 

 Nico Wouters, Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België ( Tielt: Lannoo, 35

2004), 29-30. 
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De gemeentelijke autonomie impliceert dat de burgemeester en de lokale politiek een rol van 
betekenis zullen spelen in dit onderzoek. Sinds 1932 was het bestuur van de kuststad in handen 
van een rood-blauwe coalitie. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de Tweede 
Wereldoorlog in 1938, hield de samenwerking tussen liberalen en socialisten stand. Oostende 
stond gekend als een liberaal bastion: Edouard Moreaux bekleedde van 1920 tot 1940 
onafgebroken het ambt van burgemeester.  Een goede verstandhouding met de liberale 36

burgervader faciliteerde het plan van Maurice Seys om het Oostends politieapparaat tijdens de 
laatste jaren van het interbellum grondig te hervormen. 

2. Een beloftevolle politiecommissaris maakt furore: de reorganisatie van het 
gemeentelijk politieapparaat onder impuls van Maurice Seys.

Op woensdag 9 oktober 1935 verscheen in het Belgisch Staatsblad de benoeming van Maurice 
Seys tot politiecommissaris in Oostende. De oud-strijder, op dat moment 37 jaar oud, was sinds 
maart 1920 als adjunct-commissaris actief binnen het Oostendse politiekorps. Kort na de 
demobilisatie van zijn eenheid had de voormalige sergeant de keuze gemaakt om een 
professionele carrière uit te bouwen binnen het politiekorps van zijn geboortestad. 

Begin 1935 had Henri Druyve de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Adjunct-commissaris Seys 
stelde zich kandidaat om Druyve op te volgen. De gemeenteraad, onder voorzitterschap van de 
liberale burgemeester Moreaux, gaf blijk van veel vertrouwen in de talentvolle politieambtenaar. 
Hoewel hij bij het afleggen van de mondelinge proef niet de hoogste score had behaald, werd Seys 
tijdens de zitting van 26 april 1935 met een meerderheid van de stemmen aangesteld tot de eerste 
kandidaat. Provinciegouverneur Henri Baels zou deze keuze opvolgen en bij Koninklijk Besluit van 
2 oktober 1935 werd Seys officieel aangesteld als politiecommissaris.37

Op het moment van de benoeming zette de Oostendse pers de uitzonderlijke levensloop van Seys 
in de verf. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verliet deze 16-jarige jongeman het 
Koninklijk Atheneum te Oostende om het Belgisch leger te vervoegen. Gedurende 4 jaar vocht hij 
aan het front, overleefde hij de slag aan de Ijzer, werd hij éénmaal vermeld op de dagorde van het 
leger en zou hij na de oorlog acht eretekens ontvangen. Verder benadrukten de Oostendse 
kranten dat commissaris Seys het vertrouwen genoot van al zijn meerderen en collega’s.38

Kort na zijn promotie tot commissaris, maakte Seys werk van een ambitieus plan om het korps van 
hoofdcommissaris Dewitte grondig te reorganiseren. Deze hervorming beoogde een meer efficiënt 
en gedisciplineerd politieapparaat op militaire leest geschoeid.39

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 20-22.36

    Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 5-7. 

 Het hoogste cijfer viel te beurt aan collega Maurice Tulpin met 85 procent. Maurice Seys behaalde een 37

score van 78 procent. 
    Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1935, 226-9. 

 De Duinengalm, 11/10/193538

    Het Laatste Nieuws, 12/10/1935
    De Zeewacht, 13/10/1935

 De Zeewacht, 11 januari 1936. 39
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Tijdens het ontwerpen van de reorganisatie, was in Antwerpen en Brussel (Ukkel) een soortgelijke 
modernisatie van de ordediensten reeds in voege. Seys baseerde zich dan ook op deze 
precedenten. 
Begin 1936 dient commissaris Seys zijn project in bij het gemeentebestuur. Daar botst hij op wat 
weerstand: de hervorming zou namelijk volledig ten laste komen van de begroting van de stad 
Oostende. Na enkele maanden uitstel wegens financiële problemen, werd het reorganisatieplan 
tijdens de zitting van 24 april 1936 dan toch besproken.  Een gemeenteraadsleden uit de 40

oppositie, de CVP’er Emile Elleboudt, en schepen Henri Smissaert stelden zich vragen bij het 
voorstel en eisten meer duiding. Burgemeester Moreaux verdedigde het plan van Seys en drong 
aan op de goedkeuring van de lening. Een som van 35.410 fr. werd vervolgens aanvaard en 
opgenomen in de begroting van het jaar 1936.  Met dit budget ging Maurice Seys aan de slag, 41

ongeveer een jaar later zou het project afgerond zijn.

Op 31 mei 1937 schouwde burgemeester Moreaux op de Wapenplaats het gemoderniseerde 
politiekorps.  In de Oostendse volksmond werden de stedelijke ordediensten na de reorganisatie 42

de Vliegende Pliche, ofwel de vliegende politie, genoemd.  Een eerste grote vernieuwing was 43

namelijk de aankoop en het gebruik van 24 fietsen. De oude wandelrondes waren te inefficiënt: 
een agent werkte elke dag op hetzelfde moment zijn ronde af, bijgevolg wisten de Oostendenaren 
wanneer een politie zou langskomen en was er nauwelijks controle in de  buitenwijken van de stad. 
De ronde te voet werd volledig afgeschreven: in het nieuwe systeem patrouilleerden op elk 
moment van de dag 6 agenten per fiets onwillekeurig doorheen de hele stad. 
Een tweede speerpunt van de reorganisatie was de motocyclistenbrigade. Vier agent-
motocyclisten stonden op elk moment van de dag paraat om snel en efficiënt in te grijpen bij 
betogingen, verkeersongevallen en andere ordeverstoringen. Daarnaast werd ook een aparte 
verkeersbrigade ingericht: bijzonder opgeleide agenten moesten met een betere kennis van zaken 
het verkeer in goede banen leiden. 
Ten vierde introduceerde Seys, net als bij de rijkswacht, gezamenlijke oefeningen: de 
politieagenten zouden voortaan beter afgericht en gedrild zijn. Tijdens een interview met De 
Zeewacht formuleerde de commissaris het als volgt: 

“De militaire tucht in alles zal het gezag van het korps en van ieder agent sterk verhogen.”  44

Dit onderricht beperkte zich niet tot lichamelijke oefeningen: ook de geest en het verstand van elke 
politieagent dienden gestimuleerd te worden door studie. 

 De Zeewacht, 25/1/1936.40

    De Zeewacht, 15/2/1936.
    De Zeewacht, 4/4/1936. 

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1936, 162-4.41

 De Zeewacht, 29/5/1937. 42

   Le Phare d’Ostende, 2/6/1937.
   Le Carillon, 29/05/1937. 

 De Zeewacht, 5/6/1937. 43

 De Zeewacht, 17/04/1937.44
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Naast interne lessen over de toepassing van nieuwe wetgeving, volgden tussen 1937 en 1940 een 
vijftal agenten en adjunct-commissarissen een bijkomende opleiding criminologie in Brussel.  Een 45

laatste vernieuwing betrof de dienstkledij. Een nieuwe uniformvest, rijbroek, helm en een 
zomertenue moesten de uniformiteit en de prestige van het korps opvijzelen.  46

Bij de inwerkingtreding van het plan, feliciteerde de Oostendse pers de commissaris met het 
resultaat. De Zeewacht waagde zich aan een komische beschrijving van het hervormde korps:

“ Twee motocycletten en 26 velos zullen, in 24 uren, eenige honderden kilometers moeten 
en kunnen afleggen, tot schâ en schande van al die met slechte inzichten bezield zijn: die 
willen vechten, stelen, breken, slaan, façaden bekliesteren en ’t Vlaamsch met fransche 
onderschilderingen vooruit zullen helpen, zullen, zonder dat zij het ooit voorzien hebben, 
per motocyclette of velo, bij hunne pietjes gepakt zijn en, zoo rap als kijkens, kennis maken 
met den bak, viole of amigo.”47

Ondanks de komische noot benadrukte het weekblad dat de verwachtingen hoog gespannen 
stonden: zowel het stadsbestuur als de bevolking verwachtte veel van de ‘vliegende hervorming’. 
Drie weken later stelde Le Carillon een eerste evaluatierapport op. De reorganisatie viel bij de 
bevolking in goede aarde: men begreep dat er nood was aan modernisering en men loofde dan 
ook meteen de bedrijvigheid van een korps dat merkelijk nieuw leven in geblazen werd.48

De lokale pers weigerde vooralsnog een eindoordeel te vellen over het succes van het plan Seys. 
In het laatste jaar voor de oorlog werd duidelijk dat de baten opwogen tegen de kosten. De 
Oostendse kranten noemden de reorganisatie een uitzonderlijk succes en betitelden het 
politiekorps als een voorbeeld voor alle andere steden van het land.  
Het mag dan ook geen verrassing zijn dat, wanneer Kamiel Dewitte eind 1938 op pensioen ging, 
Maurice Seys het ambt van hoofdcommissaris zou overnemen.  49

Tijdens de plechtige aanstelling, loofde burgemeester Moreaux de verdiensten van de toen 41-
jarige hoofdcommissaris: 

“ Het is voor mij een zeer aangename taak U, heden, dezen hoogst verdienstelijken 
ambtenaar voor te stellen in zijn nieuwe functie. (…) Dit zal overigens U des te 
gemakkelijker vallen, daar de heer Seys reeds op uw waardering en erkentelijkheid 
aanspraak kan maken. Inderdaad, hij is het immers aan wien U de puike herinrichting van 
uw korps te danken hebt.”50

 Politieambtenaren Beauprez, Ingelbrecht, Tulpin, Ameel en Goethals 45

    De Zeewacht, 19/2/1938 en 10/9/1938.  

 De Zeewacht, 10/4/1937 en 17/4/1937.46

 De Zeewacht, 5/6/1937. 47

 Le Carillon, 19/6/1937. 48

 De Zeewacht, 31/12/1938 en 4/2/1939. 49

    De Duinengalm, 30/12/1938. 
    Le Phare d’Ostende, 14/12/1938. 

 De Duinengalm, 3/2/1939. 50
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Opnieuw merken we de goede verstandhouding tussen beide notabelen op. Hoofdcommissaris 
Seys nam vervolgens zelf het woord en hamerde op “een blijvende streven naar strenge tucht, 
volkomen stiptheid, gehoorzaamheid en studie”. 

3. Een korps in beweging: de Oostendse Politie Sportkring (O.P.S.K.)

Nog voor zijn benoeming tot commissaris, zette Maurice Seys zich in voor een korps in beweging. 
In 1933 richtte hij daartoe de Oostendse Politie Sportkring (O.P.S.K.) op.51

Onder leiding van Ernest Feys stichtte de OPSK kort na haar ontstaan een zwemafdeling. Seys en 
Feys beoogden niet om grote zwemkampioenen te trainen. Het was voor hen echter wel van groot 
belang dat alle agenten in de stad aan zee goede zwemmers zouden worden. Deze opzet wierp 
zowel sportief als professioneel z’n vruchten af: de zwemploeg verzamelde bekers en in juni 1936 
zou agent Hector Vanhooren een meisje van de verdrinkingsdood redden.  52

Een tweede tak van de sportkring legde zich toe op voetbal. De ploeg van adjunct-commissaris 
Frans Tulpin streed tussen 1934 en 1940 mee naar de titel van de beste voetbalploeg van het 
Oostendse gemeentepersoneel: ook het stadhuis, de brandweer, de chauffeurs en het casino-
kursaal hadden een eigen ploeg. Ook andere politiediensten werden uitgedaagd: de Oostendse 
agenten speelden vriendschappelijke wedstrijden tegen agenten uit enkele grote steden van het 
land zoals Gent, Antwerpen en Brussel. 
Naast zwemmen, was ook schieten een nuttige sport voor de Oostendse politie. Adjunct-
commissaris Alfred Ingelbrecht leidde zijn schietafdeling naar eremetaal in nationale 
politiecompetities. 
Een vierde afdeling van de O.P.S.K. organiseerde en nam deel aan wielerwedstrijden. Zowel in 
1936, 1937 en 1938 werd het Belgisch kampioenschap wielrennen interpolitie in Oostende 
verreden.  53

Tot slot richtte de sportkring in 1938 ook een boksploeg op. Tijdens de twee laatste jaren van het 
interbellum vertegenwoordigden agenten Hector Vanhooren en Henri Barbary het Oostendse 
politiekorps in nationale en internationale politiebokswedstrijden.54

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, organiseerde de OPSK bijna wekelijks 
sportwedstrijden.  In het besluit van deel I, blikken we vooruit op hoe deze deze groepsdynamiek 55

en de vriendschapsbanden tussen de sportende agenten een invloed hadden op de houding van 
het korps tijdens de bezetting. 

 Stadsarchief Oostende: Verslagboek van de Oostendse Politie Sportkring. 51

 De Zeewacht, 27/6/1936. 52

 De Zeewacht, 20/6/1936. 53

 De Zeewacht, 28/1/1939.54

 De Zeewacht, 1935-1940. 55
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4. Een nationaal politiecongres in Oostende (juni 1938).

Een derde en laatste relevant initiatief van Maurice Seys, omvat de organisatie van het zestiende 
congres van het nationaal syndicaat van de politie in Oostende. Deze samenkomst van 
politiekorpsen uit het hele land vond plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 juni 1938. 
Terwijl de afgevaardigden onderhandelden over een nieuw sociaal en wettelijk statuut van de 
Belgische politieambtenaren, was er in de stad heel wat op til. 
Zo werd op zondagnamiddag het nationaal kampioenschap wielrennen voor politieagenten 
verreden. Naast koers, stond er ook voetbal op het programma. Op vrijdag en zaterdag vond op de 
terreinen van voetbalploeg A.S.O. een internationaal politietornooi plaats. Een Belgische, een 
Britse, een Duitse en een Franse politieploeg namen het tegen elkaar op. Adjunct-commissaris 
Tulpin en zijn medewerkers leidden dit gebeuren in goede banen, op zondagmiddag zou het korps 
uit Londen de beker in ontvangst nemen. Verder konden de Belgische politieambtenaren zich aan 
elkaar meten in een atletiekwedstrijd en het nationaal kampioenschap schieten met revolver.56

Naast de sportieve nevenactiviteiten werd de stad ook muzikaal opgeluisterd: de fanfares van 
politiekorpsen uit Londen, Rotterdam, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi waren afgezakt naar 
Oostende. Overal in de kuststad kon het volk 5 dagen lang nationale  en internationale muzikanten 
aan het werk zien.  57

In de schoot van het congres beslisten de afgevaardigden van politiekorpsen uit het hele land om 
een Nationale Sportfederatie van de Belgische Politie op te richten. Maurice Seys werd benoemd 
tot voorzitter. Adjunct-commissaris Ernest Feys nam de taak van secretaris op zich.58

De organisatie van dit hele gebeuren rustte op de schouders van de politieambtenaren. Onder 
leiding van commissaris Seys, voorzitter van het inrichtend feestbestuur, maakte het korps er een 
waar succes van. Het congres en de feestelijkheden hadden een meer dan positieve indruk 
nagelaten op de Oostende bevolking en de bezoekers uit de buurlanden.  59

 De Zeewacht, 18/6/1938. 56

 De Zeewacht, 11/6/1938. 57

 De website van de ‘Belgische Politie Sportbond’ vermeldt in het stukje historiek tot op heden de 58

naam van hun eerste voorzitter en secretaris.
   Auteur onbekend, “Geschiedenis van de Belgische Politie Sportbond,” Belgische Politie Sportbond,  

geraadpleegd 8.7.2018, https://www.bpsb.be/geschiedenis.aspx

 Le Phare d’Ostende, 14/12/1938.59

    De Zeewacht, 18/6/1938. 
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Deelbesluit

In dit tussentijds besluit analyseren we de link tussen de relevante vooroorlogse ontwikkelingen 
binnen het korps en het verzetsengagement van de Oostendse politieambtenaren. 
Wanneer we de politieagenten verbonden aan de O.P.S.K. en/of het inrichtend comité van het 
politiecongres kruisen met de statuten van de weerstand toegekend na de Tweede Wereldoorlog, 
dan komen we tot de volgende resultaten.60

19 van hen ontvingen, als lid van het Geheim Leger, een statuut van de gewapende weerstand.  61

In totaal ontvingen 38 politieambtenaren uit Oostende een erkenning als gewapend weerstander.
Tien van hen werden erkend als politiek gevangene, vijf als inlichtings-en actieagent.  In totaal 62

werden zeventien Oostendse politieambtenaren erkend als politiek gevangene en zes als IAA. 
Drie van hen ontvingen het statuut van de  sluikpers.  In totaal waren dat er vier. 63

Mogelijks lagen deze cijfers nog hoger. Tussen februari 1938 en december 1939 bracht adjunct-
commissaris Beauprez met de toneelvereniging van de politie  drie voorstellingen op de planken.  64

De Zeewacht vermeldde de namen van de agenten-acteurs niet, we hielden dan ook geen 
rekening met hen.

We besluiten dat het lidmaatschap van de O.P.S.K. en/of een leidinggevende functie bij de 
organisatie van het politiecongres niet automatisch leidde tot een engagement in het verzet.  
Toch noemen we de resultaten significant: de groepsdynamiek, de kameraadschap en de 
vriendschapsbanden die gesmeed werden voor de oorlog, hebben een rol gespeeld bij de stap 
naar het verzet. 

 De namen van de sportievelingen vonden we terug in De Zeewacht (periode 1935-1940) en in het 60

Verslagboek van de Oostendse Politie Sportkring (Stadsarchief Oostende). De leden van het 
inrichtend comité van het politiecongres worden opgesomd in De Zeewacht van 18/6/1938.

ADIF/CA: persoonlijk dossier U.V.G.L. van Maurice Seys, Oscar Hillebrandt, Alfred Ingelbrecht, Ernest 61

Feys, Aimé Henderyckx, Maurice Vande Vannet, Albert Hendrycx, Hector Vanhooren, Henri Barbary, 
Omer Monballiu, Gustaaf Deprez, Maurice Vallaeys, Oscar Hillebrandt, Bonfils Koeckelberg, Alfons 
Ameel, Jules Huisseune, Pierre Beauprez, Lucien Deprez, Emile Pintelon en Emiel Vanhove. 

 Dienst Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Emile Pintelon, Ameel Alfons, Henri Barbary, 62

Pierre Beauprez, Gustaaf Deprez, Albert Hendrycx, Alfred Ingelbrecht, Maurice Seys, Maurice Vande 
Vannet, Hector Vanhooren. 

   Cegesoma: persoonlijk dossier ‘IAA’ van Maurice Seys, Ernest Feys, Emile Pintelon, Henri Barbary en 
Lucien Deprez (Fonds erkenningsdossiers en documenten betreffende Inlichtings-en Actieagenten, 
AA1333).

 Dienst Oorlogsslachtoffers: dossier ‘Sluikpers’ van Maurice Seys, Albert Hendrycx en Alfons Ameel.63

 De Zeewacht:  29/1/1938, 14/1/1939, 30/12/1939.64
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Deel II. De oorlogsjaren: verzet en repressie (1940-1944).
Maurice Seys stond in mei 1940 aan het roer van een goed geoliede machine. De vaderfiguur van 
het Oostendse politiekorps kon rekenen op steun en lof van zijn manschappen en de bevolking. 
Vier jaar later zou de hoofdcommissaris echter aan ziekte en ontbering overlijden in het 
concentratiekamp van Ellerich. Hoe het zijn korps verging tijdens de oorlogsjaren, beschouwen we 
in het tweede deel van dit onderzoek. 

1. Het begin van de bezetting, de politieke toestand in Oostende en de 
bedrijvigheid van de bezetter aan de kust. 

Vooraleer we overgaan tot de analyse van het verzetsengagement van de Oostendse 
politiemannen, schetsen we kort de context waarin zij tijdens de bezetting opereerden. 

1.1. Een militair bestuur in België en de vooropgestelde houding van ambtenaren 
tegenover de bezetter.

Na de capitulatie van België vestigde de bezetter, onder leiding van generaal Alexander von 
Falkenhausen, een militair bestuur in Brussel. De economische exploitatie van het bezette land 
stond zeer hoog aangeschreven. Bijgevolg was het handhaven van de openbare orde een conditio 
sine qua non voor de politieke en economische objectieven van de bezettingsautoriteiten. 

De complexe verstandhouding tussen de bezettende autoriteiten en de Belgische gezagsdragers 
diende naar de letter van de wet te verlopen volgens de conventie van Den Haag. In 1907 hadden 
beide naties dit vredesverdrag ondertekend. Dienvolgens droeg de bezetter in 1940 de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven van de rust en de orde in het bezette land.  Aangezien 
men zelf niet beschikte over voldoende manschappen, leende de bezetter een deel van zijn 
bevoegdheden uit aan de autochtone ordediensten. In tegenstelling tot Nederland, ressorteerden 
de politiediensten in België wel onder het gezag van de autochtone autoriteiten.  Het Duits militair 65

bestuur zou de werking van de Belgische ordediensten 4 jaar lang zeer nauwgezet opvolgen. 

Van Doorslaer stelt dat op die manier de facto een machtsverhouding ontstond die permanent in 
beweging was. De balans kon overhellen naar de kant van de bezetter of naar die van de 
autochtone autoriteiten. De afloop van dit complexe samenspel hing voornamelijk af van twee 
elementen: enerzijds de doelstellingen van de bezettende overheden en anderzijds de houding 
van de autochtone machtscentra die de policing beheersten.  Hoe dit complex samenspel verliep 66

in Oostende, bespreken we zo meteen. 

 Dit waren de secretarissen-generaal van Binnenlandse Zaken en Justitie, de procureurs bij de parketten 65

en de burgemeesters. 

 Van Doorslaer, “De politie in de Lage Landen en haar confrontatie met het nazisme,” 378-79,  66

381-82. 
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Naast de Conventie van den Haag, hadden de Belgische ambtenaren en gezagsdragers een 
tweede gedragsrichtlijn ter beschikking. Het Burgerlijk Mobilisatieboekje, dat in september 1936 
verdeeld werd onder alle Belgische ambtenaren, functionarissen, militairen of openbare 
gezagsdragers, was in essentie een verzameling teksten met richtlijnen over het gedrag in oorlogs-
of bezettingstijd. 
Het mobilisatieboekje was echter bijzonder vaag. De aanwijzingen bepaalden enkel dat 
gezagsdragers tijdens de bezetting zich in twijfelgevallen moesten wenden tot hun directe 
oversten. Voor politieambtenaren was dat de burgemeester. De burgermeester moest op zijn beurt 
een beroep doen op het advies van de provinciegouverneur. In mei 1940 bekleedde de katholieke 
politicus Henri Baels, geboren en getogen in Oostende, de functie van gouverneur.

Nico Wouters vat de impact van het mobilisatieboekje als volgt samen:

“Er zou dus geïmproviseerd moeten worden. Hoogstwaarschijnlijk was deze vaagheid een 
bewuste strategie. De Belgische overheid dacht blijkbaar dat men het best ruimte liet voor 
improvisatie, afhankelijk van de specifieke bezettingssituatie. Men veronderstelde dat vage 
instructies in het voordeel zouden zijn van het bezette land. (…) In elk geval had deze 
strategie één achilleshiel. Het ‘improviseren en bij twijfel beroep doen op de directe chef’ 
veronderstelde dat het bestuursapparaat intact bleef en dat de ‘directe chefs’ ook aanwezig 
en beschikbaar zouden zijn. Deze voorwaarde zou kort na mei 1940 al een belangrijk 
probleem blijken voor de Belgische burgemeesters.”67

De directe chef van de Oostendse burgemeester was wettelijk verplicht om bij het naderen van de 
vijand in mei 1940 zijn ambt te verlaten. De VNV’er Michiel Bulckaert werd in augustus 1940 door 
secretaris-generaal Romsée aangesteld tot waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen.68

Na deze korte uitwijding over de algemene toestand in België, richtten we onze blik vervolgens op 
de ontwikkelingen in Oostende. 

1.2. De inval van nazi-Duitsland en de eerste maanden van de bezetting in Oostende.

Op 28 mei 1944 capituleerde het Belgisch leger en rond het middaguur trokken de eerste Duitse 
troepen de stad aan zee in. Oostende had zwaar te lijden gehad onder de Duitse 
bombardementen: de stad telde ongeveer 100 dodelijke slachtoffers en overal waren woningen, 
winkels, fabrieken, hotels enz. vernield. Ook het stadhuis en het stadsarchief gingen in vlammen 
op. Het leed was echter nog niet voorbij: vanaf september 1940 tot de zomer van 1941 werd de 
stad bijna dagelijks gebombardeerd door de geallieerden.  69

Burgemeester Moreaux had, net als het schepencollege en het meerendeel van 
gemeenteraadsleden,  de stad reeds verlaten. Voor hun vertrek op 18 mei had het college haar 
bevoegdheden voor de duur van de bezetting overgedragen aan de liberale gemeenteraadsleden 
Henri Serruys en Frans Devriendt. Serruys werd bij KB van 21 mei 1940 benoemd tot 

 Wouters, Oorlogsburgemeesters, 40-42.67

 Wouters, Oorlogsburgemeesters, 58-60. 68

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 9-10. 69
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burgemeester. Samen met de zeven overgebleven gemeenteraadsleden stelde Serruys een 
voorlopig bestuurscollege samen.

Dit nieuwsamengesteld college was echter niet naar de zin van de bezettende overheden. Het 
bestuur van de strategisch gelegen stad diende volgens de Duitsers in handen te zijn van een 
college dat de Nieuwe Orde gunstig gezind was. Alleen zo zouden de opgelegde maatregelen 
voortaan gewillig uitgevoerd worden. Nadat Henri Serruys geweigerd had om vrijwillig zijn ontslag 
in te dienen, legde de bezettende overheid hem op 30 augustus 1941 een ambtsverbod op. 
Met goedkeuring van de Militärverwaltung nam Albert Van Laere, een gedreven VNV’er en 
aanhanger van het nationaal-socialisme, op 31 oktober 1941 de burgemeesterssjerp over. 
Geruggesteund door drie VNV-schepenen, beoogde Van Laere om Oostende uit te bouwen tot een 
Vlaamsgezind en nationaal-socialistisch bolwerk van de Nieuwe Orde. 
Dit ambitieus plan kon Van Laere nooit waarmaken. Omwille van interne strubbelingen diende hij in 
augustus 1943 zijn ontslag in. Pas in februari 1944 werd, in samenspraak met de bezetter, een 
passende opvolger gevonden: Honoré Loones bekleedde als laatste VNV’er het ambt van 
(oorlogs)burgemeester.  70

1.3 Een bevoorrechte blik op de militaire machtsontplooiing van de bezetter. 

Willen we verder in dit onderzoek de verzetsactiviteit van de Oostendse politieagenten zo goed 
mogelijk begrijpen en verklaren, dan is het noodzakelijk om eerst de militaire bedrijvigheid van de 
bezetter in Oostende kort uit de doeken te doen.  

Waar elders in het land de economische doelstellingen van de bezetter primeerden, was de 
kuststreek van groot militair en strategisch belang. Oostende lag namelijk in het Küstensperrgebiet. 
Deze brede strook land van om en bij de 15 kilometer breed was verboden terrein voor alle Belgen 
die er niet woonden of werkten. Wie het Sperrgebiet  toch wilde betreden of zich binnen deze zone 
van de éne gemeente naar de ander wilde verplaatsen, moest in het bezit zijn van een 
Passierschein. Enkel bij de plaatselijke Feldkommandatur konden Belgen zo’n schein bekomen. 
Vanaf februari 1942 was het voor de kustbewoners zonder toelatingsbewijs zelfs niet meer 
mogelijk om de zeedijk, de duinen langs de kust en het strand te betreden. Ook het havengebied 
was voortaan verboden terrein voor ieder die er niet werkte. 

De ware machtsontplooiing van de bezettende autoriteiten in Oostende stond aanvankelijk volledig 
in het teken van de invasie van Groot-Brittanië. Operation Seelöwe maakte van de haven een 
gewichtige uitvalsbasis voor een vloot van ongeveer 200 schepen. In de slag om Engeland moest 
de Lüftwaffe  echter het onderspit delven. De aanvallende strategie maakte in februari 1941 plaats 
voor een defensieve houding: de Kriegsmarine werd afgelost door het Duitse landleger die 
Oostende zou uitbouwen tot een ware vesting. Na de Britse aanval op Dieppe in augustus 1942, 
ging de bezetter namelijk over tot de bouw van de Atlantic Wall. Omwille van de enorme 
uitgestrektheid werd dit zeefront geen ononderbroken bunkerlinie, maar een serie van losstaande 
steunpunten. In Oostende werden de bestaande Stützpunkte omgebouwd tot duurzame 
versterkingen en verder aangevuld met nieuwe bunkers en zwaarder artilleriegeschut. 

 Gunst, “Verandering en continuïteit van het politiek personeel,” 357-370.70
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Dit stukje oorlogsverleden blijft tot de dag van vandaag heel zicht-en tastbaar: de duinen in en rond 
het openluchtmuseum van Walraversijde zijn nog steeds bezaaid met Duitse verdedigingswerken. 

Naast de militaire infrastructuur, bouwde de Militärverwaltung ook een breedopgezet 
bestuursapparaat uit. In Brugge voerde de Kreiskommandantur het militair bevel over de provincie 
West-Vlaanderen en de Feldkommandantur beheerde het arrondissement Brugge-Oostende. 
Verder was er in Brugge ook een afdeling van de Geheime Feldpolizei gevestigd. In deel II gaan 
we verder in op het politieapparaat van de bezetter in België. 
In Oostende beschikten de bezettende autoriteiten over een lokaal militair commando, de 
Ortskommandatur en een afdeling van de Feldgendarmerie. Voorts was er ondermeer                 
een Werbestelle die instond voor de (verplichte) tewerkstelling in Duitsland, een 
Wehrmachtskommandatur belast met het toezicht op de Duitse militairen en een militair     
hospitaal.71

In vergelijking met de rest van het land, veroorzaakte deze machtsontplooiing van de bezetter de 
aanwezigheid van een buitengewoon groot aantal Duitse troepen. Een studie over het Geheim 
Leger in de sector Brugge-Oostende spreekt over ‘ontegensprekelijk de grootste vijandelijke 
troepenmacht van geheel België’.  
Auteur Guy Van Poucke, gewezen kolonel van het Belgisch leger en zoon van Michiel van Poucke, 
voormalig bevelhebber van de sector in kwestie, schat het totaal aantal Duitsers in de regio 
Brusse-Oostende op 25 à 30.000 man. Deze ruwe schatting werd vooralsnog niet tegengesproken 
en geeft een idee over hoe massaal de bezetter aanwezig was in het kustgebied.  72

Door de sterke Duitse aanwezigheid in Oostende had de bevolking erg weinig bewegingsvrijheid. 
Daarnaast controleerden de bezettingstroepen in het Küstensperrgebiet strenger dan elders. Dit 
zeer strikt bezettingsregime zou een zekere invloed hebben op de bedrijvigheid en actieradius van 
het verzet. 
In tegenstelling tot de andere inwoners van het kustgebied, hadden politieagenten wel toelating om 
zich binnen en buiten het Sperrgebiet vrij te verplaatsen. Verder hadden zij met hun Schein ook na 
februari 1942 toegang tot de duinen, het strand en de haven.  Later zal blijken hoe deze 73

geprivilegieerde positie meer dan eens goed van pas  zou komen tijdens de verzetsactiviteiten van 
de politieambtenaren.

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens WOII,” 12-16. 71
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2. Verzet: de Oostendse politiemannen als militanten van het Geheim Leger 
en de Inlichtings-en actiediensten. 

In deze paragraaf bieden we achtereenvolgens antwoord op een drietal vragen. Waarom zijn de 
Oostendse politiemannen toegetreden tot de weerstand? Wat was vervolgens het kader waarin zij 
opereerden? En welke handelingen hebben zij gesteld als weerstander?

 2.1 De stap naar het verzet.

Welke beweegredenen dreven mensen zoals u en ik tot medewerking aan een dictatoriaal en 
repressief regime? Deze vraag boeit historici, psychologen en criminologen al decennialang.  74

De vraag waarom politieagenten toetraden tot de weerstand, wekte in België vooralsnog zeer 
weinig historiografische interesse op. In de studies van Majerus en Maerten komt deze 
problematiek bijvoorbeeld nauwelijks aan bod. In Nederland daarentegen was er meer aandacht 
voor dit vraagstuk. Smeets, Meershoek en Van Es stellen het als volgt:

“Politieoptreden is gebonden aan wettelijke regels en instructies van het bevoegd gezag en 
vergt loyaliteit met de collega’s. Daarnaast vereist goed politieoptreden initiatief en 
inventiviteit, de organisatie laat de individuele beambten ook de speelruimte voor eigen 
inzicht, maar de rechtstaat gedijt als de politie zich naar de genoemde restricties voegt. 
Tijdens de bezetting had de politie ook die beperkingen en ook speelruimte, maar de 
bandbreedte voor eigen inzicht verminderde gestaag, meestal geleidelijk, soms met een 
schok. De vertrouwde rechtstaat werd zo stapsgewijs, soms onopgemerkt een 
onrechtstaat. (…) Bij het bepalen van de eigen opstelling waren die gewoontegetrouw 
betrachte gehoorzaamheid en loyaliteit ernstige handicaps. Politiemannen werden op 
zichzelf teruggeworpen en moesten een mentale draai maken. Als niet meer vertrouwd kon 
worden op het boven hen gestelde gedrag, wat was dan de maatstaf voor goed  
politieoptreden? En als men daar uit was, hoe dan te reageren? Wat van hen werd 
gevergd, was inzicht, moed, tegenwoordigheid van geest en een goede inschatting van de 
consequenties.”75

In Oostende zou een 40-tal agenten kiezen voor een strijd tegen de bezetter. In welke mate deze 
strijd effectief gevoerd werd en welke gevolgen ze had, komen later aan bod.
Zonder de stem van de historische actoren te aanhoren, is het onmogelijk om in dit onderzoek een 
sluitend antwoord te geven over de motivatie van de Oostendse politiemannen en hun keuze om 
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weerstand te bieden tegen de bezetter. We kunnen enkel een aantal factoren opsommen die een 
rol van betekenis hebben gespeeld tijdens het maken van die keuze.

Twee motieven kwamen reeds aan bod: enerzijds de groepsdynamiek en de kameraadschap 
binnen het korps, anderzijds de bevoorrechte blik op de bedrijvigheid van de bezetter. In deze 
paragraaf onderscheiden we nog twee andere beweegredenen: enerzijds patriottisme en de 
houding tegenover de bezetter, anderzijds het rekruteren van collega’s en familieleden. Tot slot 
stellen we dat niet één beweegreden de doorslag gaf. Het verzetsengagement van de Oostendse 
politiemannen zien we beter als een samengaan van verschillende drijfveren. 

2.1.1. Patriottisme en de houding tegenover de bezetter. 

De inval van mei 1940 riep bij de Belgische bevolking nare herinneringen op. In een onderzoek 
naar het Lokerse verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, stelt Bert Heyvaert het als volgt:

“ De al wat oudere Belgische bevolking begon te vrezen voor een herhaling van de 
nachtmerrie van '14-'18; de angst voor de Pruisische punthelmen was immers nog lang niet 
uit de collectieve herinnering verdwenen toen in de jaren '30 weer vanuit dezelfde hoek 
gevaar opdook. Daarbij kwam nog eens dat de agressieve taal van Hitler en de inval in 
Tsjecho-Slowakije hadden geïllustreerd dat het nieuwe Duitsland geregeerd werd door een 
uiterst streng regime. Met andere woorden: in 1940 zat de angst voor de Duitse soldaten er 
bij de Belgische bevolking dik in.”76

Ook de Oostendse bevolking had nare herinneringen aan ’14-’18. De Eerste Wereldoorlog had in 
de stad een spoor van vernieling nagelaten. Oostende lag namelijk middenin het militair 
operatiegebied en werd net als Zeebrugge omgebouwd tot oorlogshaven. De Duitse zeemacht had 
als doelstelling het bemoeilijken van de geallieerde scheepvaart in de Noordzee. Bijgevolg 
begonnen de Franse en Engelse marine eind 1914 de stad te beschieten. De bombardementen 
duurden vier jaar en eisten zo’n 260 mensenlevens.  77

De Eerste Wereldoorlog had ook bij de weerstanders uit het Oostends politiekorps haar sporen 
nagelaten. Hoofdcommissaris Seys en de adjunct-commissarisen Alphonse Ameel en Emile 
Pintelon hadden gevochten aan het front ; de andere agenten zijn, op één uitzondering na, 78

allemaal geboren voor het einde van de oorlog en maakten als kind of jong-volwassene de Groote 
Oorlog mee.  79

 
In het voorjaar en de zomer van 1940 bleek de vreemde soldaat echter minder angstaanjagend 
dan verwacht. Naarmate de Duitsers zich settelden in de stad, werd het duidelijk dat de gevreesde 
invasie al bij al nog meeviel. Heyvaert heeft het over een soort van bewondering voor het 
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gedisciplineerde machtsvertoon.  Ook aan de kust accepteerde een grote meerderheid van de 80

bevolking de aanwezigheid van de bezetter. Hun houding en uitrusting dwongen gezag af, angst 
en wantrouwen maakten plaats voor bewondering.  Deze houding verklaart waarom het verzet in 81

de eerste oorlogsjaren een zeer kleinschalig fenomeen bleef. 

In tegenstelling tot de meerderheid van de bevolking, hadden de verzetslieden van het eerste uur 
wel een uitgesproken anti-Duitse houding aangenomen. Hun afkeer tegenover de Duitsers was 
van ideologische aard: patriottisme en/of antifascisme dreven hen sinds de eerste maanden van 
de bezetting in het verweer.
Na de oorlog liet Henri Barbary - politieagent en grondlegger van de weerstand binnen het 
Oostends politiekorps- er geen twijfel over bestaan: een diepgeworteld patriottisme leidde al in 
september 1940 tot het oprichten van een eigen verzetskern.

“Goed, maar moesten wij ons daar zo maar bij neerleggen? Waren er voor ons geen 
kansen meer uit de machtige, wrede klauwen van het nazisme los te komen? Een gedeelte 
van de bevolking aanvaardde de Duitse bezetting als iets onvermijdelijks. (…) Een ander 
gedeelte, gelukkig niet zeer groot maar daarom niet minder gevaarlijk zoals wij zulks later 
zouden ondervinden, begroette de Duitse overwinning met onverholen vreugde. (…)Het 
belangrijkste gedeelte echter van de bevolking werd gevormd, enerzijds door personen, die 
nagenoeg overtuigd waren van een definitieve Duitse overwinning doch die zich zo maar 
niet gewonnen wilden geven; anderzijds door hen, die een onverwoestbaar vertrouwen in 
de toekomst hadden en wel aan een tijdelijk overrompeld, doch nooit aan een overwonnen 
België wilden geloven. Uit dit gedeelte zou de weerstand ontstaan: uit hun midden zouden 
deze prachtige figuren geboren worden die, oprijzend boven al het afschuwelijke van deze 
oorlog, als een zinnebeeld van plicht en vaderlandsliefde, met het offer van hun leven, en 
ten koste van zoveel jong bloed, deze prachtige bladzijden aan onze hedendaagse 
geschiedenis zouden toevoegen!” 82

Willen we vervolgens ook rekenschap geven aan de beweegredenen die pas in de loop van de 
bezetting de kop opstaken, dan moeten we even vooruit blikken.
Tussen september 1940 en juni 1942 zou agent Barbary een aanzienlijk deel van het Oostendse 
politiekorps inlijven in zijn Witte Brigade Oostende & de Kust. In november 1943 - Barbary’s Witte 
Brigade was ondertussen opgenomen in het Geheim Leger - volgde een grootschalige 
arrestatiegolf. De leiding van het Geheim Leger schuiloord Oostende en de verzetskern binnen het 
Oostends politiekorps werden als het ware onthoofd. 
De Oostendse politieambtenaren die, ondanks de grote risico’s, na november 1943 de stap naar 
het verzet overwogen, werden geconfronteerd met een steeds slechter wordende relatie tussen de 
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Belgen en de bezetter.  Naast dit wijdverspreid gevoel van ongenoegen en woede tegenover de 83

Duitsers, waren ook de kerende oorlogskansen vanaf het voorjaar van 1943 een gewichtige 
drijfveer in de stap naar het verzet.   84

De Oostendse politieambtenaren die na de arrestatiegolf van november 1943 toetraden tot het 
Geheim Leger namen dan ook een opvallend afwachtende houding aan. De schrik zat er bij het 
politiekorps goed in. Zij roerden zich dan ook nauwelijks tot net voor de bevrijding. Het is 
veelbetekenend dat na de aanhouding van adjunct-commissaris Laurent Goddyn - de opvolger van 
een ondergedoken Barbary - in november 1943, de beroepsmilitair August Lecluyse de leiding over 
het Geheim leger schuiloord Oostende op zich nam. 

2.1.2. Rekruteren onder vertrouwelingen.

De stap naar het verzet was als politieman in Oostende een zeer risicovolle onderneming. 
Vanaf dag één, zag men het gevaar ervan in. Daarom rekruteerden ze enkel personen met         
wie ze voor de oorlog een vertrouwensband hadden opgebouwd. Vrienden, collega’s en familieden 
werden zo ingelijfd in het verzet. We schetsen kort hoe de bal aan het rollen ging. 
In september 1940 richtte agent Henri Barbary samen met schoonbroer Henri Beuten en neef 
Lucien Denys een eigen verzetskern op. De oprichters van deze Witte Brigade Oostende & de 
Kust nodigden op hun clandestiene bijeenkomsten enkel ‘makkers’ uit. De eerste vergadering telde 
negen genodigden, waaronder één collega van Henri Barbary: Louis Huisseune. 
De vroege verzetskern rekruteerde onder familieleden, vrienden en binnen het politiekorps: 
collega’s spoorden elkaar op die manier aan om toe te treden tot de Witte Brigade van Barbary.  85

Ook de praktische toepassing van het Burgerlijk Mobilisatieboekje speelde hier een rol: zo 
moesten Belgische ambtenaren onder meer terugvallen op het advies van de hiërarchische 
meerdere. Deze strategie van de Belgische staat was binnen het Oostends politiekorps 
bevorderlijk voor de ontwikkeling van de weerstand: hoofdcommissaris Seys steunde het 
verzetsengagement van agent Barbary.86

We visualiseerden deze rekruteringsdynamiek in een flowchart die, op één uitzondering na, alle 
politieagenten-weerstanders kadert. 
Iedere persoon wiens naam omgeven is door een kader, was tijdens de bezetting politie-
ambtenaar in Oostende. Onder de naam staat de functie vermeld die men had aan de vooravond 
van W.O. II. Vervolgens noemen we de datum van aansluiting bij de weerstand en, indien van 
toepassing, de datum waarop men aangehouden of geëvacueerd werd. De personen die een 
kruisje naast hun naam hebben, zijn gestorven ten gevolge van de acties van het Duitse 
repressieapparaat. Tot slot worden ook de familiebanden vermeld. 

 Bert Heyvaert schrijft het mislopen van de relatie tussen de Belgische bevolking en de bezetter toe aan 83

onder meer de repressie van het verzet, de rantsoenering van het voedsel, de verplichte 
tewerkstelling in Duitsland en de gijzelaarspolitiek.
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We kunnen slechts één weerstander uit het Oostendse politiekorps niet plaatsen in dit schema. 
Emile Pintelon, erkend als helper 1ste klas bij de inlichtings-en actiedienst (IAD) Clarence en 
politiek gevangene, beschikt niet over een statuut van gewapend weerstander en bijhorend dossier 
van het Geheim Leger.87

Voor we verder gaan, plaatsen we een kritische noot bij de historische waarde van het voorgaand 
schema. Het bronnenmateriaal waarop de flowchart gebaseerd is, vinden we namelijk terug in het 
persoonlijk dossier van het Geheim Leger. 
Tijdens de procedure om erkend te worden als gewapend weerstander en lid van het Geheim 
Leger, diende elke belanghebbende een vragenlijst in te vullen. Het antwoord op de vragen “Door 
wie werd gij aangeworven?” en “Wie hebt gij zelf aangeworven?” vormen dan ook de grondslag 
van dit schema. Er was de facto weinig tot geen controle op het antwoord van de belanghebbende. 
We zijn met andere woorden andermaal aangewezen op de integriteit van de historische actoren.

Aan de hand van een voorbeeld en een tegenvoorbeeld, schetsen we tot slot kort in welke mate 
een familieband al dan niet van belang kon zijn bij de stap naar het verzet.
 
De geboren en getogen Waal Oscar Van Snick vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het 
IJzerfront. Na de oorlog ontmoette Van Snick aan de kust zijn toekomstige echtgenote Elisa 
Vanhooren. De oud-strijder bleef in Vlaanderen en was tijdens het interbellum werkzaam bij de 
brandweer en later het politiekorps van Middelkerke. In het voorjaar van 1940 werd politiebrigadier 
Van Snick benaderd door zijn schoonbroer Oscar Vanhooren. Oscar was politieagent in Oostende 
en een competitief bokser bij de O.P.S.K. Hij was ook aangesloten bij de Witte Brigade Oostende & 
de Kust van collega Henri Barbary. Barbary en Vanhooren achtten het een goed plan om Van 
Snick, een  gekend en betrouwbaar figuur, een onderafdeling te laten stichten in Middelkerke.  In 88

1943 had Oscar, sectieleider en bevelhebber van de afdeling Middelkerke, de leiding over 36 
manschappen verdeeld over drie escouades.89

De schoonbroers Hector Vanhooren en Oscar Van Snick werden in november 1943, net als 22 
andere weerstanders uit de omgeving, aangehouden door de Geheime Feldpolizei. In een 
volgende paragraaf over de Duitse repressie geven we meer uitleg bij deze grootschalige 
opsporingsactie die de bezetter had opgezet om de leiding van het Geheim Leger in Oostende en 
omstreken uit de weg te ruimen. Na een lijdensweg van anderhalf jaar in de concentratiekampen 
van nazi-Duitsland, overleed Oscar Van Snick eind maart 1944 te Nordhausen. Schoonbroer 
Hector onderging eenzelfde lot: hij stierf eind februari 1944 in Gross-Rozen.  90

 Persoonlijk dossier IAA van Emile Pintelon. (CEGESOMA, Fonds erkenningsdossiers en 87

documenten betreffende Inlichtings-en Actieagent, AA1333). 
    ARA, Dienst Oorlogslachtoffers: Dossier politiek gevangen van Emile Pintelon.

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Oscar Van Snick. 88

 Van Poucke, Niet langer geheim, 214-215.89

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek Gevangene’ van Hector Vanhooren en Oscar Van Snick.90
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Lang niet alle Oostendse politiemannen konden hun familieleden vertrouwen en opnemen in de 
rangen van de weerstand. Beroepsmilitair Marcel Deprez, een neef van politiemannen Lucien en 
Gustaaf, werd na de 18-daagse veldtocht krijgsgevangen gemaakt en opgesloten in Duitsland. Na 
zijn terugkomst ging hij aan de slag bij de Belgische luchtverdediging in Oostende. Marcel en 
Lucien wantrouwden hun neef en overwogen niet om hem op te nemen in het Geheim Leger. Dit 
vermoeden was blijkbaar gegrond: wanneer alle beroepsmilitairen in september 1942 het 
kustgebied moesten verlaten, gaven de lokale Duitse autoriteiten Marcel toestemming om te 
blijven. 
Begin oktober 1944, een kleine maand na de bevrijding, liep hij in een Engels legeruniform door de 
kuststad. Marcel was kort voor de bevrijding een goede patriot geworden en zou als weerstander 
deelgenomen hebben aan de bevrijding van Antwerpen. Enkele Oostendse weerstanders hadden 
Marcel erkend en brachten de jongeman naar nonkel Lucien. Er werd klacht neergelegd tegen de 
vermeende inciviek en burgemeester Serruys liet Marcel op 5 oktober 1944 opsluiten. De 
krijgsauditeur oordeelde echter dat Marcel Deprez niet moest veroordeeld worden voor zijn 
houding en zijn handelingen tijdens de bezetting. 
Met instemming van het Geheim Leger schuiloord ‘Le Héron-De Reiger’ in Bottelare (Meerbeke) 
hoopte Marcel Deprez om in juli 1948 erkend te worden als gewapend weerstander. Aanvankelijk 
leek dit te gaan lukken: in juli 1948 werd zijn aanvraag toegestaan.
Uit het dossier blijkt echter dat zijn nonkels en de schuiloordcommandant van Oostende, August 
Lecluyse, zich gemoeid hebben om deze erkenning ongedaan te maken. 
De controlecommissie van Brussel schrapte in januari 1949 de initiële erkenning omwille van ‘een 
twijfelachtige houding tijdens den oorlog’. Beroepsmilitair Marcel Deprez was niet langer een 
erkend gewapend weerstander.  91

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Marcel Deprez. 91
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2.2 Het ontstaan en de ontwikkeling van het Geheim Leger, schuiloord Oostende. 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het Geheim Leger in Oostende werd al uitgebreid onderzocht 
en besproken door Xavier Delaere en Guy Van Poucke.  Aangezien de Oostendse politiemannen 92

een belangrijke rol hebben gespeeld in de organisatie, de ontwikkeling en de werking van de 
verzetsgroepering, brengen we onvermijdelijk een verhaal met enige overlap. Al ligt onze focus op 
de bedrijvigheid van de politiemannen-weerstanders.

Kort na de oorlog reconstrueerden de weerstanders Henri Barbary, Lucien Deprez en August 
Lecluyse het ontstaan en de werking van het verzet in Oostende.  Delaere en Van Poucke 93

baseren zich dan ook voornamelijk op dit bronnenmateriaal om de ontwikkeling van het Geheim 
Leger in Oostende te schetsen. In het inleidend-methodologische hoofdstuk plaatsten we reeds 
een kritische noot bij het gebruik van dit bronnenmateriaal.

2.2.1. Agent Barbary sticht de Witte Brigade Oostende & de Kust (september 1940-januari 
1941).

Agent Barbary was sinds april 1938 actief in het Oostends politiekorps. Zoals we reeds vernomen, 
vatte deze competitieve bokser van de O.P.S.K. in augustus 1940 het idee op om samen met twee 
dichte familieleden een verzetskern te stichten aan de kust. Hun doel was van meet af aan 
duidelijk: “de plannen van de Duitsers zoveel mogelijks trachten te doorgronden en naar vermogen 
te verijdelen”.
In het lokaal ‘Oud Oostende’ kwamen Barbary, Beuten, Denys en negen ‘makkers’ op acht 
september 1940 een eerste keer samen. De leden van de Witte Brigade Oostende & de Kust 
legden gezamenlijk de eed van getrouwheid af. Deze Witte Brigade was een autonome organisatie 
en had niets te maken met de gelijknamige Witte Brigade/Fidelio.
Met de woorden ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de 
wetten van het Belgische volk; onvoorwaardelijke toewijzing aan de gemeenschappelijk zaak” 
verbond men zich aan de grondartikelen van de verzetskern. Die gedragsnormen moesten 
geheimhouding, betrouwbaarheid en gehoorzaamheid van de leden vrijwaren.  94

Nog voor de aansluiting bij het Belgisch Legioen werden door Barbary en de zijnen inspanningen 
geleverd om in de naburige kustgemeenten een onderafdeling te stichten. We weten al dat Oscar 
Van Snick, politiebrigadier en schoonbroer van Hector Vanhooren, deze taak op zich nam voor de 
gemeente Middelkerke.  Ook in ondermeer De Panne, Adinkerke, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort, 95

 Xavier Delaere, “Het verzet in Oostende ten tijde van WOII”, 60-71. 92

    Van Poucke, Niet Langer Geheim, 198-218.

 Henri Barbary, “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en de kust,” Trouw/Fidélité: 93

Maandblad van de verbroedering  van het Geheim Leger Schuiloord Oostende, september 1949 
(9-10), december 1949  (13-14), januari 1950 (11-12). 

   ADIF/CA, Fonds Michiel Van Poucke: 
August Lecluyse, “Omstandig verslag aangaande de werking van de afdeling van het 

Geheim Leger  sector Oostende, 6.12.44.”
Lucien Deprez, “ Verslag van de werkzaamheden tijdens den oorlog en in dienst van het 

Geheim Leger.”

 Barbary, “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en langs de kust,” 9-10.94

 ADIF/CA: Persoonlijke dossier U.V.G.L. van Oscar Van Snick.95
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Westende, Bredene en De Haan werden afdelingen van de Witte Brigade Oostende & de Kust 
gesticht.
De algemene leiding over de Witte Brigade langsheen de Belgische kust lag in handen van Henri 
Barbary. Zijn gebeurlijke plaatsvervanger was politie-officier Pierre Beauprez. De leiding over de 
afdeling Oostende lag in de handen van adjunct-politiecommissaris Laurent Goddyn. Verder 
beschikte Barbary over vijf medewerkers-stafleden waaronder er vier werkzaam waren bij het 
politiekorps van Oostende: hoofdcommissaris Maurice Seys, commissaris Alfons Ameel, adjunct-
commissaris Ernest Feys en agent Albert Hendrycx. 

Xavier Delaere stelt dat het nogal onduidelijk is welke acties De Witte Brigade uitvoerde tussen 
september 1940 en begin 1941. De groep beperkte zich volgens hem tot het beleggen van 
vergaderingen met als doel de groepering zo goed als mogelijk uit te bouwen.  96

2.2.2. De aansluiting bij het Belgisch Legioen (januari 1941- oktober 1943)

Henri Barbary kwam begin 1940 in contact met commandant Victor Defonseca - de bevelhebber 
van het Belgisch Legioen in West-Vlaanderen - en commandant Laenen - de bevelhebber van de 
sector Brugge-Oostende. Politieagent Barbary motiveert waarom de Witte Brigade Oostende & de 
Kust opgenomen werd in het B.L.:

“Ik was van oordeel dat hen een absolute noodzakelijkheid was de krachten van alle 
weerstandsgroepen zoveel mogelijk samen te bundelen en onder bevoegd en over 
ondervinding beschikkend commando te stellen, ten einde de grootst mogelijke coördinatie 
en doelmatigheid te bekomen.”97

Voortaan ressorteerde Barbary’s Witte Brigade onder het  B.L. Zone I (Nederlandstalig België) met 
aan het hoofd kapitein E. Vranckx.
Op 23 juni 1942 werd Henri Barbary aangehouden door de Geheime Feldpolizei . Plaatsvervanger 
Pierre Beauprez was ondertussen verbannen naar Dinant. Adjunct-commissaris Laurent Goddyn 
nam het bevel over. Goddyn werd bijgestaan door zijn rechterhand, waarnemend adjunct-
commissaris Lucien Deprez.

We weten al dat de Oostendse politiemannen van groot belang waren bij het ontstaan en de 
ontwikkeling van het Geheim Leger in Oostende. Deze hoofdrol kunnen we illustreren aan de hand 
van een slagorde die Guy Van Poucke reconstrueerde.  98

In 1943 telde het schuiloord Oostende 41 leidinggevende figuren, elf van hen waren 
politiemannen. Nemen we even het laagste echelon, de escouadeleiders, niet in beschouwing dan 
komen we tot een verhouding van 8 politiemannen op een totaal van 19 leidinggevende figuren. 
Zoals we zien op het schema, werd vooral de compagnie van Pierre Beauprez gedomineerd door 
politieambtenaren. De compagnie Beauprez telde iets meer dus de helft van het totaal aantal 

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 60-63.96

 Barbary, “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en langs de kust (vervolg),” 13-14. 97

 Van Poucke, “Niet langer geheim,”  207-16.98
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manschappen.  Ook onder de soldaten, de laatste rang binnen het Geheim Leger, tellen we een 99

aanzienlijk aantal politieambtenaren. 

Deze tweede schematische voorstelling biedt alvast meer inzicht in de organisatie van het 
schuiloord Oostende.
We passen de legende iets aan: alle namen die vet gedrukt staan, behoren toe aan een 
personeelslid van het Oostendse politiekorps. Elke escouade telde 12 mannen, onder de naam 
van de escouadeleider staan telkens de namen van de politieambtenaren vermeld.
We kunnen alvast besluiten dat politiemannen-weerstanders tot en met november 1943 van groot 
belang waren voor de ontwikkeling en de werking van het schuiloord Oostende. 

 192 van de 306 om precies te zijn.99
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2.2.3. Een doorstart van het schuiloord Oostende onder impuls van adjudant August 
Lecluyse (december 1943 - september 1944 ).

Op het schema staat naast elke politieman of groepsoverste die in 1943 moest onderduiken of 
aangehouden werd door de bezetter, een *-symbool.
Vooral november was een catastrofale maand voor het Geheim Leger in Oostende. Tussen 17 en 
26 november werden namelijk 22 personen aangehouden; velen onder hen waren groepsoversten. 
De weerstand was totaal ontredderd. Ook de verzetskern binnen het politiekorps werd als het ware 
onthoofd. Van de elf politiemannen met een leidinggevende functie bleven enkel Lucien Deprez,  
Gustaaf Deprez, Leopold Koeckelberg en Louis Huisseune over.

Na het dieptepunt van november 1943, waren August Lecluyse en Lucien Deprez vastberaden om 
het werk van hun voorgangers verder te zetten. Op 15 januari 1944 werd Lucien Deprez echter 
verbannen uit het kustgebied. Hij zou pas na de bevrijding kunnen terugkeren naar de kust.
Vanaf januari 1944 voerde adjudant Lecluyse bijgevolg alleen het bevel over Oostende. Voor het 
eerst stond er geen politieman aan het hoofd van de verzetsorganisatie. 

Ook op nationaal niveau was er ondertussen veel veranderd. In januari 1943 had kolonel Jules 
Bastin namelijk de leiding overgenomen en werd het Belgisch Legioen omgedoopt tot het Leger 
van België/Arméé de Belgique/A.B.. De vroegere zone I heette voortaan Zone III en plaatste de 
provincies Oost-en West-Vlaanderen onder één centraal gezag.  
Commandant Defonseca, bevelhebber van West-Vlaanderen, werd intussen ijverig opgespoord 
door de bezetter. In februari 1943 moest hij onderduiken, Hubert De Groote uit Houthulst verkreeg 
de leiding over de provincie. 

Het was politie-officier Gustaaf Deprez, broer van Lucien, die kort na november 1943 de verbinding 
tussen Oostende en Brugge, de hoofdzetel van het Geheim Leger in West-Vlaanderen, 
herstelde.100

Mede dankzij deze tussenkomst kon Luitenant Louis Camu, stafchef van de Zone III voor West-
Vlaanderen, in april 1944 een onderhoud hebben met Lecluyse. De bevelhebber van het 
schuiloord Oostende kreeg van bovenaf de opdracht  om zo snel mogelijk de verzetsgroepen in en 
rond Oostende aaneen te sluiten. 
Van Poucke stelt dat de inspanningen van Lecluyse succesvol waren: in juni 1944 telde de afdeling 
Oostende opnieuw 258 manschappen verspreid over de gemeenten Oostende, Bredene, 
Snaaskerke, Oudenburg, Zerkegem, Eernegem, Wilskerke, Zandvoorde, Koekelare, De Haan en 
Klemskerke. 

In deel III zal blijken dat het verzet in Oostende de facto machteloos stond tegenover een bezetter 
die tijdens de laatste dagen voor haar aftocht, een ravage aanrichtte in de stad aan zee. De 
structuur van het G.L. bleek niet zo standvast te zijn en na de tientallen arrestaties hadden de 
verzetslieden een terughoudende attitude aangenomen.  101

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Gustaaf Deprez.100

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 86-87. 101
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2.3 De verzetsactiviteiten.

Delaere stelt dat de activiteiten van het Geheim Leger in Oostende tussen 1940 en 1942 nogal 
onduidelijk zijn. We mogen volgens hem aannemen dat men zich beperkte tot het aanwerven van 
leden, het organiseren van de beweging, spionage en het verstrekken van inlichtingen.  102

Grootschalige sabotagedaden zouden zich voor de zomer van 1944 niet voordoen in Oostende.  103

Maar het bronnenmateriaal van Delaere volstaat niet om het verzetsengagement van de 
Oostendse politiemannen in al haar facetten vast te leggen.  104

In deze paragraaf willen we dan ook duiding geven bij een viertal verzetsactiviteiten van de 
Oostendse politiemannen-weerstanders. We gaan van start met spionage en het verstrekken van 
inlichtingen, vervolgens komen enkel sabotageacties aan bod. Ten slotte komen ook het 
verspreiden van valse papieren en clandestien drukwerk aan bod. 

Onze informatie halen we ten eerste uit de persoonlijke dossiers van de U.V.G.L. Hoewel we 
opnieuw aangewezen zijn op de eerlijkheid van de historische actoren, bevat de vragenlijst veel 
relevante informatie. 
Vervolgens komen ook de erkenningsdossiers van de sluikpers en de Inlichtings-en Actieagenten 
een eerste keer aan bod. Een grondig onderzoek ging vooraf aan de toekenning van deze 
statuten. Hun dossiers bieden bijgevolg meer garantie op een waarachtig relaas van de 
gebeurtenissen. 

2.3.1. Spionage en het verstrekken van inlichtingen

De bevoorrechte blik op de bedrijvigheid van de bezetter plaatste de verzetslieden van het 
Oostends politiekorps in een gunstige positie om de vijand te bespieden. Naar eigen zeggen 
hebben 28 politiemannen inlichtingen verstrekt van voornamelijk militaire aard. Er werden 
tekeningen en rapporten opgesteld over de vijandelijke troepenbewegingen, kantonnementen, 
kustbatterijen en verdedigingswerken (Atlantikwall), vliegvelden, activiteit in de haven, 
telefoonverbindingen… 105

 Delaere, “Het verzet in Oostende ten tijde van WOII”, 72. 102

 Van Poucke, Niet langer geheim, 204-205. 103

 Delaere baseert zich enerzijds op de verslagen van Henri Barbary, Lucien Deprez en August 104

Lecluyse (ADIF/CA: Fonds Michiel Van Poucke). 
     We herhalen nogmaals hoe omzichtig men met dit bronnenmateriaal dient om te gaan: de naoorlogse             

verslagen zijn een gekleurd discours en in de persoonlijke dossiers van het Geheim Leger 
kon men feitelijk schrijven wat men wou. Enkel flagrant opschepgedrag werd opgemerkt en 
onderzocht door de controlecommissies. 

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Alphonse Ameel, Henri Barbary, Pierre Beauprez, Charles 105

Billiouw, Gustaaf De Kanter, Gustaaf Deprez, Lucien Deprez, Ernest Feys, Laurent Goddyn, Aimé 
Henderyckx, Georges Hinderyckx, Georges Huwel, Louis Huisseune, Bonfils Koeckelberg, Leopold 
Koeckelberg, Georges Lammertyn, René Pauwels, Louis Pison, Maurice Seys, Henri Suwier, 
Maurice Vallaeys, Maurice Vande Vannet, Nicolaas Vandevelde, Oscar Vanhille, Hector Vanhooren, 
Gustaaf Vannecke en Alfred Zonnekeyn. 
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Meer algemeen kunnen we stellen dat het inwinnen en overmaken van militaire inlichtingen de 
meest voorkomende en meest belangrijke verzetsactiviteit was in Oostende.  106

Na de oorlog bewerkstelligden de inlichtingen-en actiediensten (IAD) een eigen statuut van 
nationale erkentelijkheid. Het statuut was op militaire leest geschoeid en verdeelde de  agenten op 
in graden gaande van kolonel tot helper 2de klas.  107

Zes van de 18.716 erkende inlichtingsagenten waren tijdens de bezetting werkzaam als 
politieambtenaar in Oostende. Beaver-Baton kon rekenen op de diensten van Henri Barbary, 
Lucien Deprez was helper 2de klas bij ZIG. De inlichtingen-en actiedienst Clarence was het best 
vertegenwoordigd binnen het korps: Emile Pintelon werd erkend helper 1ste klas, Nicolaas 
Vandevelde als helper 2de klas, Maurice Seys als adjudant en Ernest Feys als luitenant.  We 108

werken de casus Clarence verder uit. 

Walthère Dewé, de enige inlichtingsagent die na de oorlog de graad van kolonel mocht dragen, 
was de oprichter en algemeen leider van Clarence. Dewé stond voor de oorlog al in contact met 
Groot-Brittanië. Met behulp van zakenlui, toeristen en grensarbeiders voorzag hij de Britse 
inlichtingendiensten sinds september 1939 van informatie over nazi-Duitsland. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Dewé in juni 1940, samen met Hector Demarque, een nieuwe inlichtingendienst 
oprichtte. Het netwerk kreeg de codenaam Clarence en een ondertussen ondergedoken Dewé 
nam de feitelijk leiding op zich. Het activiteitsgebied van de 1547 agenten besloeg heel België, ook 
in de regio Brugge-Oostende waren tijdens de oorlogsjaren subsectoren en secties van Clarence 
actief.  109

De kuststreek viel onder de bevoegdheid van een ingenieur uit Sint-Idesbald, Vincent Janssens. 
De subsector Oostende stond op haar beurt onder het bevel adjunct-politiecommissaris Ernest 
Feys.  Deze drijvende kracht de O.P.S.K.-zwemploeg begon in augustus 1942 zijn dienst bij 110

Clarence. In het erkenningsdossier IAA lezen we dat Feys een extreem actief, toegewijd en 
uitmuntend agent was die met een opmerkelijke stiptheid uitstekende rapporten over de Belgische 
kust overmaakte. De onder-sectie Feys telde acht leden en opereerde in Brugge, Oostende, 
Nieuwpoort, Zeebrugge, Blankenberge, De Panne en Koksijde. 
Ook hier lag de focus op het verstrekken van inlichtingen over de defensieve posities van de 
vijand, de vijandelijke troepenbewegingen en het havenverkeer in Oostende.  111

 Van Poucke, Niet langer geheim, 202. 106

     Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 75. 

 Volgorde van hoog naar laag: Kolonel, Luitenant-Kolonel, Majoor, Kapitein, Luitenant, 107

Onderluitentant, Adjudant, Helper 1ste klas, Helper 2de klas. 
    Renaat Vandecasteele, “Namenlijst van de Inlichtings-en Actieagenten,” in Gedenkboek 

Inlichtings-en Actieagenten, eds. Roger Baron Coekelbergs, Marc Cools, Robin Libert, Veerle 
Pashley, Jaak Raes, David Stans en Renaat Vandecasteele (Antwerpen: Maklu, 2015), 287-292.

  Cegesoma: Persoonlijk dossier IAA van Emile Pintelon, Henri Barbary, Lucien Deprez, 108

Maurice Seys, Ernest Feys en Nicolaas Vandevelde (CEGESOMA, Fonds erkenningsdossiers en 
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Onder impuls van Ernest Feys sloot Maurice Seys zich in augustus 1942 aan bij de IAD Clarence. 
Ook de hoofdcommissaris en oprichter van de politie-sportkring verzamelde heimelijk informatie en 
ondersteunde Feys bij het managen van zijn sub-sectie.  112

Tijdens de zomer 1943 kwam de bedrijvigheid van Feys en Seys tot abrupt eind. Op 17 juli werd 
sectie-leider Feys namelijk aangehouden door de bezetter. Maurice Seys verloor bijgevolg de 
verbinding met Clarence en zou de IAD niet meer van dienst zijn.
Het Kriegsgericht te Gent veroordeelde Feys tot de doodstraf omwille van zijn patriottisme en 
spionageactiviteit. Op 16 oktober werd de adjunct-commissaris in Oostakker gefusilleerd.113

De aanhouding en het overlijden van Maurice Seys komen in deel III nog uitgebreid aan bod.

In augustus 1943 vond ook Emile Pintelon zijn weg naar de inlichtingendienst. De adjunct-
commissaris werd gerekruteerd door een zekere Albert Pottier maar maakte, net als Nicolaas 
Vandevelde, geen deel uit van de sub-sectie Feys. Pintelon zou tot in maart 1944 inlichtingen 
verschaffen over de regio’s Oostende, Bredene, Tielt en Diksmuide.  114

2.3.2. Sabotage

Waar een geprivilegieerde blik op de bedrijvigheid van de bezetter mee de aanstoot gaf tot 
spionage, beknotte de aanwezigheid van een grote vijandelijke troepenmacht de mogelijkheid om 
betekenisvolle sabotagedaden te verrichten. Elke actie, hoe klein ook, hield een groot risico in.  115

Van Poucke geeft dan ook aan dat de weerstand in Oostende voor juni 1944 geen grootschalige 
en noemenswaardige sabotageacties heeft uitgevoerd.  Van constante hinder of vertraging met 116

verregaande gevolgen was er geen sprake.  We kunnen niet met zekerheid stellen dat 117

politiemannen deelnamen aan deze grote sabotagedaden. 

Naar eigen zeggen hebben 22 Oostendse politieambtenaren sabotageacties uitgevoerd gaande 
van het doorsnijden van telefoonkabels tot het laten leeglopen en het kapotmaken van Duitse 
brandstoftanks, het vernielen van autobanden, het omdraaien van Duitse wegwijzers en het 
aftrekken van Duitse propaganda-affiches. In principe had elke weerstander de mogelijkheid om 
soortgelijke ‘gewone’ sabotagedaden te verrichten.
De aard van hun beroep gaf politiemannen echter de mogelijkheid om specifieke sabotageacties 
op poten te zetten. In tegenstelling tot de modale Oostendenaar, kwamen zij bijvoorbeeld veel 
regelmatiger in direct contact met de bezetter. Daarnaast mochten zij zich ’s nachts verplaatsen 
zonder al te veel argwaan van de bezetter. Tijdens deze nachtelijke rondes was de kans om 
betrapt en aangehouden te worden minder groot. 

 Cegesoma: Persoonlijk dossier IAA van Maurice Seys. 112

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Ernest Feys113

     Dienst Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Dienst Documentatie en Opzoekingen’ van Ernest Feys. 

 Cegesoma: Persoonlijk dossier IAA van Emile Pintelon en Nicolaas Vandevelde.114

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 86. 115

 Van Poucke, “Niet langer geheim,” 204-205. De verzetslui van het Geheim Leger vernielden onder 116

andere de waterleiding van de stad om enkele bunkers op de zeedijk te laten onderlopen.

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van WOII,” 41. 117
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De omschrijving van dergelijke acties is helaas zeer summier en vaag. Zo hebben de Oostendse 
politiemannen bijvoorbeeld verkeerde informatie doorgespeeld aan de Duitsers en fiches doen 
verdwijnen van jonge mannen die in Duitsland moesten gaan werken. Verder lezen we een 
vijftiental keer: “als politieman Duitse verordeningen tegengewerkt of gesaboteerd”. Wat die    
daden van sabotage dan precies inhielden, kunnen we niet afleiden uit het geschreven 
bronnenmateriaal.  118

De geschreven bronnen schieten hier tekort om een adequaat en genuanceerd relaas van de 
historische gebeurtenissen op te maken. Samen met de historische actoren, zijn ook hun verhalen 
grotendeels verdwenen. Enkel hun neergeschreven mémoires of een interviewreeks met de nog in 
leven zijnde familieleden kunnen ons nieuwe informatie verschaffen over de sabotagedaden van 
de Oostendse agenten-weerstanders.

Ter illustratie van de politionele sabotagemogelijkheden verwijzen we kort naar een standaardwerk 
uit de Franse historiografie. In Désobéir à Vichy omschrijft Jean-Marie Muller hoe zeven 
politieagenten van de vreemdelingenpolitie in Nancy een grootschalige razzia op Joodse gezinnen 
bemoeilijkten. In juli 1942 hadden de Duitse politiemacht en de Franse ordediensten een  
gezamenlijke razzia gepland. De politieagenten-verzetslieden hadden hier echter weet van en 
enkele dagen voor de inval waarschuwden ze zoveel mogelijk joodse gezinnen. Zodoende zijn 
ongeveer 300 joodse vluchtelingen erin geslaagd om de stad te ontvluchten.  119

 
2.3.3 Valse papieren

Voorts was de positie van politieambtenaar ook bevorderlijk voor het verkrijgen en afleveren van 
valse identiteitskaarten en/of arbeidscertificaten. Naar eigen zeggen hebben acht Oostendse 
politiemannen deze specifieke vorm van verzet uitgevoerd.  120

De bevoegdheid over de paperassen in kwestie lag bij de dienst bevolking die gevestigd was in het 
stadhuis. Ook de politie had er een bureel en de personeelsleden van beide diensten waren met 
elkaar vertrouwd. De politiemannen kregen de blanco papieren van de dienst bevolking en vulden 
die vervolgens zelf in. Met een stempel van de stad Oostende leverden ze ten slotte schijnbaar 
authentieke documenten af aan verzetslui, werkweigeraars enz.

De volgende casus illustreert in welke mate de connectie tussen het politiekorps en het stadhuis 
van nut was. 
In het najaar van 1941 was Albert Day, een Canadese gevechtspiloot, neergestort in de omgeving 
van Deinze. De vliegenier kon zich in Gistel schuilhouden bij een echtpaar dat aangesloten was bij 
het G.L. Oostende. Terwijl een zieke Albert Day aansterkte, brachten de Oostendse verzetslieden 
alles in gereedheid om de piloot uit het kustgebied te loodsen. 

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Désiré Billiau, Charles Billiouw, Aimé Henderyckx, Gustave 118

Holm, Georges Huwel, Louis Huisseune, Bonfils Koeckelberg, Leopold Koeckelberg, Georges 
Lammertyn, Maurice Lauweres, Omer Monballiu, Edgard Pilays, Louis Pison, Maurice Seys, 
François Simoens, Henri Suwier, Maurice Vallaeys, Maurice Vande Vannet, Jacques Vandepitte, 
Oscar Vanhille, Oscar Vanhooren, Gustaaf Vannecke.

 Muller, Désobéir à Vichy. 119

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Henri Barbary, Pierre Beauprez, Gustaaf Dekanter, Ernest 120

Feys, Bonfils Koeckelberg, René Pauwels, Maurice Vallaeys en Emiel Vanhove.
�45



Weerstander Omer Mahieu werkte in de burelen van de bevolking en bezorgde Henri Barbary een 
identiteitskaart van de stad Oostende. Naast een foto, had men een valse naam en de vermelding 
‘doofstom’ geschreven. Dokter Jauquet zorgde tot slot voor een medisch bewijs van deze 
onfortuinlijke toestand. Met de valse papieren op zak is de Canadese vliegenier erin geslaagd om 
Engeland te bereiken.  121

2.3.4. Sluikpers

Naar eigen zeggen, hebben 32 Oostendse politiemannen één of meerdere sluikkranten gelezen en 
uitgedeeld. Naast de klassieke en nationale clandestiene krant La Libre Belgique, komen enkele 
lokale bladen telkens terug: Veritas, De Vrije Belg en De Vrije Stem.  122

Veritas werd in januari 1941 gesticht door Paul Alfred Auchlin, een Zwitserse hotelbediende. Het 
Franstalig blad verscheen maandelijks en had een oplage van zo’n 400 exemplaren. In juni 1942 
legde Auchlin zijn activiteiten stil. Eén van de lezers, Maurice Dumont, besliste om het blad nieuw 
leven in te blazen. Van augustus 1941 tot en met maart 1944 verscheen het blad onder de naam 
Vérités-Truth. Inhoudelijk ging het er vooral om de lezers moed te geven. De Duitse nederlagen en 
de opmars van de geallieerde troepen werden dan ook in de verf gezet. 
Naar eigen zeggen drukte men begin 1944 een oplage van om en bij de 1000 exemplaren die 
vooral in Oostende uitgedeeld werden. Vérités-Truth kon in de kuststad rekenen op 18 
medewerkers, één van hen zou Ernest Feys geweest zijn.123

Feys werd na de oorlog niet erkend als weerstander door de sluikpers en noch zijn persoonlijk 
dossier van het Geheim Leger noch het dossier van politiek gevangene bevestigen dat hij een 
medewerker was van het sluikblad.

In november 1943 stelde Henri Brys, lid van het G.L. Oostende, de collaboratie van enkele lokale 
landsverraders aan de kaak. Van zijn blad De Vrije Stem is slechts één uitgave bewaard. Brys was 
ondermeer zeer hard voor het voedselbeleid van waarnemend burgemeester Van Coillie:

“Dat mijn spijts platvoeten en een elastischen rug het zeer ver kan brengen bewijst de zeer 
achtenswaardige familie Van Coillie. (…) Alles wat hij doet is natuurlijk ten bate van het 
algemeen welzijn van de inwoners der stad Oostende. Niemand zou immers bij machte zijn 
geweest de ravitaillering in zijn voordeel uit te baten op de prachtige manier waarop hij het 
doet. het is voor U Oostendenaren dat hij een verrader is geworden. Of denken de 

 Henri Barbary, “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en langs de kust,” 121

Trouw/Fidélité (januari 1950), 12. 

 ADIF/CA: Persoonlijke dossier U.V.G.L. van Alfons Ameel, Henri Barbary, Pierre Beauprez, Désiré Billiau, 122

Charles Billiouw, Gustaaf De Kanter, Gustaaf Deprez, Lucien Deprez, Ernest Feys, Laurent Goddyn, 
Aimé Hendryckx, Albert Hendrycx, Georges Hinderyckx, Gustave Holm, Louis Huisseune, Bonfils 
Koeckelberg, Leopold Koeckelberg, Maurice Lauweres, Omer Monballiu, René Pauwels, Edgard 
Pilays, Louis Pison, François Simoens, Henri Suwier, Maurice Vallaeys, Maurice Vande Vannet, 
Jacques Vandepitte, Nicolaas Vandevelde, Hector Vanhooren, Emiel Vanhove, Gustaaf Vannecke en 
Alfred Zonnekeyn.

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O.II,” 23-26.123

     “Vérités-Truth”, Belgian War Press, geraadpleegd 27.6.2018, https://warpress.cegesoma.be/nl/node/
44884
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menschen misschien dat het zoo aangenaam is buik en portemonnaie te vullen op den rug 
van zijn medeburgers?”124

Hoewel er maar één uitgave bewaard is, verwijzen relatief veel leden van het G.L. Oostende in hun 
dossier naar De Vrije Stem als één van de krantjes die ze gelezen en uitgedeeld hebben. Volgens 
Delaere is deze tendens op z’n minst merkwaardig te noemen.  De politiemannen-weerstanders 125

verwijzen daarentegen niet zo vaak naar het blaadje van Brys.126

Het is daarentegen wel opmerkelijk hoeveel politiemannen verwijzen naar De Vrije Belg. Agent 
Albert Hendrycx was kennelijk de drijvende kracht achter de verspreiding van dit blad.   Net als 127

drie andere leden van het Oostends politiekorps, werd Hendrycx erkend als weerstander door de 
sluikpers.  Tot slot van deze paragraaf, werken we de casus van De Vrije Belg en Albert 128

Hendrycx verder uit.

Het eerste nummer van De Vrije Belg verscheen in mei 1942. Drie Oostendse beroepsmilitairen 
lagen aan de basis van het clandestiene blad. Net als alle andere beroepsmilitairen moesten zij in 
oktober 1942 het Sperrgebiet verlaten. Het drietal week uit naar Izegem, maar het blaadje werd 
verder verspreid in Oostende.  In de uitgave van januari 1943 lezen we dat ook dit blad beoogde 129

om het moraal van de lezer op te vijzelen met berichtgeving over de geallieerde opmars en de 
nederlagen van Nazi-Duitsland:

“De oorlog is nog niet gedaan en zoolang een zieltje kans blijft hem te winnen, hebben wij 
niet alleen het rechts maar zelfs de plicht alles te doen wat in onze macht is om het land te 
bevrijden. (…) Van een Duitsche vloot is ternauwernood spraak. De onderzeeërs kunnen 
niet beletten dat Engeland en Amerika overal opdagen en de zeven zeeën in overmacht 
bevaren. De Duitsche koopvaardijvloot, vroeger overal te zien op de wereldhavens, ligt aan 
den keten en verroest.”130

 “De Vrije Stem,” Belgian War Press, geraadpleegd 27.6.2018, https://warpress.cegesoma.be/nl/node/124

45439

 Delaere, “Het verzet in Oostende tijdens W.O. II,” 28-29. 125

 Zeven van de 32 (ongeveer 20 procent) hebben naar eigen zeggen De Vrije Stem verdeeld.                     126

ADIF/CA: Persoonlijke dossier U.V.G.L. van Charles Billiouw, Gustaaf Deprez, Lucien Deprez, Albert 
Hendrycx, Louis Huisseune, Albert Monteny en Maurice Vallaeys. 

 20 van de 32 beweren het blad verspreid te hebben, 9 beweren dit op bevel van Albert 127

Hendrycx gedaan te hebben.
     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. Henri Barbary, Désiré Billiau, Charles Billiouw, Laurent Goddyn, 

Aimé Henderyckx, Albert Hendrycx, Gustave Holm, Louis Huisseune, Bonfils Koeckelberg, Leopold 
Koeckelberg, Omer Monballiu, Albert Monteny, René Pauwels, Louis Pison, François Simoens, Henri 
Suwier, Jacques Vandepitte, Emiel Vanhove, Gustaaf Vannecke, Alfred Zonnekeyn.

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Sluikpers’ van Maurice Seys, Alfons Ameel, Louis Pison en Albert Hendrycx. 128

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 27-28.129

 “De Vrije Belg,” Belgian War Press, geraadpleegd 27.6.2018, https://warpress.cegesoma.be/nl/node/130
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We weten al dat een grondig onderzoek vooraf ging aan de toekenning van het statuut 
‘Weerstander door de Sluikpers’. In vergelijking met de erkenningsprocedure tot burgerlijk 
weerstander, bood deze procedure met een onafhankelijke controlecommissie meer garantie op 
een gerechtvaardigde toekenning van het statuut. Maar ook bij deze erkenningsprocedure kunnen 
we een kritische noot plaatsen.

Voor de casus Hendrycx baseerde de controlecommissie haar advies enkel op een zestal 
getuigenissen die werden afgenomen door de lokale politie. De belanghebbende of zijn 
rechthebbende(n) hadden inspraak in wie de lokale politieambtenaar diende te onderhoren. De 
vragenlijst lag wel vast.  131

Op 22 december 1952 riep adjunct-commissaris Gustaaf Deprez de getuigen in de zaak Hendrycx 
bij zich. Van de zes getuigen, doen vier namen een belletje rinkelen. Zowel Henri Barbary, Lucien 
Deprez en Henri Suwier waren voor en tijdens de oorlog politie-ambtenaar in Oostende. We vinden 
hun namen ook terug op het schema van de politiemannen-weerstanders uit Oostende. Ook 
Gustaaf Deprez, de lokale politieambtenaar die het onderzoek leidde, heeft een plaats op dat 
schema. Henri Beuten was geen politieagent maar net als zijn neef Henri Barbary was hij één van 
de stichters van de Witte Brigade Oostende & de Kust. 
De zes getuigen brengen een gelijkaardig verhaal: tussen augustus 1941 en november 1943 
verspreidde Albert Hendrycx ondermeer de sluikbladen Veritas, La Libre Belgique en De Vrije 
Stem.

We moeten ons vervolgens de vraag durven stellen in welke mate deze getuigen als betrouwbaar 
mogen aanzien worden. Elke belanghebbende die een aanvraag tot erkenning indiende, kon mee 
bepalen wie voor de lokale politieambtenaar zou getuigen. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat 
weduwe Hendrycx de collega’s en de kennissen van haar man liet ondervragen. Het is wel 
opmerkelijk dat de lokale politieambtenaar een kennis, een collega of zelfs een broer was. 
Doorgaans was de lokale politieambtenaar die het onderzoek leidde, een vreemde. De 
getuigenissen in de zaak Hendrycx vonden met andere woorden plaats in een context die afwijkt 
van de regel. 

Of deze setting van vertrouwdheid en familiariteit een impact had op de inhoud van de getuigenis, 
en bij uitbreiding op het toekennen van het statuut, is een vraag die in dit onderzoek niet aan bod 
komt. De historische actoren zijn ondertussen overleden en het geanalyseerde bronnenmateriaal 
spreekt de zaak niet tegen.
Het is op dit moment ook niet mogelijk om te oordelen over het uitzonderlijk karakter van dit 
mechanisme. Het enige standaardwerk over de statutaire erkenningsdossiers is ondertussen 29 
jaar oud en biedt ons geen informatie over gelijkaarde gevallen.  Verder is er te weinig onderzoek 132

verricht naar de controlecommissies van dit statutair erkenningsdossier om een oordeel te kunnen 
vellen over de casus Hendrycx. 

 Er waren zes vragen: 1) Heeft getuige tijdens de bezetting sluikbladen gegeven aan of 131

ontvangen? 2) Zo ja, welke en in welke taal? 3) Gaf of kreeg de getuige de bladen 
regelmatig? En hoeveel exemplaren kreeg men telkens van ieder blad? 4) Van wanner en 
tot wanneer gaf of kreeg getuige de bladen? 5) Waar en op welke wijze werden de bladen 
overhandigd? 6) Is getuige verwant met de overledene?

 Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool,” 1989.132

�48



We beweren dan ook niet dat de getuigen met zekerheid de waarheid hebben verdraaid. Ook 
willen we het verzetsengagement van Hendrycx niet in twijfel trekken.  Maar in dit geval lijkt de 133

erkenningsprocedure tot weerstander door de sluikpers niet zo waterdicht te zijn als verwacht. 
De setting van vertrouwdheid en familiariteit lijkt op z’n minst opmerkelijk en misschien wel 
uitzonderlijk.

De drie andere erkenningsprocedures geven reeds aan dat het geval Hendrycx eerder een 
uitzondering dan de regel zal zijn. Tijdens de erkenningsprocedure van hoofdcommissaris Seys 
getuigde er bijvoorbeeld geen enkele collega. 
De zaak van agent Pison telde 17 getuigen; Lucien Deprez, Henri Dumon en een zekere Pierre 
Verstraete waren collega’s van de belanghebbende.  Enkel Dumon getuigde dat Louis Pison met 134

zekerheid sluikbladen had verspreid. 
De erkenningsprocedure van adjunct-commissaris Alfons Ameel telde 9 getuigen. Zowel René 
Pauwels, Charles Billiouw en Maurice Vallaeys waren tijdens de bezetting collega’s van Ameel en 
erkende weerstanders.  Het drietal getuigde dat de belanghebbende recht had op de titel van 135

weerstander door de sluikpers. Ook de zes anderen brachten eenzelfde versie van de feiten.

Al bij al lijkt het niet gegrond om de erkenningsprocedure tot weerstander door de sluikpers in 
vraag te stellen. Een procedure die de facto staat of valt met verklaringen, kan niet 100 procent 
objectief, waterdicht of onafhankelijk zijn. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de toekenning 
van het statuut van de sluikpers meer gerechtvaardigd was dan dat van de gewapende weerstand. 

 De man werd, net als x-aantal andere Oostendse politieambtenaren, op 17 november 1943 133

aangehouden door de bezetter. In het voorjaar 1945 zou hij overlijden in het 
concentratiekamp van Nordhausen.

     Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Albert Hendrycx.
     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. Albert Hendrycx.

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Lucien Deprez en Henri Dumont.134

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van René Pauwels, Charles Billiouw en Maurice 135

Vallaeys.
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3. De bezetter slaat terug: het Duitse repressieapparaat en haar confrontatie 
met de Oostende politiemannen-weerstanders. 

Het handhaven van de orde was voor het militair bezettingsregime van fundamenteel belang. 
Generaal von Falkenhausen voerde dan ook een beleid met eigen wetten, politiediensten en 
krijgsraden die enerzijds de openbare orde moest vrijwaren en anderzijds de Wehrmacht dienden 
te beschermen.  136

28 Oostendse politiemannen-weerstanders kwamen op drie verschillende manieren in contact met 
het Duitse repressieapparaat. Achttien mannen werden aangehouden en opgesloten: één van hen 
eindigde voor het vuurpeloton , een zestal overleefde een periode van gevangenschap in 137

België  en elf anderen werden gedeporteerd. Enkel Pierre Beauprez en Henri Barbary 138

overleefden de concentratiekampen.  Een tweede vorm van repressie was de gijzelneming. 139

Alfred Zonnekeyn en Emile Pintelon werden gedurende de zomer van 1944 als gijzelaars 
gevangen gezet en overleefden de oorlog.140

 Dimitri Roden, “Duitse repressie,” Belgium WWII, geraadpleegd 28.7.2018, https://136

www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/duitse-repressie.html 
     Het artikel over de duitse repressie is gebaseerd op de volgende titels:
     Albert De Jonghe, “De Strijd Himmler-Reeder Om de Benoeming van Een HSSPF Te 

Brussel (1942-1944). Eerste Deel: De Sicherheitspolizei in België,” Bijdragen Tot de 
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 3 (1974): 9–81.

      Dimitri Roden,“ "In naam van het Duitse volk!” Het Duitse Krijgsgerecht en de openbare 
orde in Bezet België (1940-1944),” (Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015).

      Dimitri Roden, “Van aanhouding tot strafuitvoering. De Werking van Het Duitse Gerechtelijke 
Apparaat in Bezet België En Noord‑Frankrijk (1940-1944).” Cahiers d’Histoire Du Temps 
Présent/Bijdragen Tot de Eigentijdse Geschiedenis 22 (2010): 113–60. 

    Tamar Cachet, “Duitse juridische repressie in bezet België,” Belgium World War II, geraadpleegd 
28.7.2018, https://www.belgiumwwii.be/nl/in-het-hart-van-bezet-belgie/duitse-juridische-repressie-in-
bezet-belgie.html 

   Het artikel over de Duitse juridische repressie in bezet België is gebaseerd op de volgende titel:
Roden, “ "In Naam van Het Duitse Volk!’ ”

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Ernest Feys.137

     Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek Gevangene’ van Ernest Feys. 

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Charles Billiouw, Gustaaf Deprez, Aimé Henderyckx, 138

Leopold Koeckelberg, Albert Monteny en Louis Pison. 
     Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Gustaaf Deprez, Albert Monteny en Louis Pison.

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Alfons Ameel, Henri Barbary, Pierre Beauprez, Laurent 139

Goddyn, Albert Hendrycx, Georges Hinderyckx, Georges Lammertyn, Maurice Lauweres, Maurice 
Seys, Maurice Vande Vannet en Hector Vanhooren.

     Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ en ‘Dienst Documentatie en Opzoekingen’ van Alfons 
Ameel, Henri Barbary, Pierre Beauprez, Laurent Goddyn, Albert Hendrycx, Georges 
Hinderyckx, Georges Lammertyn, Maurice Lauweres, Maurice Seys, Maurice Vande Vannet en 
Hector Vanhooren.

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Emile Pintelon en Alfred Zonnekeyn.140
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In het Sperrgebiet was tot slot een specifieke vorm van repressie in voege: de verplichte evacuatie. 
Acht politieagenten moesten in het najaar van 1944 het kustgebied verlaten.  Tot slot vonden zes 141

politiemannen het wijselijk om onder te duiken.  142

In de eerste subparagraaf nemen we de Duitse politiediensten in België onder beschouwing. De 
drie volgende subparagrafen overlopen de werking van het Duitse repressieapparaat en haar 
confrontatie met de Oostende politiemannen-weerstanders.

3.1 Het Duitse repressieapparaat in bezet België.

De Militärverwaltung droeg ordehandhaving zeer hoog in het vaandel. Het militair bezettingsregime 
rekende hiervoor in de eerste plaats op haar eigen politiediensten. De Duitse militaire politie of 
Feldgendarmerie zorgde voor de dagdagelijkse ordehandhaving en hield de bevolking in de gaten. 
Zij waren ook bevoegd om personen te arresteren, al mochten zij dit enkel doen in opdracht van 
een Kommandantur. Verder stonden de Feldgendarmen in voor de discipline en de veiligheid van 
de bezettingstroepen. In heel België beschikt de militaire politie over een 1000-tal medewerkers.143

De Geheime Feldpolizei  of GFP was een tweede militaire politiedienst die opereerde in bezet 
België. Hun taak omvatte het opsporen en aanhouden van personen die een gevaar vormden voor 
het bezettingsleger. Zij neutraliseerden bijvoorbeeld spionagenetwerken en lokale verzetskernen. 

 Stadsarchief Oostende: jaarverslag 1944. 141

     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Charles Billiouw, Gustaaf De Kanter, Gustaaf Deprez, Lucien 
Deprez, Albert Monteny, François Simoens, Henri Suwier, Nicolaas Vande Velde.  

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Désiré Billiau, Gustaaf Dekanter, Lucien Deprez, 142

Georges Huwel, François Simoens, Robert Deruwe.

 Emmanuel Debruyne, “Duitse politie,” Belgium WWII, geraadpleegd 28.7.2018, https://143

www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/duitse-politie.html 
     Het artikel over de Duitse politie is gebaseerd op de volgende titels:

Benoît Majerus, “La Sipo-SD En Belgique. Une Police Faible ?” Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 
 119 (2013): 43–54.

Robby Van Eetvelde, Robby, “De Sicherheitspolizei Und Sicherheitsdienst (Sipo-SD) 
Aussendienststelle Antwerpen: Het Politionele Repertoire van Een Lokale Duitse 
Politiedienst in Bezet België,” Cahiers d’Histoire Du Temps Présent/Bijdragen Tot de 
Eigentijdse Geschiedenis, no. 19 (2008): 135–79.

Robby Van Eetvelde, “La ‘Gestapo’ en Belgique Occupée. Une comparaison entre les services de la 
Sipo-SD à Anvers et à Liège,” in Gestapo & Polices Allemandes : France, Europe de l’Ouest, 
1939-1945, eds. Patrice Arnaud en Fabien Théofilakis (Parijs: CNRS Editions, 2017).

     Jan Julia Zurné, “Feldgendarmerie,” Belgium WWII, geraadpleegd 28.7.2018, https://
www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/feldgendarmerie.html

     Het artikel over de Feldgendarmerie  is gebaseerd op de volgende titels:
Herwig Jacquemyns, Een Bezet Land. (Antwerpen: Pelckmans, 1991).
Dimitri Roden, “ "In Naam van Het Duitse Volk!” Het Duitse Krijgsgerecht En de Openbare 

Orde in Bezet België (1940-1944),”( Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015).
Wolfram Weber, Die Innere Sicherheit Im Besetzten Belgien Und Nordfrankreich 

1940-1944.( Düsseldorf: Droste Verlag, 1978).
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De dienst telde zo’n 500 medewerkers. De GFP werkte daartoe zeer nauw samen met een  laatste 
militaire politiedienst, de inlichtingen-en contraspionagedienst of Abwehr.144

Onder leiding van Heinrich Himmler en zijn SS had het Reich tijdens de laatste jaren van het 
interbellum een eigen politiemacht uitgebouwd. De gemoderniseerde Duitse ordediensten moesten 
enerzijds bijdragen tot de uitbouw van het nazi-regime en anderzijds tot de uitschakeling van haar 
vijanden. Het SS-politieapparaat bestond dan ook uit een gerechtelijke politiedienst of Kriminal 
Polizei die bevoegd was voor het opsporen van misdadigers en uit een politieke politie of 
Sichterheitspolizei-Sicherheitsdienst (Sipo-SD) die instond voor het opsporen van staatsgevaarlijke 
personen. 

In de zomer van 1940 werd duidelijk dat de Militärverwaltung te kampen had met een tekort aan 
militair politiepersoneel. De nazipartij schoot te hulp en stuurde haar eigen politieke politiedienst 
het veld in. De Sipo-SD, in de volksmond beter gekend als de Gestapo, was aanvankelijk 
gebonden aan instructies van de GFP en controle van de militaire overheid.
In februari 1940 wierp de SS-politiedienst dit juk van zich af; voortaan waren zij een relatief kleine 
maar autonome politiedienst die zich concentreerde op de strijd tegen het georganiseerd verzet, 
contraspionage en de vervolging van Joden. Mits goedkeuring van de militaire overheid, kon ze 
eigenhandig verdachte personen arresteren en zonder veroordeling naar een concentratiekamp 
deporteren.  145

Vier jaar lang was de verhouding tussen beide politieapparaten gespannen: naast een zekere 
vorm van samenwerking was er vooral onderlinge concurrentie. De Sipo-SD won gestaag aan 
belang en ondermijnde zo meer en meer de dominante positie van de militaire politiediensten.  146

Een tweetal maanden voor de bevrijding viel de ordehandhaving volledig in handen van de SS-
politiediensten. Op 18 juli 1944 vond in bezet België namelijk een regimewissel plaats: de 

 Jan Julia Zurné, “Geheime Feldpolizei,” Belgium WWII, geraadpleegd 28.7.2018, https://144

www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/geheime-feldpolizei.html 
     Het artikel over de Geheime Feldpolizei is gebaseerd op de volgende titels:
   Jean-Léon Charles, Philippe Dasnoy en Emiel Daenen, Rapporten van de Geheime Feldpolizei 

(1940-1944) : België En Noord-Frankrijk Tijdens de Bezetting  (Antwerpen: Nederlandsche 
boekhandel, 1974).

    Dimitri Roden, “ ”In naam van het Duitse volk!” Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in 
bezet België (1940-1944),” (Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015).  

  Wolfram Weber, Die innere Sicherheit im besetzten Belgien Und Nordfrankreich1940-1944 
(Düsseldorf: Droste Verlag, 1978).

 Dimitri Roden, “Sipo-SD,” Belgium World War II, geraadpleegd 28.7.2018, https://145

www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/sipo-sd.html
    Het artikel over de Sipo-SD is gebaseerd op de volgende titels:
    Albert De Jonghe, “De Strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel 

(1942-1944). Eerste eeel: de Sicherheitspolizei in België,” Bijdragen tot de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog 3 (1974): 9–81.

    Albert De Jonghe, Hitler en het politieke lot van België (1940-1944): De vestiging van een 
Zivilverwaltung in België En Noord-Frankrijk: Koningskwestie en bezettingsregime van de 
kapitulatie Tot Berchtesgaden (28 Mei-19 November 1940)  (Antwerpen: Nederlandsche 
boekhandel, 1982). 

    Robby Van Eetvelde,“De Sicherheitspolizei Und Sicherheitsdienst (Sipo-SD) Aussendienststelle 
Antwerpen: Het Politionele Repertoire van Een Lokale Duitse Politiedienst in Bezet 
België.” Cahiers d’Histoire Du Temps Présent/Bijdragen Tot de Eigentijdse Geschiedenis
19 (2008): 135–79.

 Debruyne, “Duitse politie.”146
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Militärverwaltung van generaal Von Falkenhausen werd opgedoekt en de nazi-top richtte een 
burgerlijk bestuur in.  147

Enkel de Feldgendarmerie beschikte in Oostende over een bureel. De Geheime Feldpolizei was 
gevestigd in Brugge, de Abwehr had een afdeling in De Haan en de Sipo-SD opereerde vanuit 
Gent. 

3.2 18 arrestaties, 1 terechtstelling en 11 deportaties. 

3.2.1 Een gematigde repressiepolitiek (zomer 1940 - zomer 1942).

De bezetter dreigde van meet af aan met strenge straffen voor verzetsactiviteiten. Maar een harde 
repressie bleef aanvankelijk uit. Tijdens het eerste bezettingsjaar was er van verzet nauwelijks 
sprake; de manschappen van de Militärverwaltung profileerden zichzelf dan ook liever als een 
correcte bezettingsmacht. Dankzij deze relatief milde repressiepolitiek kwamen bijna alle 
overtreders-verzetslieden gedurende de eerste twee jaar van de bezetting weg met een lichte 
gevangenisstraf.  

Tijdens de eerste twee jaren van de bezetting vonden de arrestaties van een achttal Oostendse 
politiemannen plaats. Charles Billiouw was, naar eigen zeggen, de eerste  die in aanmerking kwam 
met het Duitse Kriegsgericht. 
In augustus 1940 arresteerde de Feldgendarmerie politieagent Billiouw omdat hij tijdens zijn dienst 
enkele brandstoftanks van Duitse legervoertuigen had laten leeglopen. De Duitse militaire 
rechtbank legde hem een gevangenisstraf op van 2 maanden. Billiouw zat zijn straf uit in de 
gevangenis van Brugge en hernam vervolgens zijn functie van politieagent.  148

 
De volgende arrestaties vonden plaats in oktober 1941. Hoofdcommissaris Maurice Seys, 
commissaris Alfons Ameel,  en de adjuncten Emile Pintelon en Pierre Beauprez werden ongeveer 
drie weken in voorlopige hechtenis genomen. Naar eigen zeggen werden de politiemannen ervan 
verdacht enerzijds deel te maken van een verboden organisatie en anderzijds een zwarte lijst te 
hebben opgesteld van Duitsgezinde personen. Een veroordeling door het Duits krijgsgerecht kwam 
er niet en de politieambtenaren werden terug vrijgelaten. Na instemming van de lokale Duitse 
autoriteiten hernam het viertal op het einde van de maand hun dienst.  149

 Roden, “Duitse repressie.”147

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Charles Billiouw. 148

 ARA II Depot Cuvelier, Rechtsplegingsdossier Goethals. 149

     Stadsarchief Oostende: Besluiten van de burgemeester (1940-1947). Beslissing van 30 oktober 
1941

�53



Net voor het einde van het gematigd repressiebestel, komen nog drie weerbarstige Oostendse 
politieambtenaren er van af met een opsluiting in België. Naar eigen zeggen werd het drietal 
aangehouden omwille van hun uitgesproken anti-Duitse houding en een engagement in een 
verboden organisatie (Geheim Leger).  150

De arrestatie van Henri Barbary wijkt daarentegen af van het milde strafregime. Omwille van zijn 
activiteiten in de weerstand, werd de stichter en leider van het Geheim Leger in Oostende op 23 
juni 1942 aangehouden door de GFP. In november 1942 volgde een deportatie naar Duitsland 
zonder een veroordeling door het Duits krijgsgerecht in België. Barbary was met andere woorden 
de eerste Oostendse politieambtenaar die gedeporteerd werd op grond van het ‘Nacht und Nebel’-
decreet uit december 1941. Wat volgde was een zwerftocht door nazi-Duitsland tot de geallieerde 
troepen op 29 april 1945 het concentratiekamp van Dachau bereikten. Na zijn bevrijding keerde 
adjunct-commissaris Barbary kort terug naar het politiekorps van Oostende om vervolgens in 1945 
aan de slag te gaan bij de Veiligheid van de Staat.151

Op deze éne uitzondering na, weerspiegelen de straffen van de Oostendse politiemannen-
weerstanders de aanvankelijk gematigde houding van het Duitse repressie-apparaat.

 In april 1942 veroordeelde Het Kriegsgericht te Brugge politie-officier Pierre Beauprez tot een celstraf                          150

van negen maanden wegens Duitsvijandelijke propaganda:
      Rechtsplegingsdossier Goethals, ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Pierre Beauprez,         

Oorlogsslachtoffers: dossier ‘Politiek Gevangen’e van Pierre Beauprez, 
Henri Barbary, “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en langs de kust (vervolg),” 

Trouw/Fidélité 1, nr. 6 (1949): 13-14.
     In augustus 1942 werd politieagent Albert Monteny afgezet door het schepencollege. Een maand later 

volgde een aanhoudinng. Monteny bleef tot eind november opgesloten in de gevangenis van Gent; 
een veroordeling bleef uit:

  Oorlogsslachtoffers: Dossier P’olitiek gevangene’ van Albert Monteny. 
ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Albert Monteny.

    In november 1942 werd politiebrigadier Aimé Henderyckx aangehouden door de Feldgendarmerie. Naar 
eigen zeggen werd ook hij ervan verdacht een weerstander te zijn. Henderyckx bracht ongeveer 
twee maanden door in de gevangenis van Brugge:
ADIF/CA: Persoonlijke dossier U.V.G.L. van Aimé Henderyckx. 

 Barbary werd opgesloten in de concentratiekampen te Bochum (28/10/42-22/5/43), Essen 151

(23/10/42-28/10/42), Esterwegen (22/5/43-12/2/44), Hers (12/2/44-12/1/45), Flossenburg 
(12/1/45-10/2/45), Hersbruch (10/2/45-9/4/45) en Dachau (9/5/45-11/5/45).

    Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ en Dossier ‘Dienst Documentatie en Opzoekingen‘
van Henri Barbary. 

    ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Henri Barbary.
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3.2.2. Een verharde repressiepolitiek (herfst 1942 - zomer 1944)

Na de aanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, steeg het aantal sabotageacties in België 
aanzienlijk. Bijgevolg liep de spanning tussen de weerstand en de bezetter tijdens de zomer en het 
najaar van 1941 een eerste maal hoop op. 
De nazi-top achtte het dan ook noodzakelijk om de druk op het verzet te versterken. Van 
Falkenhausen weigerde echter om een beleid van extreme represaillemaatregelen te voeren. 
Volgens de Militärbefehlhaer was het van belang om de woede, de haat en de weerstand van de 
bevolking in toom te houden. 
Pas na het invoeren van de verplichte tewerkstelling in Duitsland, sloeg de publieke sfeer in België 
onvermijdelijk om. De woede, de haat en de verzetsacties zouden vanaf oktober 1942 sterk 
toenemen. Bijgevolg liep de spanning tussen de weerstand en de bezetter tijdens het najaar van 
1942 een tweede maal hoog op. Deze keer bleef een harde reactie van de bezetter niet uit: zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke repressiemaatregelen werden aangescherpt. Zo kregen 
de ter dood veroordeelden geen gratie meer: zij werden voortaan meer systematisch geëxecuteerd 
als gijzelaar. Daarnaast bracht de bezetter het ‘Nacht und Nebel’-decreet uit december 1941 nu 
veel vaker ten uitvoer. Op grond van dit decreet kon men verzetslui die niet veroordeeld waren 
door een krijgsgerecht in België op systematische wijze afvoeren naar de concentratiekampen in 
Duitsland.  152

Het eerste slachtoffer van dit aangescherpt repressiebeleid kwam al eens aan bod: na zijn 
arrestatie op zeven juli werd Ernest Feys op 16 oktober 1943 in Oostakker gefusilleerd omwille van 
zijn bedrijvigheid in de weerstand.  153

In november 1943 sloeg de GFP genadeloos toe in de regio Oostende.  Naar verluidt waren de 154

Duitsers in het bezit gekomen van naamlijsten en andere documenten die informatie bevatten over 
de organisatie en de samenstelling van het Geheim Leger in Oostende en omstreken.  Tussen 155

17 en 26 november vielen bijgevolg 22 personen in de handen van de Duitse militaire 
politiediensten. De leiding van het G.L. Oostende werd de facto onthoofd; de weerstanders bleven 
ontredderd en stuurloos achter.  August Lecluyse zou de fakkel van schuiloordcommadnant 156

overnemen en de weerstandsorganisatie tijdens het laatste bezettingsjaar zo goed als mogelijk 
rehabiliteren.157

7 van 22 gearresteerde personen waren politieambtenaar in het korps van Maurice Seys: 
schuiloordcommandant Laurent Goddyn, compagniecommandant Pierre Beauprez, pelotonoverste 
Albert Hendrycx, sectie-oversten Hector Vanhooren en Maurice Vande Vannet en escouadeleider 
Georges Lammertyn werden in november 1943 aangehouden door de GFP. 

 Cachet, “Duitse juridische repressie in bezet België.”152

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Ernest Feys. 153

 Van Poucke, Niet langer geheim, 198-202. 154

 Charles en Dasnoy, Rapporten van de Geheime Feldpolizei (1940-1944), 67-69. 155

 Van Poucke, Niet langer geheim, 206-15.156

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 69-71. 157
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Ook Oscar Van Snick, de schoonbroer van Hector Vanhooren en leider van de afdeling 
Middelkerke, werd opgepakt. Enkel de aangehouden politieagent Maurice Lauweres, een soldaat 
uit de sectie Vanhooren, bekleedde geen leidinggevende functie. Enkele weken later, op 14 
december 1943, werd tot slot ook politieagent Georges Hinderyckx aangehouden door de GFP.
Na Henri Barbary, deporteerde de bezetter ook deze 8 politiemannen-weerstanders op grond van 
het “Nacht und Nebel’-decreet. Hun lijdensweg duurde anderhalf jaar; enkel Pierre                
Beauprez overleefde de ontberingen en de mensonterende levensomstandigheden in de 
concentratiekampen.158

De laatste aanhoudingen met een fatale afloop vonden plaats in het voorjaar van 1944. 
Commissaris  Alfons Ameel en hoofdcommissaris Maurice Seys werden respectievelijk op 2 en 7 
februari aangehouden door de Sipo-SD. Ook zij zouden na een martelgang van ongeveer 
anderhalf jaar sterven in een Duits concentratiekamp. De dossiers stellen dat zij gearresteerd en 
gedeporteerd werden omwille van hun vaderlandslievende houding. Hélène Goddyn, de weduwe 
van Maurice Seys, was er echter van overtuigd dat commissaris Georges Goethals haar man 
verraden had aan de Duitse politiediensten. In 1947 kwam het tot een rechtszaak voor het militair 
gerecht; in deel III gaan we verder in op de zaak Goethals die gevoerd werd voor de Krijgsraad te 
Brugge en in beroep voor het Krijgshof te Gent. 

Tijdens de laatste maanden voor de bevrijding werd nog één Oostendse politieagent-weerstander 
aangehouden door de bezetter. Op 4 april 1944 arresteerde de GFP namelijk agent Louis Pison. 
De man leed voor zijn aanhouding aan tuberculose, werd door de bezetter hardhandig 
ondervraagd en was sterk verzwakt wanneer men hem op 18 april liet gaan. Omwille van zijn 
ziekelijke toestand, mocht Pison dus naar huis. Hij bleef echter onder streng toezicht staan van de 
Duitse politiediensten en mocht zijn woning niet verlaten. In september 1944 probeerde 
politieagent Pison zijn dienst te hervatten maar de man was eigenlijk te ziek om nog te werken. 2 
december 1945 was dan ook zijn laatste werkdag; op 25 juni 1950 stierf de 45-jarige Louis 
Pison.159

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ + dossier ‘Dienst Opzoekingen en Documentatie’ van 158

Pierre Beauprez, Laurent Goddyn, Albert Hendrycx, Hector Vanhooren, Maurice Lauweres, 
Georges Lammertyn, Maurice Vande Vannet, Georges Hinderyckx en Oscar Van Snick.

     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Pierre Beauprez, Laurent Goddyn, Albert Hendrycx, Hector 
Vanhooren, Maurice Lauweres, Georges Lammertyn, Maurice Vande Vannet, Georges Hinderyckx 
en Oscar Van Snick.

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ en het dossier ‘Dienst Opzoekingen en Documentatie’ 159

van Louis Pison.
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3.3 De evacuatie van de kuststreek. 

Buiten het gerechtelijk en buitengerechtelijk repressieapparaat om, verwijderde de Duitse militaire 
overheid in verschillende fasen personen die niet strikt nodig waren om de stad aan zee draaiende 
te houden. De bezetter was deze ongewenste individuen met andere woorden liever kwijt dan rijk 
mocht het tot een inval van de geallieerde troepen komen. 
We weten al dat de beroepsmilitairen in september 1942 het kustgebied dienden te verlaten. Een 
gelijkaardige gebeurtenis deed zich voor begin maart 1944. De Kreiskommandantur te Brugge 
vaardigde namelijk het bevel uit tot een gedeeltelijke evacuatie van de stad Oostende. Het 
ontruimingsbevel was een gevolg van de beslissing om een gedeelte van West-Vlaanderen onder 
water te zetten. Een inval van de geallieerde troepen hing in de lucht en net als in Normandië en 
andere gebieden langs de Franse kust, moest en zou het Duitse leger de inval en de opmars van 
de vijand bemoeilijken.160

De Oostendenaren die de stad moesten verlaten, kregen van de lokale politie een evacuatiebevel 
op naam in de brievenbus. Van de ongeveer 12.000 getroffen inwoners, werden een honderdtal 
leden van het stadspersoneel verplicht om zich elders te gaan vestigen.  11 politiemannen gaven 161

gehoor aan het evacuatiebevel; zeven van hen werden na de oorlog erkend als gewapend 
weerstander en lid van het Geheim Leger. De geëvacueerde politiemannen vestigden zich in 
Brussel, Gent, Hasselt, Asse en Ekeren.  162

Op één uitzondering na, bleef iedereen ter plaatse tot na de bevrijding om vervolgens de dienst te 
hernemen. Gustaaf Deprez was in mei echter teruggekeerd naar Oostende om zijn bedrijvigheid in 
de weerstand verder te zetten. De Duitse politiediensten namen hem gevangen en het 
Krijgsgerecht te Brugge veroordeelde de man op 24 mei tot 3 maanden gevangenisstraf. Eind 
augustus mocht politie-officier Deprez de gevangenis verlaten.   163

De evacuatie van zijn broer, Lucien Deprez, valt buiten deze context. Omwille van zijn 
vaderlandslievende en Duitsvijandige houding werd Deprez in januari 1944 verbannen naar 
Hasselt waar hij onder controle stond van de Duitse politiediensten. Op 26 mei ontsnapte Deprez 
aan een poging tot aanhouding, gedurende de laatste maanden van de bezetting dook hij onder in 
de buurt van Genk.  164

 Delaere, “Het verzet te Oostende tijdens W.O. II,” 16. 160

     Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 38-39.

 Stadsarchief Oostende, jaarverslag 1944. 161

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Charles Billiouw, Gustaaf De Kanter, Albert Monteny, 162

François Simoens, Henri Suwier, Nicolaas Vandevelde.

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Gustaaf Deprez.163

     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Gustaaf Deprez.

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Lucien Deprez. 164

�57



Begin augustus kondigde de Kreiskommandatur een tweede en laatste evacuatiebevel af. Maar de 
geallieerde troepen waren ondertussen in opmars; de meeste Oostendenaren gaven dan ook geen 
gehoor meer aan het tweede evacuatiebevel. Geen enkele politieambtenaar zou gedurende de 
laatste maand voor de bevrijding zijn post verlaten.165

3.4 De gijzelneming vanEmile Pintelon, Alfred Ingelbrecht en Leopold 
Koeckelberg. 

Vanaf 1942 paste men in België de gijzelaarspolitiek toe. Deze reactie op de aanslagen van het 
verzet leidde ertoe dat, na de moord op een Duitser of een collaborateur, een aantal politieke 
gevangen gefusilleerd werden als vergelding.  166

De Kreiskommandatur te Brugge beschikte in het voorjaar van 1944 over een lijst met daarop de 
namen van politiemannen en rijkswachters uit de sector Brugge-Oostende die ervan verdacht 
werden deel uit te maken van de weerstand of op z’n minst negatief stonden tegenover de  
bezetter. Deze 44 ordehandhavers was men met andere woorden liever kwijt dan rijk wanneer de 
geallieerde troepen België zouden bereiken. Na de landing van de geallieerde troepen in 
Normandië, probeerde de bezetter alle personen op deze lijst op te sluiten als gijzelaar. 

4 van de 44 namen op de lijst behoorden toe aan politiemannen uit Oostendse.  Op 9 juni 1944 167

werden de adjunct-commissarisen Emile Pintelon en Alfred Ingelbrecht en agent Leopold 
Koeckelberg aangehouden door de Duitse politiediensten en opgesloten als gijzelaars. Van de 
gevangenis te Brugge ging het naar Gent om uiteindelijk in de strafinstelling van Beverlo op 13 
september te worden bevrijd.  168

Waarnemend adjunct-commissaris Oscar Hillebrandt, wiens naam ook op de lijst stond, was 
ondertussen gevlucht om een aanhouding te vermijden. 
Het viertal trad kort na de bevrijding terug in dienst van een politiekorps dat na de strijd tegen de 
bezetter gevoelig verzwakt was.  169
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Deel III. De naoorlog in Oostende en de strijd om erkenning, 
materiële hulp en rechtvaardigheid (1944 -1947).

We beginnen deel III met het opmaken van de balans na vier jaar bezetting in Oostende. 
Vervolgens richtten we onze blik op de naoorlogse ordehandhaving; het politiekorps bevond zich 
als het ware tussen twee vuren. Enerzijds was er het stadsbestuur: burgemeester Moreaux  had te 
kampen met een legitimiteitscrisis en een schrijnend tekort aan manschappen en middelen om de 
orde te handhaven. Anderzijds was er de weerstand die inspraak eiste in het politiek bestel en van 
dienst kon zijn bij de politionele taken in en rond Oostende. 
Deze eerste paragraaf overlapt sterk met de studie van Elle Declercq. Wij selecteren de relevante 
passages over het politiekorps en vullen aan waar mogelijk. 
In de tweede en derde paragraaf richten we onze blik op de naoorlogse strijd van de 
belanghebbenden en hun rechthebbenden om erkenning, materiële hulp en rechtvaardigheid. 
De vierde en laatste paragraaf spitst zich toe op de naoorlogse herinnering aan de gestorven 
politiemannen-weerstanders. 

1. De naoorlogse ordehandhaving in Oostende: het politiekorps tussen twee 
vuren.

1.1. De bevrijding van Oostende en de stand van zaken bij het politiekorps.

Begin september 1944 werd België aan een razendsnel tempo bevrijd; de Canadese troepen 
namen de bevrijding van de kust voor hun rekening. Op 6 september hadden de Canadezen 
Frankrijk verlaten; 2 dagen later bereikten ze Oostende. 
Tussen De Panne en Zeebrugge stootten de geallieerde troepen op bijzonder weinig weerstand. 
De Duitsers hadden ook Oostende verlaten zonder contact te maken met de vijand. De Oostendse 
verzetslieden moesten met andere woorden niet overgaan tot militaire acties.170

Net voor hun aftocht hadden de Duitsers geprobeerd om zoveel mogelijk strategische punten in en 
rond de stad te vernielen. Op een zeer efficiënte en doelgericht wijze slaagde de bezetter erin om 
het functioneren van de stad stil te leggen: de militaire stellingen werden onklaar gemaakt, de 
voedsel-en munitievoorraden had men vernield en na de dynamitering van de elektriciteitscentrale 
en het post-en telefoongebouw was er geen stroom noch communicatie. Ook de haveninstellingen 
werden zwaar beschadigd: alles wat van nut kon zijn voor de geallieerden moest onbruikbaar 
gemaakt worden.
Hoewel het verzet concrete plannen had om de vernielzucht van de Duitsers te neutraliseren, is 
het verzet er niet in geslaagd om de stad en de haven te beschermen.171

De oorlog had naast de strategisch belangrijke infrastructuur, ook de woningen van zo’n          
15.000 Oostendenaren in puin achtergelaten. Dit huisvestingsprobleem en een gebrekkige 
voedselbevoorrading zorgden voor een schrijnende levenssituatie in de stad aan zee. Na de 
euforie van de bevrijding, bereikte de moraal in de herfst- en wintermaanden van 1944 een 
dieptepunt. Het voorjaar van 1945 bracht meer vertrouwen in de toekomst: het definitieve einde 
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van de oorlog was in zicht, de bevolking was tevreden met verdeling van kolen en voedsel en de 
werkloosheid daalde.172

Van meet af aan stelde de weerstand zich ter beschikking van de Canadese militaire autoriteiten.  
Overal in het land beperkten de verzetslieden zich tot het verlenen van bijstand aan de geallieerde 
troepen, ook in Oostende was dit het geval. De verzetsgroeperingen verschaften de Canadese 
soldaten inlichtingen en vergezelden hen op patrouilles. Ook namen ze de bewaking op zich van 
strategische punten, zoals invalswegen, bruggen en opslagplaatsen.173

Naar eigen zeggen namen ook de Oostendse politiemannen-weerstanders deel aan soortgelijke 
acties maar hun bijdrage in het naoorlogse Oostende beperkte zich in grote mate tot de repressie. 

De confrontatie met de bezetter had diepe wonden geslagen binnen het politiekorps van 
Oostende. Na de bevrijding waren de meest ervaren leidinggevende figuren afwezig: 
hoofdcommissaris Seys, commissaris Ameel en de adjuncten Goddyn, Beauprez en Barbary 
waren nog steeds opgesloten in Duitsland. Lucien Deprez was de eerste leidinggevende figuur die 
terugkeerde; hij nam dan ook het bestuur over van commissaris en vermeend inciviek Georges 
Goethals.174

De andere verplicht geëvacueerde en ondergedoken agenten kwamen tijdens de eerste dagen na 
de bevrijding terug. Ook de politiemannen die opgesloten waren in België verlieten de 
gevangenissen en voegden zich opnieuw bij het gehavend politiekorps. 
Waar Oostende aan het begin van bezetting een beroep kon doen op 127 personeelsleden, was 
dit cijfer in september 1944 gereduceerd tot ongeveer 70 politiemannen. De moraal was goed, 
maar er waren gewoon niet genoeg manschappen om de politionele taken naar behoren te 
vervullen.  175

Het politiekorps was tijdens de bezetting niet alleen een broeihaard van verzet. Een 20-tal 
politiemannen had met de bezetter meegewerkt aan de Nieuwe Orde. 
Na de afzetting en internering van oorlogsburgemeester Loones, nam Henri Serruys het ambt van 
burgmeester terug op zich nam. Samen met het stadsbestuur stelde hij tijdens de laatste maanden 
van 1944 een onderzoekscommissie aan om de eigen rangen te zuiveren. Deze zuivering was 
noodzakelijk vooraleer men aan de heropbouw kon beginnen en sterkte de legitimiteit van het 
stadsbestuur.176

16 leden van het politiepersoneel werden op die manier omwille van een anti-vaderlandse houding 
bij de bevrijding aangehouden of geïnterneerd. Daarnaast werden nog eens 7 leden van het 
politiepersoneel geschorst.177
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Ook de man die na de aanhouding van Maurice Seys aan het hoofd kwam te staan van het 
politiekorps, werd kort na de bevrijding geïnterneerd. Commissaris Georges Goethals zou in 1947 
voor het militair gerecht verschijnen. De zaak Goethals komt in één van de volgende paragrafen 
uitgebreid aan bod. 
Hoewel men na de bevrijding op die manier 22 manschappen minder telde om de orde te 
handhaven, was deze interne zuivering onvermijdelijk. Uit de strafzaak Goethals blijkt dat de 
weerstanders binnen het korps Goethals en zijn kliek medeverantwoordelijk achtten voor de 
aanhouding en deportatie van hun collega’s. 
Door een tekort aan manschappen en middelen, beperkte de taak van de politiemannen zich na de 
bevrijding enerzijds tot het zo goed als mogelijk handhaven van de orde en anderzijds tot de 
organisatie van de repressie. De gebrekkigheid van het politiekorps zou pijnlijk duidelijk worden 
tijdens de volksrepressie in september ’44 en mei ’45. 

1.2. Legitimiteit en ordehandhaving

Elle Declercq bestudeerde uitvoerig hoe de naoorlogse ordehandhaving in Oostende vorm kreeg. 
De volgende subparagraaf is dan ook grotendeels gebaseerd op haar onderzoek en beperkt zich 
tot de essentie. Het bronnenmateriaal dat voor dit onderzoek geraadpleegd werd, onderbouwde 
telkens de resultaten en de stellingen van Declercq.

Na het verdwijnen van de bezetter, werden de oorlogsburgemeester en het VNV-schepencollege 
nog voor de komst van de geallieerde troepen afgezet. Henri Serruys droeg in september 1944 
opnieuw de burgemeesterssjerp maar de legitimiteit van de vooroorlogse gezagsdragers was 
wankel. Zij waren namelijk niet verkozen maar aangesteld. Volgens de bevolking waren de 
verkozen schepenen en gemeenteraadsleden in mei 1940 te snel gevlucht of hadden ze te 
makkelijk toegegeven aan de eisen van de bezetter. 
De samenstelling van een nieuw bestuur verliep echter vlot. De beproefde samenwerking tussen 
liberalen en socialisten bleef stabiel tot aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. Na 
een overgangsperiode van meer dan twee jaar, vonden die verkiezingen plaats in november 1946. 

De weerstand had zich tijdens en na de bezetting ontwikkeld tot een alternatieve machtsfactor en 
eiste medezeggenschap in het politiek bestel en de heropbouw van de stad. 
Tijdens de overgangsperiode werd het lokaal bestuur bijgevolg gedwongen om te vechten voor het 
herstel van haar politieke en bestuurlijke legitimiteit. 
Declercq stelt dat ordehandhaving en heropbouw onlosmakelijk met elkaar verboden waren.
Zowel het stadsbestuur als de weerstand claimden de veiligheid van de stad te kunnen vrijwaren 
en bijgevolg over voldoende legitimiteit te beschikken om het machtsvacuüm op te vullen.
Tussen september 1944 en november 1946 ontspon zich bijgevolg een strijd tussen het wettelijk 
gezag en het verzet. Het Oostends politiekorps zat als het ware gevangen tussen beide kampen. 

Naast strijd, was er ook samenwerking tussen beide kampen. Het politiekorps leed onder een 
tekort aan manschappen en materiaal zoals wapens en transport-en communicatiemiddelen. De 
politionele taken konden dan ook niet naar behoren vervuld worden. 
Het stadsbestuur was met andere woorden niet in staat om op eigen houtje de orde in de stad te 
vrijwaren. Ook al deed het stadsbestuur er alles aan om zich boven het verzet te plaatsen en hun 
macht in te perken, burgemeester Serruys was genoodzaakt om de veiligheid van de stad en haar 
burgers veilig te stellen.
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Het verzet daarentegen telde genoeg manschappen om de ordediensten bijstand te verlenen. Zij 
werden ingeschakeld als lid van hun groepering en ondersteunden de politiemannen bij ondermeer 
het bewaken van de haven en het toezicht op de geïnterneerde incivieken. Burgemeester Serruys 
weigerde echter om hen te benoemen tot hulpagenten: dit zou de machtspositie van het verzet 
versterkt hebben.

Door de oorlog en de aanwezigheid van een 20-tal weerstanders in het korps, was er bij het 
politiepersoneel in grote mate sympathie voor het verzet. We weten al dat ongeveer één op drie  178

actieve politiemannen zich in het najaar van 1944 profileerden als lid van het Geheim Leger en 
later erkend werden als gewapend weerstander. Zowel het verzet als het politiekorps was tevreden 
met de opgelegde coëxistentie: enerzijds droeg de weerstand die manschappen genoeg had, 
actief bij aan de heropbouw van de stad, anderzijds werden de hulpbehoevende ordediensten 
ontlast. Het bronnenmateriaal biedt ons geen informatie over grote conflicten; we mogen dan ook 
aannemen dat de samenwerking tussen politie en verzet vlot verliep. 
Van hogerhand vreesde men voor deze goeie samenwerking en sympathie. Het gemeentebestuur 
zag de verzetslieden aan voor relschoppers en wilde vermijden dat het politiekorps mogelijk hun 
kant zou kiezen als het op een confrontatie aankwam. Zover is het echter nooit gekomen. De 
goede verstandhouding tussen politie en weerstand zou tijdens de tweede volksrepressie in mei 
’45 van nut zijn.

Het verzet hielp de politie dus met haar taken, maar zou nooit uitstijgen boven deze 
supplementaire rol. Daarnaast slaagde de weerstand er ook niet in om tijdens de transitieperiode 
één front te vorm en door te dringen tot het stadsbestuur. Intern was men te sterk verdeeld en het 
stadsbestuur deed er alles aan om de macht van het verzet te beperken waar mogelijk. 
Burgemeester Serruys rekende op het politiekorps om zijn claim naar legitimiteit kracht                  
bij te zetten. Het politiepersoneel werd niet ter beschikking gesteld van de verschillende 
verzetsgroepering en moest strikt gehoorzamen aan de bevelen van haar hiërarchische meerdere 
en broodheer, het wettelijk gezag.  179

Waar toegevingen werden gedaan op vlak van ordehandhaving, miskende het stadsbestuur de 
acties van en de herinnering aan het verzet volledig. In de laatste paragraaf van deel III komen we 
terug op de herinneringscultus in de stad Oostende. De martelaren van het politiekorps kregen er 
namelijk een hoofdrol toegedicht.

 Tijdens de eerste maanden na de oorlog telde het korps 70 politiemannen, 23 van hen waren lid van het 178

Geheim Leger.

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van WOII,” 107-14, 132-36.179
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1.3 De repressiegolven van september ’44 en mei ’45 als toonbeelden van de    
onmacht. 

Eén van de belangrijkste eisen van het verzet was de bestraffing van de collaboratie. Aangezien 
de weerstand zijn ambities niet kon verzilveren op het stadhuis, zouden haar acties beperkt blijven 
tot een zuiverende en repressieve rol.  180

Omwille van de oorlogservaringen en een tekort aan materiaal en manschappen, spitste ook het 
politiekorps zich toe op de repressie. Naar eigen zeggen hebben 23 politiemannen-weerstanders 
deelgenomen aan de bevrijding van Oostende. De politieagenten hielden zich bezig met enerzijds 
het verzamelen van bewijsmateriaal zoals getuigenissen en anderzijds met het opzoeken, 
aanhouden, opsluiten en bewaken van incivieken.  In samenwerking met de weerstand, had de 181

politie naar eigen zeggen zo’n 190 incivieken aangehouden tijdens de eerste maand na de 
bevrijding.  182

De gehavende stedelijke ordediensten waren echter niet of nauwelijks in staat om in te grijpen bij 
de volksrepressie. Ook in Oostende heerste er gedurende de eerste dagen na de bevrijding chaos: 
de straat regeerde. In een collectieve uitbarsting van geweld werden huizen en winkels van 
collaborateurs besmeurd, beschilderd en vernield. Mannen en vrouwen werden publiekelijk 
geslagen, bespuwd en vernederd door een razende menigte. 
Binnen de verzetsmiddens was men zich bewust van de situatie bij de ordediensten. Door de 
machteloosheid van de politie kon het verzet voor de eerste keer reële macht en invloed 
verwerven.183

Gedurende de eerste maand na capitulatie van nazi-Duitsland, keerden de overlevenden terug uit 
de concentratiekampen. Na het zien van de getekende lijven en het horen van de gruwelverhalen, 
ging een schokgolf door de samenleving. Daarnaast was de bevolking ervan overtuigd dat de 
overheidsrepressie voorlopig niet voldoende streng was verlopen.  
De sfeer was gespannen en langzaam maar zeker ontspon zich een nieuwe golf van collectieve 
sancties tegen de collaborateurs.

De volkswoede barstte uit op 13 mei, de tweede volksrepressie was een feit. Opnieuw werden 
huizen besmeurd, deels vernield of in brand gestoken. Deze keer was de schade bijna uitsluitend 
materieel. Met uitzondering van één dodelijk voorval,  was er geen sprake van fysiek geweld 184
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tegenover de collaborateurs. In totaal werden op twee dagen tijd wel een 70-tal huizen en hun 
inboedel vernield.185

Het stadsbestuur stond machteloos tegenover de vernielzucht van een tuchteloze volksmenigte. 
De politiemacht was enerzijds niet sterk genoeg om de vernielingen op eigen kracht te stoppen en 
anderzijds was een al te gewelddadig optreden tegen de eigen bevolking uitgesloten. De 
politiemannen voelden zich namelijk verbonden met het verzet: ook zij hadden een jarenlange 
strijd geleverd tegen de bezetter, ook zij waren het slachtoffer geworden van het Duitse 
repressieapparaat en ook zij waren hadden vrienden en collega’s verloren. Elle Declercq betoogt 
dat de politiemacht haar stille goedkeuring gaf aan de acties van de weerstand; ons 
bronnenmateriaal bevestigt deze stelling.  De burgemeester was bijgevolg genoodzaakt tot 186

overleg met de weerstand.187

In de morgen van 14 mei was men op het stadhuis samengekomen om  te onderhandelen. Aan de 
tafel zaten burgemeester Serruys, vertegenwoordigers van de lokale ordediensten en de leiders 
van de weerstandsgroeperingen. Commissaris Emile Pintelon vertegenwoordigde het politiekorps. 
Voor de oorlog was adjunct-commissaris Pintelon de hiërarchische meerdere van politie-officier 
Lucien Deprez. Na zijn terugkeer uit de strafinstelling van Beverlo, was het voor de hand liggend 
dat Emile Pintelon voorlopig het bewind over het politiekorps zou overnemen van Deprez. Door de 
afwezigheid van hoofdcommissaris Seys en commissaris Ameel, kwam een definitieve aanstelling 
tot hoofdcommissaris er pas een jaar later, in mei 1946.188

In het stadhuis bereikte men een voorlopig akkoord: mits het inwilligen van een viertal eisen, zou 
de weerstand oproepen om de acties stop te zetten.
Ten eerste moesten de ordediensten overgaan tot de onmiddellijke aanhouding van alle 
overgebleven collaborateurs en verraders. Ten tweede zouden alle handelsondernemingen van de 
geïnterneerde incivieken gesloten worden. Ten derde mochten de zwarten niet verhuizen. 
Tenslotte mochten er geen gerechtelijke stappen genomen worden tegen al wie op 13 en 14 mei 
deelgenomen had aan de volksrepressie, met uitzondering van de personen die een diefstal 
gepleegd hadden. 
Met goedkeuring van burgemeester Serruys en de krijgsauditeur te Brugge, ging Emile Pintelon in 
op de eisen van het verzet. Op die manier sloot de politiemacht een overeenkomst met het verzet 
en garandeerde ze de inwilliging van de eisen. De weerstand maakte deze overeenkomst 
vervolgens kenbaar aan de bevolking en de vernielzuchtige acties kwamen tot een eind. 
Het stadsbestuur verwezenlijkte de vier eisen van de weerstand, enkel de buitenvervolgingstelling 
van de actievoerders leverde problemen op. Op bevel van de procureur des Konings was de politie 
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verplicht om alsnog inlichtingen in te winnen over personen die deelgenomen hadden aan de 
acties op 13 en 14 mei. Ook al hadden de politiemannen enkel een bevel van bovenaf opgevolgd, 
de weerstand nam deze actie niet in dank af. Het verloor deels haar vertrouwen in de politiemacht 
en een houding van sympathie en begrip sloeg om in onbegrip. 
Het gebroken vertrouwen tussen weerstand en politie leidde weliswaar niet tot represaille-acties. 
De tweede volksrepressie was en bleef het enige moment waarop het Oostends verzet enige 
macht en steun kon genieten.189
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2. Een gerechtelijke strijd om rechtvaardigheid: de rechtszaak van 
commissaris Georges Goethals voor het militair gerecht.

In de ogen van een gezuiverd Oostends politiekorps troffen, naast de bezetter, enkele 
politiemannen schuld aan de arrestatie en deportatie van hun collega’s.  De spilfiguur binnen de 190

zwarte kliek van het korps was Georges Goethals. De politiecommissaris werd op de dag van de 
bevrijding aangehouden en geïnterneerd in Oostende. Na 2,5 jaar van voorlopige hechtenis, 
verscheen Goethals in juni 1947 voor de krijgsraad te Brugge. Het vonnis was niet naar de zin van 
de Belgische staat en de gedaagde partij. In november 1947 werd de zaak in beroep behandeld 
voor het Krijgshof te Gent. 

We onderscheiden ten eerste de feiten van het bewijsmateriaal ten laste. Vervolgens overlopen we 
de gerechtelijke gang van zaken voor de krijgsraad en het krijgshof om ten slotte de strafuitvoering 
te ontleden. 

2.1. De feiten.

Na een gelukte stemming in de gemeenteraad en de goedkeuring van de provincie-gouverneur, 
benoemde het stadsbestuur de 28-jarige Georges Goethals tot adjunct-commissaris in juni 
1929.  191

Wanneer het stadsbestuur in het voorjaar van 1935 op zoek was naar een nieuwe 
politiecommissaris, diende ook Goethals zijn kandidatuur in. Het schriftelijk examen vond plaats in 
februari 1935, slechts vier van de vijftien kandidaten behaalden de vereiste score. Adjunct-
commissaris Goethals  behoorde niet tot de gelukkigen en mocht het ambt van politiecommissaris 
voorlopig vergeten.  Ook 4 jaar later, na de benoeming van Maurice Seys tot hoofdcommissaris, 192

slaagde Goethals er niet om de vrijgekomen plaats van politiecommissaris in te nemen.  193

Begin oktober 1941 moest het stadsbestuur op zoek naar een tijdelijke vervanger voor de 
hoofdcommissaris. Maurice Seys, commissaris Ameel en de adjuncten Pintelon en Beauprez 
waren in voorlopige hechtenis genomen door de Duitse politiediensten. 
Op 9 oktober werd adjunct-commissaris Alfred Ingelbrecht door het stadsbestuur rechtmatig 
aangesteld tot het tijdelijk hoofd van de plaatselijke politie. 
Nauwelijks 24 uur later was Ingelbrecht waarnemend hoofdcommissaris af. Burgemeester Serruys 
trok zijn besluit in omwille van een mondeling bevel van een zekere Ortmann,  het hoofd van de 
Feldkommandantur te Brugge. Hij had geopperd om adjunct-commissaris Goethals aan te stellen 
als hoofd van de plaatselijke politie. 
Tussen 10 oktober en de terugkeer van Seys 20 dagen later, leidde adjunct Goethals even het 
politiekorps van Oostende.194

 Stadsarchief Oostende: Jaarverslag 1944, p. 137.190

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1929, 165-66 en 190. 191

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1935, 226-29. 192

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1939, 205.193

 Stadsarchief Oostende: Besluiten van de burgemeester (BE/SAO/P001585), besluiten van 9 en 10 194

oktober 1941.
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In juli 1942 gaf Gerard Romsée, VNV’er en Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken en 
Volksgezondheid,  toestemming om in Oostende een derde politiecommissaris aan te stellen. Deze 
keer was er geen schriftelijk examen, noch een mondelinge proef. Na een geheime stemming, 
riepen oorlogsburgemeester Van Laere en zijn VNV-schepencollege adjunct-commissaris Georges 
Goethals uit tot hun eerste kandidaat. Romsée volgde dit advies en op 10 december 1942 werd 
Goethals aangeduid om het ambt van politiecommissaris van de stad Oostende waar te nemen.  195

9 maanden voor de bevrijding hielden de Duitse politiediensten hoofdcommissaris Seys en 
commissaris Ameel een tweede keer aan. Ditmaal was het duidelijk dat de twee belangrijkste 
ambtenaren van het politiepersoneel niet spoedig zouden terugkeren. Uit de besluiten van de 
burgemeester blijkt dat commissaris Goethals de facto het bewind voerde over het politiekorps.  196

Na de bevrijding waren de Belgische burgemeesters gemachtigd om over te gaan tot de 
internering van verdachte personen.  Burgemeester Serruys richtte twee gemeentelijke 197

interneringscentra in: de mannen werden opgesloten in de middelbare meisjesschool in de Hendrik 
Serruyslaan, de vrouwen in het Hôtel de Parc.   Op 8 september, de dag van de bevrijding,    198

werd commissaris Goethals als één van de eerste Oostendenaren opgesloten in het 
interneringscentrum. 
Volgens hoofdcommissaris Pintelon was de commissaris zeer gehaat en gevreesd door al de leden van 
het politiekorps en de Oostendse bevolking. Naar eigen zeggen heeft de politie hem moeten 
beschermen tegen de woedende volksmenigte.199

De zaak Goethals kwam terecht op het bureau van substituut-krijgsauditeur Jean Vossen uit Brugge die 
optrad als onderzoeksrechter. Op 29 september volgde een vordering tot ingevangenisstelling: 
Goethals werd nu officieel verdacht kwaadwillig de politiek van de vijand te hebben gediend en werd 
overgebracht naar de gevangenis te Brugge. Begin februari 1945 vaardigde Vossen een 
aanhoudingsbevel uit “aangezien er gewichtige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die de 
hechtenis van verdachte vereisen.” 

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1942, p. 448-9, 630. 195

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1944, p. 112-3, 184-85, 194-95, 196-97, 198-99, 420-21, 422-23. 196

 Koen Aerts, “Repressie Zonder Maat of Einde?’ De juridische reïntegratie van collaborateurs in de 197

Belgische staat na de Tweede Wereldoorlog” (Gent: Academia Press, 2014), 85.

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 139. 198

 Algemeen Rijksarchief (Depot Cuvelier): Strafuitvoeringsdossier Georges Goethals. 199

     Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1944, p. 751. 
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2.2. De stukken van het onderzoek.

Substituut-krijgsauditeur Vossen verzamelde met medewerking van de gemeentelijke politie en  de 
lokale afdeling van de rijkswacht en de Veiligheid van de Staat, meer dan twee jaar lang 
bewijsmateriaal à charge en à décharge. Het onderzoek is bijna uitsluitend gebaseerd op tientallen 
getuigenissen van onder meer burgemeester Henri Serruys, gewezen oorlogsburgemeester Van 
Laere, de weduwen van Maurice Seys, Alfons Ameel en Laurent Goddyn, Goethals en zijn vrouw 
en 17 politieagenten waarvan 10 erkend werden als gewapend weerstander.200

De teneur binnen het politiekorps was duidelijk: Goethals streefde ernaar om hoofdcommissaris te 
worden en iedereen die in zijn weg stond, moest op de één of de andere manier wijken. Hij werkte 
wetens en willens mee met de Duitse autoriteiten en hij heeft hoofdcommissaris Seys en 
commissaris Ameel verklikt aan de Duitse politiediensten. Volgens sommige collega’s en de 
weduwen is hij dan ook medeverantwoordelijk voor het overlijden van beide commissarissen.
Goethals ontkende al deze beschuldigingen; naar eigen zeggen heeft hij op “onpartijdige wijze 
gedurende die tragische jaren zijn plicht gedaan.”  201

Getuigenissen bieden echter geen garantie op objectiviteit of waarachtigheid; het is een historische 
bron die navorsers uiterst omzichtig moet benaderen. De zaak Goethals is danig complex en danig 
geladen; wij beperken ons daarom ten eerste tot een analyse van het vonnis en het arrest die in 
1947 geveld werden door respectievelijk een Krijgsraad en een Krijgshof, en ten tweede tot de 
strafmaat en de strafuitvoeringsprocedure. 

2.3. Het oordeel van de Krijgsraad en het Krijgshof.

2.3.1 Eerste aanleg voor de Krijgsraad te Brugge. 202

Op basis van het gerechtelijk onderzoek besloot substituut-krijgsauditeur Vossen dat het 
schuldvermoeden voldoende groot was om de verdachte voor de krijgsraad te dagen. 
De zaak Goethals vond in eerste aanleg plaats voor de Krijgsraad te Brugge. De weduwe van 
Maurice Seys, Hélène Goddyn, had zich burgerlijke partij gesteld. Het openbaar ministerie  was de 
tweede eisende partij en werd vertegenwoordigd door subsituut-krijgsauditeur Jean Vossen die 
optrad als procureur des Konings. Mevrouw Goddyn werd vertegenwoordigd door advocaat Victor 
Sabbe uit Brugge wiens pleidooi vooral gericht was op de lijdensweg van hoofdcommissaris Seys 
in de concentratiekampen van nazi-Duitsland. Georges Goethals werd vertegenwoordigd door 
advocaat Floré die de verantwoordelijkheid voor de dood van Maurice Seys sterk betwistte en 
andere beschuldigingen in mindere mate probeerde te ontzenuwen. 

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Pierre Beauprez, Oscar Hillebrandt, Gustaaf Deprez, 200

René Pauwels, Lucien Deprez, Henri Suwier, Louis Huisseune, François Simoens, Gustaaf 
Dekanter en Nicolaas Vandevelde.

 Algemeen Rijksarchief (Depot Cuvelier): Moreel Dossier George Goethals (111.156).201

 Algemeen Rijksarchief (Depot Cuvelier): Rechtsplegingsdossier Goethals Georges (KH 202

Gent 539/47).
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Op 10 mei 1947 werd Goethals schuldig bevonden aan enerzijds het verschaffen van hulp aan de 
vijand tussen 10 mei 1940 en 8 september 1944 en anderzijds aan verklikking met 
vrijheidsberoving en de dood tot gevolg. Het vonnis van de Krijgsraad legde de volgende straffen 
op: ten eerste een levenslange hechtenis, ten tweede een militaire degradatie, ten derde een 
afzetting uit alle titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten waarmee hij bekleed 
was en ten vierde een schadevergoeding van 500.000 fr. aan weduwe Seys en een 
schadevergoeding van 100.000 fr. aan de Belgische Staat. 

Zowel de veroordeelde als de krijgsauditeur en de burgerlijke partij waren gemachtigd om beroep 
in te stellen tegen het vonnis.  Het Openbaar Ministerie en de verweerder benutten deze 203

mogelijkheid: de zaak werd bijgevolg doorverwezen naar het Krijgshof in Gent.

2.3.2 De zaak Goethals in beroep voor het Krijgshof te Gent.204

De Auditeur-Generaal voerde een aanvullende onderzoek op basis van enkele nieuwe 
getuigenverklaringen. Het vermoeden dat Goethals rechtstreeks meegewerkt had aan de 
aanhouding van Maurice Seys steunde op de verklaring van één politieagent. Oscar Hillebrandt  
zou namelijk gezien hebben hoe Goethals net voor de aanhouding van de hoofdcommissaris op de 
hoek van de straat uit een wagen van de Duitse politiedienst was gestapt. 
Deze geringe bewijsgrond zette het Krijgshof ertoe aan om het vonnis van de Krijgsraad deels teniet te 
doen. Volgens het arrest van 17 oktober 1947 was Goethals niet langer schuldig aan verklikking met 
vrijheidsberoving en de dood tot gevolg. Volgens het Hof had Goethals wel hulp verschaft aan de 
vijand, een inbreuk op art. 118 bis van het strafwetboek. 
Het arrest legde de volgende straffen op: ten eerste een buitengewone hechtenis van 15 jaar, ten 
tweede een afzetting uit titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten en ten derde een 
levenslange ontzetting uit de rechten ex art. 123 sexties strafwetboek en tot slot de kosten van eerste 
aanleg. Zo meteen gaan we dieper in op de betekenis van deze straffen. 
De militaire degradatie werd met andere woorden ten onrechte uitgesproken en de gedaagde moest 
niet langer een schadevergoeding betalen aan de Belgische Staat noch aan de burgerlijke partij,  
weduwe Seys.
Tegen een door het krijgshof gewezen arrest kon elke partij tot slot nog voorzien in het 
rechtsmiddel van cassatie. Cassatie is geen derde aanleg, maar een middel waarbij het arrest op 
basis van schending van de wet of substantiële vormvereisten wordt verbroken en de zaak naar 
een andere kamer van het militair gerechtshof doorverwijst.205

Vijf dagen na de uitspraak deed weduwe Seys een beroep op dit ultieme rechtsmiddel. Het 
Krijgshof maakte de bundel over aan Cassatie maar de aanvraag werd in januari 1948 verworpen. 
Het arrest trad in kracht van gewijsde; de strafmaat van Goethals stond voorlopig vast.

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?”, 88. 203

 Algemeen Rijksarchief (Depot Cuvelier): Rechtsplegingsdossier Goethals George (KH 204

Gent 539/47). 

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?”, 88. 205
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De naoorlogse overheidsrepressie was veel breder dan de strafrechtelijke vervolging van de 
collaboratie en bestond uit vier hoofdvormen.206

De eerste straf die Goethals opgelegd kreeg, behoort tot de vrijheidsberoving. De buitengewone 
hechtenis van 15 jaar wordt juridisch-technisch omschreven als een criminele straf die volgt op een 
misdaad. In de volgende paragraaf zoeken we uit hoeveel jaren Goethals effectief in een 
strafinstelling heeft doorgebracht. Het strafuitvoeringsdossier bevat namelijk alle nodige 
documentatie om de loop van de vrijheidsberoving van de veroordeelde te reconstrueren. 

De tweede straf die Goethals opgelegd kreeg, behoort tot de exclusieve sancties die de rechten 
als Belg omvatten. De veroordeelde werd levenslange ontzet van burgerlijke en politieke rechten 
ex. art. 123 sexties S.W.B. Bijgevolg kon Goethals bijvoorbeeld niet langer openbare ambten, 
bedieningen of diensten waarnemen, stemmen, kiezen of verkozen worden…
Ook al had deze sanctie ongetwijfeld een impact op de latere levenssfeer van de persoon 
Goethals, we gaan er niet dieper op in omdat de gerechtelijke bronnen geen bijkomend informatie 
bevatten over de exclusieve sanctie.

De derde sanctie die Goethals opgelegd kreeg, sluit aan bij een derde hoofdvorm van de 
naoorlogse overheidsrepressie. De clausulaire uitsluitingen grepen in op het genot van door de 
overheid gewaarborgde diensten, ambten en voordelen zoals levensonderhoud of een bewijs van 
burgertrouw. Het zijn dus geen straffen in de enge zin van het woord, maar wel uitsluitingen op 
basis van de status die een persoon had ontleend aan zijn of haar gedrag tijdens de oorlogsjaren.
We denken bijvoorbeeld aan een werkloosheidsuitkering of de kinderbijslag.
Ook al had deze sanctie ongetwijfeld een impact op de latere levenssfeer van het gezin Goethals, 
opnieuw bevat het gerechtelijke bronnenmateriaal er geen bijkomende informatie over. 

Goethals werd niet gestraft met een patrimoniale sanctie, de vierde en laatste hoofdvorm van de 
overheidsrepressie. Een schadevergoeding aan de Belgische Staat en weduwe Seys hing hem na 
de uitspraak van de Krijgsraad boven het hoofd, maar werd teniet gedaan door het Krijgshof. Enkel 
de kosten van eerste aanleg kwamen hem ten laste. 

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?”, 72. 206

�70



2.4 De strafuitvoering.207

Op zes oktober 1950, ongeveer twee jaar na de uitspraak van het Krijgshof, werd                
Georges Goethals voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Als we hier de periode van internering en 
voorlopige hechtenis aan toevoegen, heeft Goethals iets meer dan zes jaar in gevangenschap 
doorgebracht. 
Het Belgische systeem van vrijlating en strafvermindering kunnen we opdelen in drie categorieën: 
ten eerste genade, ten tweede voorwaardelijke invrijheidstelling en ten derde de voorlopige 
invrijheidstelling. De casus Goethals kunnen we verder uitwerken aan de hand van een tweetal 
genadeverzoeken en een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

2.4.1 Genadeverzoeken

Het recht van genade of gratie is en was in België een gunstmaatregel en een prerogatief van de 
koning; de facto worden de genadeverzoeken grondig onderzocht en verlenen de parketten 
advies. Er zijn verschillende vormen van genade mogelijk, de casus Goethals telt er twee. 
Enerzijds is er de volledige kwijtschelding van de straf. Anderzijds wordt bij de gedeeltelijke 
kwijtschelding de straf verminderd.  208

In juni 1948 diende George Goethals, die zijn straf uitzat in de Merksplas, een eerste 
genadeverzoek in bij de auditeur-generaal te Gent. Goethals en zijn advocaat vroegen om de 
toepassing van een ruime genademaatregel (lees: volledige kwijtschelding) en riepen hiervoor een 
viertal omstandigheden in: zijn zaak was behandeld in een voor hem ongunstige atmosfeer, hij was 
naar eigen zeggen altijd een voortreffelijk ambtenaar geweest, zijn vrouw was al jarenlang ernstig 
ziek en zijn gezin verkeerde in nood. Volgens de auditeur-generaal volstonden deze 
omstandigheden niet om een wijziging in de strafmaat te rechtvaardigen, hij verwierp dan ook het 
eerste verzoek. 

In november 1948 volgde een tweede genadeverzoek dat wel resultaat opleverde: de auditeur-
generaal stemde in met een strafvermindering. Vijftien jaar buitengewone hechtenis werd 
verminderd tot twaalf jaar gewone hechtenis. 

2.4.2 De voorwaardelijke invrijheidstelling

Deze tweede gunstmaatregel stelt de gedetineerde die van verbetering getuigt, in de mogelijkheid 
om vervroegd te worden vrijgelaten als hij of zij gedurende een opgelegde periode niet meer in 
aanraking komt met het gerecht en de bijkomende verplichtingen naleeft. Pas op het moment van 
de definitieve invrijheidstelling, is de straf volledig ondergaan. Zolang men voorwaardelijk vrij is, 
volgen de parketten en de lokale besturen dan ook  de handel en wandel van de begunstigde.  209

Het initiatief kon uitgaan van de minister van Justitie, de bestuurscommissie van de gevangenis of 
de gevangenisdirecteur. In de casus Goethals ging de gevangenisadministratie in op een aanvraag 
van de veroordeelde. 

 Algemeen Rijksarchief (Depot Cuvelier): Strafuitvoeringsdossier Georges Goethals. 207

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?”, 92-93.208

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?”, 95. 209
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De directeur bracht een advies uit, de zaak ging daarna over in handen van de bestuurscommissie 
van de gevangenis om vervolgens via de Dienst Voorwaardelijke Invrijheidstelling van het 
ministerie van Justitie aan te komen bij het krijgsauditoraat dat de zaak behandeld had. 
Na een bijkomend onderzoek over de toekomstige verblijfplaats en de familiale toestand, besliste 
de minister van Justitie of de gunst al dan niet gerechtvaardigd was. Hij diende hierbij rekening te 
houden met het advies van de gevangenisdirecteur, de bestuurscommissie en de auditeur-
generaal. 

In december 1949, een jaar na de strafvermindering, werd een voorstel tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling overgemaakt voor advies aan de bestuurscommissie van de strafinrichting te 
Merksplas. Een maand later, in januari 1950, besliste de ministerie van justitie een eerste keer dat 
de gunst van voorwaardelijk invrijheidstelling nog niet gerechtvaardigd was. De redenering ging als 
volgt:  “als staatsambtenaar zijn de daden die hij stelde zeer erg. Hij zou minstens de helft der straf 
dienen uit te boeten.” In mei 1950 kwam er een tweede afwijzing. Het ministerie van justitie 
beargumenteerde haar keuze op een gelijkaardige manier: “gelet op de zwaarwichtigheid der 
feiten gepleegd door een Belgische politieofficier.”
Nog eens 4 maanden later, in september 1950, stemde het ministerie van justitie wel in met de 
gunstmaatregel. Op 6 oktober 1950 werd Georges Goethals voorwaardelijk in vrijheid gesteld 
onder twee voorwaarden: hij blijf onder voogdij staan en kreeg een verbod opgelegd om zich in 
Oostende te vertonen. 
Georges Goethals ging bij z’n vrouw en dochter wonen die ondertussen verhuisd waren naar 
Ganshoren, Brussel. Het gezin Goethals woonde er sinds de zomer van 1945:  tijdens de tweede 
volksrepressie op 13 en 14 mei werd duidelijk dat zij in Oostende niet langer welkom waren. De 
razende volksmenigte had namelijk de inboedel van het gezin Goethals op straat gesmeten en 
verbrand.

Tot slot werd de datum van definitieve invrijheidstelling in 1951 enkele maanden vervroegd. Op 
grond van het collectief genadebesluit van 19 juli 1951, kreeg Goethals een kwijtschelding van zes 
maanden. Op 11 augustus 1961 werd de gewezen politiecommissaris definitief in vrijheid gesteld.

De gang van strafverminderende zaken die Goethals doorliep, was zeker niet uitzonderlijk in een 
periode die Aerts omschrijft als “ de macht der gewoonte (1948-1965).“ 
De grote doorbraak inzake strafvermindering was er gekomen tussen maart 1947 en november 
1948. De rood-roomse regering onder leiding van Paul-Henri Spaak (13-31 maart 1946) was de 
eerste die expliciet een vrijlatingspolitiek aankondigde. Een langdurige verstoting van alle 
collaborateurs was niet langer een topprioriteit. Onder impuls van de minister van Justitie Paul 
Struye werd vervolgens een doorgedreven vrijlatingsbeleid op poten gezet.  210

 Aerts, “Repressie zonder maat of eind?,” 100-5. 210
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3. Een administratieve strijd om erkenning en materiële hulp: de statuten van 
nationale erkentelijkheid. 

Tot nog toe heeft dit onderzoek weinig tot geen aandacht geschonken aan de echtgenotes van de 
politiemannen-weerstanders. De afwezigheid van en de desinteresse in de vrouw achter de agent 
is een constante in de literatuur over de houding van de ordediensten in Frankrijk, België en 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Maar ook zij hadden invloed op de keuzes die hun echtgenoot tijdens de oorlogsjaren maakte, ook 
zij leefden in angst en ook zij leden onder de arrestatie en deportatie van hun man. Wanneer 
honderden Oostendenaren terugkeerden na de capitulatie van nazi-Duitsland, stonden ook zij te 
wachten aan het treinstation. In de maanden mei en juni werd duidelijk dat tien vrouwen het 
voortaan zonder echtgenoot en zonder zijn inkomen moesten zien te redden. Zij voerden een 
administratieve strijd om erkenning, maar vooral om materiële hulp. 

In de vorige paragraaf lazen we hoe Hélène Goddyn, de weduwe van Maurice Seys, een 
jarenlange strijd voerde om rechtvaardigheid. Het Krijgshof oordeelde echter dat de vermeende 
verrader Goethals niet rechtstreeks schuld trof aan de arrestatie en dood van haar echtgenoot; 
mevrouw Goddyn liep bijgevolg een schadevergoeding van 500.000 fr. mis. 
De statuten van nationale erkentelijkheid daarentegen waren voor de weduwen het meest 
toegankelijke instrument om materiële hulp te bekomen. De verschillende wettelijke statuten 
werden tussen 1945 en 1950 uitgewerkt ter compensatie en ter beloning van Belgen die zich 
tijdens de oorlogsjaren ‘verdienstelijk’ hadden gedragen.  211

De tien weduwen van de Oostendse politiemannen-weerstanders hebben jarenlang een 
administratieve strijd gevoerd om te bekomen waar zij recht op hadden. De vrouwen leverden 
namelijk een niet te onderschatten bijdrage in de toekenning van de statuten van gewapend 
weerstander, politiek gevangene en weerstander door de sluikpers. In samenwerking met de 
verbroedering van het Geheim Leger schuiloord Oostende stuurden ze de erkenningsaanvragen 
op naar de bevoegde instanties die vervolgens een eigen onderzoek opstartten. Tijdens de 
procedure stuurden de onderzoekscommissies vaak bijkomende vragen naar de echtgenotes die 
telkens de nodige informatie verleenden. Deze procedure was log doch lonend: de tien weduwen 
konden voortaan rekenen op materiële steun vanwege de Belgische staat.  212

We opteren om enkel de casus van Alfons Ameel verder uit te werken. Het gezin Ameel bestond uit 
vader Alfons, moeder Yvonne en drie kinderen die in het begin van de jaren ’20 geboren werden: 
Irène, Raymonde en Alfred. 
Oud-strijder Alfons Ameel was sinds 1932 werkzaam bij het politiekorps van Oostende als adjunct-
commissaris. In juni 1939 volgde een promotie naar politiecommissaris. Hij per jaar zo’n 35.000 fr. 

 Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool,” 10. 211

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek gevangene’ van Maurice Seys, Alfons Ameel, Laurent Goddyn, 212

Ernest Feys, Georges Lammertyn, Maurice Vande Vannet, Hector Vanhooren, Albert Hendrycx, 
Georges Hinderyckx en Maurice Lauweres.  

     ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Maurice Seys, Alfons Ameel, Laurent Goddyn, Ernest Feys, 
Georges Lammertyn, Maurice Vande Vannet, Hector Vanhooren, Albert Hendrycx, Georges 
Hinderyckx en Maurice Lauweres.  
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gaan verdienen.  Het jaarloon van een agent bedroeg, afhankelijk van het aantal jaren dienst, 213

ongeveer 16.500 fr.214

Volgens schuiloordcommandant Lecluyse sloot Ameel zich in november 1940 aan bij de Witte 
Brigade Oostende & de Kust. Hij verstrekte er voornamelijk inlichtingen aangaande vijandelijke 
bewegingen en kantonnementen.  Op twee februari 1944, vijf dagen voor de aanhouding van 215

hoofdcommissaris Seys, werd ook commissaris Ameel gearresteerd door de Sipo-SD. Hij overleed 
op Victory in Europa Day, 8 mei 1945, in Bergen-Belsen.216

De rechthebbenden, het gezin Ameel, verkregen na de oorlog materiële hulp steunend op de 
erkenning van echtgenoot en vader Alfons als gewapend weerstander, politiek gevangene en 
weerstander door de sluikpers.  Het is niet onze bedoeling om tot in detail na te gaan wat het gezin 
Ameel ontvangen heeft, we schetsen enkel in grote lijnen tot welke voordelen een erkenning 
leidde. 
Na de oorlog diende weduwe Yvonne ten eerste een erkenningsaanvraag in bij het ministerie van 
landsverdediging. Dit ministerie was bevoegd voor de toekenning van het statuut van de 
gewapende weerstand. Het statuut zorgde ervoor dat de periode van engagement in de weerstand 
meetelde als militaire dienst en dat men voor die periode onder het militaire regime van 
pensioenen en uitkeringen viel.  217

Het ministerie van wederopbouw was ten eerste bevoegd voor de toekenning van het statuut van 
politiek gevangene. Dit statuut bracht in vergelijk met het statuut van de gewapende weerstand, 
meer voordelen met zich mee. Ten eerste kreeg iedere belanghebbende of zijn rechthebbende(n) 
een éénmalige uitkering van 1500 frank per 30 dagen gevangenschap. Commissaris Ameel had 
477 dagen in gevangenschap doorgebracht, zijn gezin ontving bijgevolg 22.500 fr. Ten tweede was 
er een jaarlijkse rente voorzien van 3000 frank per 30 dagen gevangenschap. Het gezin Ameel 
ontving elk jaar een rente van 6000 fr. 
Ten derde had weduwe Ameel recht op een herstelpensioen dat 2000 fr. per maand bedroeg en 
aanvankelijk werd uitbetaald door de stad Oostende. Sinds oktober 1945 werd het bedrag betaald 
door het N.W.O.S., het Nationaal Werk voor Oud-strijders, Weggevoerden en Politieke 
Gevangenen. Verder kreeg het gezin Ameel ook een maandelijks overlevingpensioen van 2500 fr. 
dat uitgekeerd werd door de pensioenkas van Oostende. 
Ten vierde heeft zoon Alfred verder gestudeerd op kosten van de staat. Alfred Ameel was student 
aan de Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen waar hij les volgde aan de faculteit 
“staatkundige en bestuurlijke wetenschappen”. 

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1939, 205-6, 569, 670. 213

 Stadsarchief Oostende: Gemeenteblad 1938, 108. 214

 ADIF/CA: Persoonlijk dossier U.V.G.L. van Alfons Ameel. 215

 Oorlogsslachtoffers: Dossier ‘Politiek Gevangene’ en dossier ‘Dienst Documentatie en Opzoekingen” van 216

Alfons Ameel.

 Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool,” 69-70. 217
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Het ministerie van wederopbouw was ten tweede bevoegd voor de erkenning tot weerstander door 
de sluikpers. De voordelen gelijken zeer sterk op die van het statuut van gewapend weerstander: 
de periode van deelname aan de sluikpers werd gelijkgesteld met actieve militaire dienst en had 
een gunstig effect op ondermeer het pensioen.218

We besluiten dat het gezin Ameel afscheid moest nemen van echtgenoot en vader Alfons, maar  
zowel voor als na de oorlog niet in armoede heeft geleefd.  

 Lagrou, “De politieke strijd om het verzetsaureool,” 132. 218
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4. ‘Voor recht en vrijheid.’ De Oostendse politiehelden in de publieke 
herinnering en het collectief geheugen.

Tijdens en na de bezetting waren de weerstandsgroeperingen uitgegroeid tot een alternatief, een 
potentiële machtsfactor. Gedurende de overgangsperiode tussen de bevrijding en de eerste 
naoorlogse gemeenteraadsverkiezing, werd het lokaal bestuur gedwongen om te vechten voor het 
herstel van haar politieke en bestuurlijke legitimiteit.  Burgemeester Serruys en zijn medewerkers 219

deden er alles aan om zich boven het verzet te plaatsen en hun macht in te perken. 
De naoorlogse herinneringspolitiek kadert binnen deze context: het stadsbestuur minimaliseerde 
de rol, de impact en de autoriteit van het verzet. Men had er baat bij om de concurrent zo snel 
mogelijk monddood te maken en naar de achtergrond te doen verdwijnen. De weerstand kreeg 
dan ook geen erkenning voor de geleverde diensten; er was enkel aandacht voor de slachtoffers 
van de repressie. 
Het eerste slachtoffer was de bevolking: de Oostendenaren werden geprezen omwille van hun 
vastberadenheid en geloof in de overwinning. Ook het stadspersoneel dat zich tijdens de bezetting 
weerbarstig gedragen had, kon rekenen op erkenning vanwege het wettelijk gezag.  220

Elle Declercq verklaart deze strategie van het stadsbestuur als volgt: 

“Indien het naoorlogs bestuur kon aantonen dat zijn personeel tijdens de oorlog er alles aan
gedaan had om de bevrijding zo snel mogelijk te helpen bespoedigen, niet toegegeven had 
aan de bezetter en in zijn midden daardoor veel slachtoffers kende, dan droeg dit bij tot de
legitimiteit van het naoorlogs stadsbestuur. De mensen waarmee het bestuur werkte, waren
immers zuiver. Daarbij werd nog een zuivering in hun rangen uitgevoerd om zeker te zijn. 
Dit alles hielp om het machtsvacuüm dat na de oorlog was ontstaan zoveel mogelijk binnen 
de perken te houden, te verkleinen.”221

De martelaren van het politiekorps waren voor het stadsbestuur als het ware gefundenes Fressen 
in de strijd om legitimiteit. Bijgevolg organiseerde het stadsbestuur, in samenwerking met het 
politiekorps, een handvol manifestaties als eerbetoon aan de overleden politiemannen. De 
plechtigheden kwamen uitvoerig aan bod in de lokale pers. Telkens werd de aanwezigheid van 
burgemeester Serruys, het schepencollege en de gemeenteraadsleden benadrukt. 

Het martelaarschap van Ernest Feys paste als gegoten binnen het herinneringsbeleid van het 
stadsbestuur. De adjunct-commissaris die in november 1943 gefusilleerd werd omwille van zijn 
weerstandsactiviteiten, werd het eerste symbool van de vervolging. Dag op dag één jaar na zijn 
terechtstelling, organiseerden de stad Oostende en haar politiemacht een massaherdenking.  222

Ook zijn begrafenis bracht een massa volk op de been: familie, vrienden, burgemeester Serruys, 
het voltallig schepencollege, de gemeenteraadsleden, de lokale oud-strijdersverenigingen en 
delegaties van de weerstandsgroeperingen Geheim Leger en O.M.B.R. (Organisation Militaire 

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 94.219

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 76-83.220

 Declercq, “Het Oostendse verzet in de nadagen van W.O. II,” 79. 221

 Het kustblad 22/10/1944222

     De Zeewacht 21/10/1944.
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Belge de Résistance) brachten aan laatste groet aan de gewezen adjunct-commissaris.  Er werd 223

tot slot ook een plein naar hem genoemd werd.  In tegenstelling tot de vele Oostendse 224

straatnamen die tot vandaag doen denken aan de geallieerden, was en is het Ernest Feysplein de 
enige Oostendse straatnaam die het verzet en de vervolging herdenkt. 

In mei 1945 vernamen de Oostendenaren dat hoofdcommissaris Seys en commissaris Ameel 
waren overleden na anderhalf jaar gevangenschap in nazi-Duitsland. Ook deze sterfgevallen 
pasten als gegoten in het herinneringsbeleid van het stadsbestuur, ook Maurice Seys en Alfons 
Ameel werden symbolen van de vervolging. 
Op donderdag 24 mei liep de Heilig-Hartkerk vol: familieleden, politiemannen, de burgemeester, 
het schepencollege, de gemeenteraadsleden, het personeel van de stad, oud-strijders, leden van 
de lokale weerstandsgroeperingen en talrijke Oostendenaren brachten er een laatste hulde aan  
hoofdcommissaris Seys. De Zeewacht verwoordt de stemming tijdens de dienst als volgt:

“Men moet bekennen dat de piëteit en de ingetogenheid van die groote massa volk onder 
den indruk van den marteldood van M. Seys, indrukwekkend waren. (…)
Nooit zagen we in een zieledienst zooveel mannen vergaderd, wat een klaar bewijs 
daarstelt van de hooge waardering en sympathie die hij genoot.”225

Op dinsdag 17 juli brachten het politiekorps en het stadsbestuur hulde aan commissaris Ameel. 
Ditmaal zat de Sint-Jozefskerk kerk afgeladen vol met familieleden, politiemannen en de notabelen 
van de stad aan zee.  226

Ook na de gemeenteraadsverkiezing van november 1946 eerden de Oostendse politiemannen en 
het stadsbestuur hun overleden helden. De meest omvangrijke herdenkingsplechtigheid vond 
plaats op zondag 14 september 1947 en werd opgedragen aan alle overleden politiemannen.
De plechtigheden gingen van start met een misviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Volgens 
het verslag van De Zeewacht had zich in de kerk opnieuw een volksmassa verzameld:  notabelen 
van steden, politiekorpsen en weerstandsgroeperingen uit heel het land waren afgezakt naar 
Oostende. Na de mis volgde een stoet naar het Canadaplein waar burgemeester Serruys de 
bronzen gedenkplaat onthulde. 
De stoet vervolgde haar weg naar het Monument der Gesneuvelden, ’s middags vond ten slotte 
een zeetocht plaats waar zo’n 600 genodigden aan deelnamen.  227

 De Zeewacht: 18/11/1944. 223

     Voor Allen: 19/11/1944. 

 Het kustblad, 4/3/1945.224

 De Zeewacht, 26/5/1945.225

 De Zeewacht, 20/6/1945. 226

 De Zeewacht, 19/9/1947. 227
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Het politiekorps liet tenslotte een affiche opmaken. Onder de titel ‘Voor Recht en Vrijheid’ zien we 
10 namen en 10 foto’s die genomen werden naar aanleiding van het politiecongres in 1938. De 
affiche hing decennialang op in het politiekantoor en wordt vandaag bewaard in het Rijksarchief 
Brugge.  228

De Oostendse herinneringspolitiek sluit aan bij de gang van zaken in heel België: de verwerking 
van de Tweede Wereldoorlog leidde tot een herdenkingsbeleid die de slachtoffers van de repressie 
centraal plaatste en de weerstand naar de achtergrond deed verdwijnen.229

Ondanks het doorgedreven herinneringsbeleid dat het politiekorps en het stadsbestuur tijdens de 
tweede helft van de jaren ’40 voerden, heeft het collectief geheugen van de stad aan zee vandaag 
met moeite plaats voor haar verzetshelden. Opnieuw wijkt deze evolutie niet af van de situatie in 
Vlaanderen. Koen Aerts en Bruno De Wever formuleren het als volgt:

“Hoewel het verzet als winnaar uit de oorlog kwam, is het voorlopig de verliezer van de 
herinnering. Vlaanderen kent geen verzetshelden, enkel martelaars uit de collaboratie en 
anonieme slachtoffergroepen.”230

Voor we besluiten, laten we het woord een laatste keer aan de stichter van de Witte Brigade 
Oostende & de Kust, voormalig politie-agent Henri Barbary: 

“We denken terug aan onze talrijke makkers die in deze machtige strijd voor België, vrijheid 
en recht vielen. Zij hebben alles geofferd opdat het Vaderland leve en eendrachtiger en 
mooier worde. Zij zijn de dood ingegaan met deze laatste gedachte, deze laatste bede: 
‘Vergeet ons niet. Laat ons offer niet nutteloos geweest zijn!’ In diepe ingetogenheid en 
eerbied buig ik voor hun nagedachtenis.”231

 Bijlage 1.228

     Rijksarchief Brugge: Politiearchief Oostende (INV 532), stuk 1109. 

  Pieter Lagrou, “Herdenken en vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervolging in België na 229

1945,” Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie 23, nr. 3  (1994):116-22. 

 Koen Aerts en Bruno De Wever, “Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen,” Belgisch 230

Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 42 (2012), 99.

 Henri Barbary,  “Ontstaan en ontwikkeling van de weerstand te Oostende en langs de kust 231

(vervolg),” Trouw/Fidélité 1, nr. 6 (1949): 13-14.
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Conclusie
Tijdens de tweede helft van de jaren ’40 sterkte het politiekorps van Oostende opnieuw aan tot het 
vooroorlogs referentiepunt van om en bij de 130 politiemannen. In het besluit maken we dan ook 
een laatste keer de balans op van een korps dat na vier jaar bezetting langzaam maar zeker 
herstelde. Vervolgens toetsen we onze resultaten aan de bestaande literatuur en blikken we 
vooruit naar de toekomstmogelijkheden. 

Na de tweede volksrepressie herwon het politiekorps haar monopolie op de ordehandhaving in 
Oostende. In december 1945 telde de politiemacht opnieuw 119 personeelsleden; bijna 50 
manschappen meer dan tijdens de eerste maanden na de bevrijding.  Emile Pintelon stond nog 232

steeds aan het hoofd van het korps. De hoofdcommissaris was niet de enige weerstander met een 
leidinggevende functie: ook de adjuncten Pierre Beauprez, Gustaaf en Lucien Deprez en de 
waarnemend adjunct-commissaris Maurice Vallaeys waren tijdens en na de bezetting actieve 
leden van het Geheim Leger. Op een totaal van acht politiecommissarissen, tellen we in januari 
1946 dus 5 voormalige verzetslieden.
Eén jaar later, in december 1946, was het korps terug op volle sterkte. Hoofdcommissaris Pintelon 
had de leiding over 136 politiemannen. Dit cijfer zou stabiel blijven tot en met het einde van de 
jaren ’40.  Het aantal commissarissen en agenten volstond met andere woorden om de orde en 233

veiligheid in alle Oostendse buurten te vrijwaren.
In 1955 nam commissaris Pierre Beauprez de fakkel over van hoofdcommissaris Pintelon. Het 
politiekorps van de stad aan zee zou bijgevolg tot 1967 onder het gezag ressorteren van een 
erkend weerstander en politiek gevangene.

Elke politieambtenaar moest gedurende de bezetting voor zichzelf uitmaken hoe om te gaan met 
de dilemma’s en de gewetensproblemen die zich stelden naar aanleiding van de confrontatie met 
de militaire bezettingsmacht. 
Een minderheid van 22 politiemannen koos ervoor om mee te werken aan de opbouw van een 
Nieuwe Orde. De spilfiguur binnen de ‘zwarte klieke’ van het korps was commissaris Georges 
Goethals. De teneur binnen het korps was duidelijk: volgens de politiemannen-weerstanders en de 
weduwen was de vermeende verrader medeverantwoordelijk voor de arrestatie, de deportatie en 
het overlijden van meerdere collega’s. Het Krijgshof te Gent deelde deze mening niet helemaal: 
Goethals had volgens het Hof wel degelijk ‘hulp verschaft aan de vijand’ maar verklikte zijn 
collega’s niet. De gewezen commissaris werd veroordeeld tot 15 jaar buitengewone hechtenis en 
kwam in oktober 1950 voorwaardelijk vrij.

Een 40-tal Oostendse politiemannen kozen ervoor om zich te verzetten tegen het militair 
bezettingsregime. De stap naar het verzet kwam er onder impuls van verschillende 
beweegredenen maar de groepsdynamiek, de kameraadschap en de vriendschapsbanden die 
binnen het korps gesmeed werden tijdens de laatste jaren van het interbellum, hadden een invloed 
op deze keuze. 

 Stadsarchief Oostende: Jaarverslag 1945, 177.232

 Stadsarchief Oostende: Jaarverslagen 1946 (189-90), 1947 (214-5), 1948 (222-3), 1949 233

(243-4), 1950 (207-8).
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Een bevoorrechte blik op de bedrijvigheid van de bezetter in combinatie met de aanwezigheid van 
een buitengewoon grote vijandelijke troepenmacht zorgden ervoor dat de weerbarstige Oostendse 
politiemannen zich in grote mate beperkten tot het verzamelen en verstrekken van inlichtingen.
Ze opereerden binnen verschillende inlichtingen-en actiediensten en waren, op één uitzondering 
na, allemaal lid van het Geheim Leger. 
De politiemannen speelden een hoofdrol in het ontstaan en de ontwikkeling van het Geheim Leger 
schuiloord Oostende. In september 1940 stichtte agent Henri Barbary, samen met zijn neef en 
schoonbroer, een verzetsgroepering. De Witte Brigade Oostende & de Kust sloot begin 1941 aan 
bij het Belgisch Legioen dat vanaf februari 1944 de naam ‘Geheim Leger’ droeg. Ook na de 
aanhouding van Barbary in juni 1943, stond een politieambtenaar aan het hoofd van de 
verzetsgroepering. 

Het verzetsengagment van de politiemannen bleef echter niet zonder gevolgen: 28 van hen 
kwamen op drie verschillende manieren in contact met het Duitse repressieapparaat. Achttien 
mannen werden aangehouden: één van hen eindigde voor het vuurpeloton, een zestal overleefde 
een periode van gevangenschap in België en elf anderen werden gedeporteerd. Enkel Pierre 
Beauprez en Henri Barbary overleefden de concentratiekampen. De arrestatiegolf van november 
1943 had de overgebleven politiemannen-weerstanders danig ontmoedigd; zij hielden zich 
bijgevolg gedeisd tot aan de bevrijding. 

Tijdens het eerste jaar na de oorlog werd duidelijk hoe zwaar de Oostendse politiemacht geleden 
had onder het Duits bezettingsregime. Een gehavend korps was bijgevolg niet in staat om op eigen 
houtje de ordehandhaving in de stad aan zee te vrijwaren; de weerstandsgroeperingen schoten te 
hulp. Het Oostendse verzet stond echter op gespannen voet met het stadsbestuur dat een 
legitimiteitscrisis doormaakte. Tijdens en na de bezetting waren de weerstandsgroeperingen 
uitgegroeid tot een alternatief, een potentiële machtsfactor. Burgemeester Serruys en zijn 
medewerkers deden er alles aan om zich boven het verzet te plaatsen en hun macht in te perken. 
Ook de naoorlogse herinneringspolitiek die zo meteen een laatste keer aan bod komt, kadert 
binnen deze context. 
De burgemeester won uiteindelijk dit pleit, mede dankzij een politiemacht dat als één man achter 
haar burgervader en broodheer stond. Al was er onder de politiemannen vast en zeker sprake van 
sympathie voor de verzetsgroeperingen: ook zij hadden gestreden tegen de bezetter en ook zij 
hadden makkers verloren. 

Eens het duidelijk werd dat 10 politiemannen-weerstanders de confrontatie met het Duitse 
repressieapparaat niet hadden overleefd, begon een lang rouwproces voor hun echtgenotes en 
kinderen. Zij hadden niet alleen een dierbare verloren, voortaan moesten de getroffen gezinnen 
het zien te redden met een inkomen minder. Het sociaal vangnet dat de Belgische staat tussen 
1945 en 1950 op poten zette, bracht soelaas. Vooral een erkenning als politiek gevangene en de 
materiële hulp die ermee gepaard ging, compenseerde het financiële verlies van een dierbare. 
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De naoorlogse herinneringspolitiek van het Oostends stadsbestuur kaderde binnen de strijd om 
legitimiteit. Indien burgemeester Serruys en zijn medewerkers konden aantonen dat het 
stadspersoneel zich tijdens de bezetting ‘verdienstelijk’ had gedragen, onderstreepte dit de 
legitimiteit van het wettelijk gezag. De verwezenlijkingen van het verzet hadden dan ook geen 
plaats in het naoorlogs herinneringsbeleid, alle aandacht ging naar de geteisterde bevolking en de 
slachtoffers. 
De herinnering aan de gesneuvelde helden van het politiekorps paste als gegoten in de strategie 
van het stadsbestuur. In samenwerking met het politiekorps organiseerde men dan ook een 
handvol herdenkingsplechtigheden.
De meest tastbare herinnering aan het verzetsengagement kwam er echter niet naar aanleiding 
van dit naoorlogs herinneringsbeleid. De bronzen gedenkplaat die tot op vandaag in de inkomhal 
van het stadhuis hangt, was een initiatief van het politiekorps dat op gepaste wijze hulde wilde 
brengen aan hun overleden vrienden en collega’s. 

Uit de literatuur en de actualiteit leiden we af dat enkel in Deurne een gelijkaardig 
herdenkingsmonument werd opgericht. Naast een standbeeld dat al decennialang aan de ingang 
van het lokaal politiebureel staat, werd op 14 januari 2018 een vredesmonument onthuld. De 
installatie op het Wim Saerensplein, vernoemd naar één van de overleden politiemannen, vormt 
een eerbetoon aan het korps dat op 14 januari 1944 en masse aangehouden en              
vervolgens gedeporteerd werd door de bezetter. Frank Geudens, de voorzitter van het comité 
Vredesmonument noemt de installatie een “eerbetoon aan het politiekorps van toen, maar vooral 
een opportuniteit om jongeren van vandaag bewust te maken van het belang van vrede.” 
Volgens journalist Jonathan Bernaerts bracht de inhuldiging van het monument opmerkelijk veel 
volk op de been.  234

Deze publieke belangstelling staat in schril contrast met de huidige stand van zaken in de 
historiografie. We weten bijzonder weinig over de Belgische politieagenten die in het verweer zijn 
getreden. Het is tijd voor een inhaalbeweging.  

 Jonathan Bernaerts, “ ‘Noem het een vredesmonument.’ Deurne herdenkt deportatie van 234

politiekorps door Gestapo,” Het Laatste Nieuws, geraadpleegd 8.8.2018, https://
www.hln.be/regio/deurne/-noem-het-een-vredesmonument~afd1ad56/?   
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Bijlage

Poster in zwart/wit getiteld "Voor Recht En Vrijheid" met 10 portretfoto's van 
geïdentificeerde leden van het korps overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Rijksarchief Brugge: politiearchief Oostende (INV 132), stuk 1109. 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Defensie: Archiefdienst ADIF/CA

Fonds Michiel Van Poucke: Historiek schuiloord Oostende

August Lecluyse, “Omstandig verslag aangaande de stichting en de werking 
van het Geheim Leger sector Oostende.”

Lucien Deprez, “Verslag van de werkzaamheden tijdens de oorlog en in 
dienst van het Geheim Leger.”

Persoonlijke dossier U.V.G.L. van

AMEEL Alfons (16/03/1897)     BARBARY Henri (12/01/1912)
BEAUPREZ Pierre (22/09/1907)     BILLIAU Désiré (14/03/1917)
BILLIOUW Charles (10/03/1905)           DE KANTER Gustaaf (27/04/1910)
DERUWE Robert (11/01/1919)     DEPREZ Gustaaf (23/12/1912)     
DEPREZ Lucien (23/02/1904)     DEPREZ Marcel (28/01/1922)     
EYLAND François (14/02/1902)     FEYS Ernest (30/05/1902)     
GIOANNORA Jules (1/04/1883)     GODDYN Laurent (21/03/1912)     
HENDERYCKX Aimé (17/12/1907)     HENDRYCX Albert (15/11/1914)     
HINDERYCKX Georges (21/11/1915)    HOLM Gustave (22/01/1900)     
HUISSEUNE Charles (3/02/1920)     HUISSEUNE Louis (31/03/1917)     
HUWEL Georges (8/11/1912)     INGELBRECHT Odo (25/02/1913)        
KOECKELBERG Bonfils (15/04/1902)   KOECKELBERG Leopold (6/12/1909    
LAMMERTYN Georges (21/06/1900)     LAUWERES Maurice (6/03/1914)      
LECLUYSE August (1/07/1893)      MONBALLIU Omer (15/01/1915)     
MONTENY Albert (26/12/1916)      PAUWELS René (1/02/1915)     
PILAYS Edgard (8/04/1917)      PISON Louis (3/05/1905)     
SEYS Maurice (19/01/1898)      SIMOENS François (9/12/1900)     
SUWIER Henri (29/03/1902)      VALLAEYS Maurice (16/08/1909)    
VANDEPITTE Jacques (21/06/1909)      VANDEVELDE Nicolaas (25/11/1911)
VANHILLE Oscar (2/03/1908)      VANHOOREN Hector (8/11/1905)
VANHOVE Emiel (16/05/1902)      VANNECKE Gustaaf (24/01/1904)
VAN SNICK Oscar (04/05/1894)      VANDE VANNET Maurice (10/01/1905)
ZONNEKEYN Alfred (15/10/1919)

Oostende

Stadsarchief Oostende

Besluiten van de burgemeester (BE/SAO/P001585).
Gemeenteblad, notulen van de gemeenteraad: 1935-1940.

https://www.oostende.be/archiefHome.aspx?ac=A2.1.1.3 
Jaarverslagen: 1944-1950. 

 https://www.oostende.be/archiefHome.aspx?ac=A2.1.1.6 
Notulen van het college van burgemeesters en schepenen: 1944-1947.
Politieke gevangenen, gerepatrieerden, weerstanders (BE/SAO/SAD/521/0343).
Verslagboek van de Oostendse Politie Sportkring (O.P.S.K.)
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Brugge

Rijksarchief Brugge: politiearchief Oostende (INV 532)

Poster in zwart/wit getiteld "Voor Recht En Vrijheid" met 10 portretfoto's van 
 geïdentificeerde leden van het korps overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog 

            (nr. 1109)

Gedrukte bronnen

Oostende: Bibliotheek Kris Lambert

Het Kustblad: 22/10/1944, 4/03/1945. 
Het Laatste Nieuws: 12/10/1935.
De Duinengalm: 11/10/1935, 30/12/1938, 3/02/1939
De Zeewacht: januari 1935 - mei 1940, september 1944 - oktober 1947.
Le Carillon: 29/05/1937, 19/06/1937. 
Le Phare d’Ostende: 2/06/1937, 14/12/1938, 14/12/1938
Voor Allen: 19/11/1944.
Trouw/Fidélité: Maandblad van de verbroedering  van het Geheim Leger Schuiloord 

Oostende. 
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