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Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden meer dan 500.000 gebouwen van de 2.173.000 gebouwen die
voor de oorlog in België bestonden
beschadigd of vernield, hetzij 23,3
procent. In tegenstelling tot 1914–
1918 is tijdens het tweede wereldconflict echter geen enkele provincie
gespaard gebleven. Bijna alle steden
waren het toneel van militaire operaties, die volledige of gedeeltelijke
vernielingen tot gevolg hadden door
grondgevechten (hoofdzakelijk de
Achttiendaagse Veldtocht en de Slag
om de Ardennen) en luchtbombardementen, zowel door de geallieerden
als door de Duitse V-bommen (afb.
1). Deze wijdverspreide schade aan
onroerende goederen kwam uiteindelijk de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog ten goede. Geen enkele
regio, misschien met uitzondering
van de provincie Luxemburg, werd
immers zonder toereikende middelen gelaten of door zijn bevolking
verlaten wegens de massale vernielingen, zoals het geval was in WestVlaanderen na 1918.

Afb. 1
Vernielingen aan het bedrijf
Travail Mécanique de la
Tôle, gelegen aan de Oude
Vijverlaan, de huidige Brits
Tweedelegerlaan, in Vorst
als gevolg van de geallieerde
luchtbombardementen op
11 en 25 mei 1944. Foto
genomen aan de voorzijde
van het bedrijf (AR 2, ABOPG,
Dossier 2. 013. 233 A).

grootschalige overbrenging loopt nu
stilaan ten einde. De documenten
bevatten een schat aan informatie
en zijn nu reeds grotendeels toegankelijk en raadpleegbaar in het ‘depot
Joseph Cuvelier’ van het Algemeen
Rijksarchief (ARA) 2 2.

Reeds in de zomer van 1940 werd
het Commissariaat-generaal voor ‘s
Lands Wederopbouw opgericht, dat
belast was met het verzamelen van
de dossiers van de geteisterden en
het maken van de eerste schattingen.
Uiteraard werd het grootste gedeelte
van het werk pas na het einde van de
oorlog gerealiseerd door het ministerie van Oorlogsschade en daarna het
ministerie van Wederopbouw (afb.2).

‘Oorlogsschade’ en
industrieel erfgoed

In de voorbije decennia werden al deze
dossiers (met inbegrip van de lopende
dossiers van de Eerste Wereldoorlog,
de schade geleden door de kolonisten in Congo en ten slotte de dossiers
inzake natuurrampen) in een enkel
depot in Anderlecht samengebracht.
Samen vormen ze ongeveer 22 strekkende kilometer archief, waarvan het
grootste gedeelte (ongeveer 17 kilometer) betrekking heeft op schade
aan private goederen: het aantal
dossiers wordt geraamd op 700.000
tot een miljoen. In tegenstelling tot
het archief ‘Oorlogsschade 19141918’, dat in de jaren 1980 werd vernietigd, bevinden deze dossiers zich
in relatief goede staat. Om ze in de
best mogelijke omstandigheden te
bewaren heeft de FOD Binnenlandse
Zaken deze archieven gesorteerd,
geklasseerd, verpakt en naar het
Rijksarchief overgebracht. Deze

“De huizen en de industriële en landbouwgebouwen moeten worden heropgebouwd; de machines en de grondstofvoorraden moeten worden vernieuwd.
Vooral wat essentieel is voor de wederopbouw van ons land, moet worden
hersteld.” 3 Dat is de filosofie van de
wet betreffende de vergoeding van de
oorlogsschade, zoals verwoord door
Alfons Vranckx in zijn verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 9 oktober 1946. Van de 506.090
beschadigde of vernielde gebouwen
waren er 16.803 industriële of commerciële gebouwen en 31.253 landbouwexploitaties en veehouderijen.
Deze kregen de volledige aandacht van
de administratie. Ze waren immers
van essentieel belang voor de wederopbouw en het herstel van België (afb.
3). Dit archief bevat bijgevolg vele lijvige dossiers van allerlei bedrijven en
industrieën (scheikundige en petro137
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De erkenning van de problematiek
van de oorlogsellende is vrij recent 1.
Pas na de Groote Oorlog (1914-1918)
heeft de notie van schadevergoeding
voor goederen een ongeziene ontwikkeling gekend. Het concept van ‘oorlogsrisico’ dat door de staat gedragen
wordt in naam van de nationale solidariteit kadert in deze evolutie. In het
geval van de Tweede Wereldoorlog
kon België bogen op zijn ervaring
inzake vergoeding van oorlogsschade, opgedaan tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Het Rijksarchief en de
FOD Binnenlandse Zaken ronden een
grootschalige overbrenging van deze
schadedossiers af. Ze zijn reeds grotendeels toegankelijk en raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief
en vormen een primaire bron voor
historici op zoek naar informatie over
het intussen verdwenen industrieel
en economisch erfgoed van onze
regio’s.

de oorlogssCHAdeArCHIeVen

afb. 2

afb. 3

enfilade van kantoren op de 2e verdieping (aan de zijde
van het troonplein) in het gebouw van de hoofdzetel
van de Compagnie générale d’entreprises électriques et
industrielles, gevestigd aan het troonplein in Brussel,
na de gevechten tussen het Belgische verzet en de duitse
bezettingsmacht tijdens de bevrijding van Brussel op 3
en 4 september 1944 (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663).

Vernielingen aan het bedrijf travail mécanique de la tôle. Achterzijde van
het bedrijf en in de richting van de spoorweglijnen (Ar 2, ABopg, dossier
2.013.233 A).

afb. 4 tot 6
Hoofdzetel van de Compagnie générale d’entreprises électriques et
industrielles na de gevechten tijdens de bevrijding van Brussel op 3 en
4 september 1944. afb. 4 : Vergaderzaal op de benedenverdieping van
het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663); afb. 5 : Hoofdgevel
van het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663);
afb. 6 : doorsnedeplan van het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663).
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Procedure
In toepassing van het besluit van 15
maart 1941 moesten de geteisterden
een algemeen aanvraagformulier
invullen voor vaststelling en evaluatie,
afgeleverd door het commissariaatgeneraal van ’s Lands Wederopbouw.
Op dit keerdrukformulier moesten
onder andere de naam, benaming of
firmanaam van het bedrijf, het handelsregisternummer, de oprichtingsdatum, de maatschappelijke zetel,
de nationaliteit, de plaats van het/
de schadegeval(len), een beschrijving van het schadegeval, de kredietaanvraag en het bedrag van de
geleden schade worden ingevuld. Bij
dit formulier konden een aantal bijlagen worden gevoegd, zoals facturen,
attesten, activiteitenrapporten, foto’s
alsook uitrustings- en materialenlijsten. Met het oog op de continuïteit
van de openbare dienst werden de
maatregelen die onder de secretarissen-generaal werden genomen na

de bevrijding van het land bevestigd 7.
Volgens artikel 68 van de wet van
1 oktober 1947 bleven alle wettelijke
bepalingen van de besluiten van de
secretarissen-generaal
overgenomen in de besluitwet van 30 november 1944 betreffende het regime van
de bijzondere kredieten bestemd voor
het vergemakkelijken van het herstel
van door oorlogshandelingen veroorzaakte schade aan roerende of onroerende goederen van kracht, alsook
alle bepalingen van de besluitwetten
betreffende het herstel van de oorlogsschade aan private eigendommen 8.
Om recht te geven op een financiële
tussenkomst van de staat moest de
schade rechtstreeks door oorlogshandelingen veroorzaakt zijn. Om
een duidelijke link te leggen tussen
de oorlogshandelingen en de geleden
schade omvat het merendeel van de
dossiers dan ook een gedetailleerde
beschrijving van de militaire operaties, de bezettingsmaatregelen, de
daden van sabotage of de overtredingen begaan om de desorganisatie van
de overheid 9 in de hand te werken.
In het belang van de gemeenschap
moest de financiële inspanning voor
het herstel van de oorlogsschade
bovendien werkelijk gebruikt worden
voor de wederopbouw en vernieuwing
van de economische voorzieningen
van het land. In dit kader van ‘hergebruik’ bevatten talrijke dossiers toelatingsaanvragen om de vergoeding
en het krediet te bestemmen voor de
wederopbouw van het goed op een
andere locatie of om nieuwe goederen, zoals industriële uitrusting, aan
te kopen met het oog op nieuwe productie 10. Daarnaast werd de veroudering van de materiëlen in aanmerking genomen bij de evaluatie van de
schade 11 (afb. 4 tot 6).
Vanaf 1940 werden kredieten toegekend voor de vervanging van de
roerende goederen van diegenen die
alles verloren hadden, de vervanging van de levende en dode have,

voor de geteisterde landbouwers, de
wederopbouw van private en industriële gebouwen en de heropstart van
industriële en commerciële bedrijven.
Deze kredieten werden verdeeld door
de hiertoe aangeduide parastatale
instellingen, met name: de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid (NMKN), het Centraal
Bureau voor Hypothecair Krediet
(CBHK), het Nationaal Instituut voor
Landbouwkrediet (NILK), de Nationale
Kas voor Beroepskrediet (NKBK) en
de Nationale Kas voor Krediet aan
de Middenstand (NKKM)12. Aangezien
de door de staat toegekende vergoedingen moesten worden afgetrokken
van de door de verzekeringsmaatschappijen uitbetaalde bedragen voor
oorlogsschade 13 moesten de geteisterden ook verplicht een kopie van
hun verzekeringspolis indienen. Tot
slot bestaan de vergoedingsdossiers
gewoon uit een reeks documenten
betreffende de procedure, zoals het
proces-verbaal van de vaststelling
en beoordeling van de schade, het
expertiseverslag van de schade of de
technische fiche van de uiteindelijke
schadevergoeding (afb. 7a en 7b).

Enkele Brusselse
voorbeelden
Als belangrijkste industriestad van
het land, knooppunt van verkeers-,
spoor- en waterwegen en administratief centrum heeft Brussel
tijdens de Tweede Wereldoorlog
heel wat schade geleden: vernieling van de bruggen over het kanaal
Willebroek-Charleroi bij de aankomst van de Duitse troepen in mei
1940, plunderingen en opeisingen
zowel door de geallieerde troepen
als door de bezettingsmacht, luchtbombardementen, gevechten tijdens
de bevrijding in september 1944 of
de vliegende V1- en V2-bommen. In
de oorlogsschadedossiers zijn dan
ook een groot aantal schadeloosstellingsdossiers terug te vinden van
139
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leumverwerkende bedrijven, mijnen,
binnenscheepvaartmaatschappijen,
enzovoort). Enkele voorbeelden van
industriële bedrijven of handelsmaatschappijen die reeds in het fonds
waren geïdentificeerd: Union chimique
belge (U.C.B.) 4, de Solvay-fabrieken,
Shell 5, Innovation, het Bois du Cazier,
Forges de Clabecq, de steenkoolmijnen
van Péronnes-lez-Binche, enzovoort.
Om de onderzoeker wegwijs te maken
in de mogelijkheden van de archieven
over de oorlogsschade aan private
goederen geven wij hier een exhaustieve presentatie van de inhoud van
deze dossiers. Gezien de omvang van
de oorlogsschade en om de belangen
van de staat alsook die van de geteisterden te vrijwaren hebben de secretarissen-generaal reeds tijdens de
bezetting enerzijds bewarende maatregelen genomen betreffende de vaststelling en de verwijdering van schade
en anderzijds de verdeling van de restauratiekredieten 6 georganiseerd.

de oorlogssCHAdeArCHIeVen

brusselse bedrijven, waarvan hierna
enkele voorbeelden.

De ﬁrma travail Mécanique de
la tôle

7a
afb. 7a en 7b
Hoofdzetel van de Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles.
afb. 7a : plan van de benedenverdieping van het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier
2.038.663); afb. 7b : plan van de hoofdgevel van het gebouw waarop (in rood) de schade
is aangeduid veroorzaakt door de gevechten tussen het Belgische verzet en de duitse
bezettingsmacht tijdens de bevrijding van Brussel op 3 en 4 september 1944
(Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663).
7b
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dit metaalverwerkend bedrijf lag in
vorst langs het treinspoor op een
steenworp van het zuidstation. uit
gegevens in het vergoedingsdossier
is gebleken dat de in 1919 opgerichte
firma Travail Mécanique de la Tôle verzinkte huishoudartikelen, verzinkte
vlakke en golfplaten, metalen verpakkingen, buizen en plooibochten
produceerde en verzinking op maat
aanbood. het bedrijf was gelegen
aan de oude vijverlaan, de huidige
brits tweedelegerlaan, en stelde in
1939 515 arbeiders, 19 arbeidsters,
101 leerlingen en 105 bedienden
tewerk. de firma beschikte ook over
een industriecomplex aan het kanaal
gent-terneuzen in wondelgem. het
bedrijfsterrein in vorst strekte zich
uit over een oppervlakte van 2 hectare en 86 are, met een bebouwde
oppervlakte van 19.600 vierkante
meter en een overdekte oppervlakte
van 27.600 vierkante meter.
Aangezien het bedrijf vliegtuigtanks
produceerde, kregen de verantwoordelijken van het bedrijf in het
begin van het conflict van de luchtvaartdienst van het ministerie van
landsverdediging het bevel om hun
fabriek onmiddellijk naar frankrijk
te evacueren om het te vrijwaren voor
de vijand. tijdens het debacle leed
het bedrijf zware verliezen doordat
goederenwagons werden geplunderd in haine-saint-Pierre, op de
kaaien van de haven van Antwerpen
of nog in het station van bas-oha en
door de inbeslagname van machines, materiaal en goederen door
het duitse leger dat ze in duitsland
verkocht. het merendeel van de
geleden schade was het gevolg van
de luchtbombardementen door de
geallieerden op 11 en 25 mei 1944,
waarbij 20 bommen rechtstreeks
insloegen op de gebouwen en de bin-

8

9

Vernielingen aan het bedrijf travail mécanique de la tôle.
afb. 8: foto genomen aan de voorzijde van het bedrijf (Ar 2, ABopg,
dossier 2. 013. 233 A); afb. 9: foto genomen aan de achterzijde van
het bedrijf en in de richting van het dudenpark (Ar 2, ABopg,
dossier 2. 013. 233 A); afb. 10: foto van het interieur van het hoofdgebouw van het bedrijf (Ar 2, ABopg, dossier 2. 013. 233 A).

nenplaats van de fabriek. de expertiseverslagen omvatten een overzicht
van de aanzienlijke schade aan de
gebouwen, voorzien van plattegronden, foto’s en exhaustieve lijsten van
de gebruikte apparatuur, zoals een
elektrische lasmachine Électricité et
Électromécanique, een elektrische
motor (transmissie ‘Acec’), een
freesmachine Société Belge Française
Bruxelles en een guillotineschaar
‘karl kneusel’ (afb. 8 tot 10).

Laboratoire jones & co
de archievenreeks ‘oorlogsschade’
omvat eveneens een groot aan-

tal dossiers betreffende meer
bescheiden activiteiten, bijvoorbeeld
een laboratorium gevestigd in de
vooruitgangstraat in schaarbeek
dat volledig werd verwoest door het
luchtbombardement van 11 mei
194414 (afb. 11 tot 13). deze firma,
Laboratoire Jones & co, werd in 1932
opgericht door een chemisch ingenieur, de roemeen constantin Ionesco,
voor de productie van medische
gorgeldranken en tandpasta. het
is interessant om op basis van de
plattegrond in het vergoedingsdossier te zien hoe in de inrichting van
het gebouw de bedrijfsruimte en het

woongedeelte met elkaar verstrengeld zijn. In de beknopte beschrijving
van de verschillende woonvertrekken wordt het gebruik van elk vertrek
vermeld: ‘benedenverdieping vooraan studio-kantoor, achteraan laboratorium, in het bijgebouw eetkamer
en keuken, kelderverdieping laboratorium goederendepot, kolenkelder’.
het oorlogsschadedossier bevat
eveneens een gedetailleerde lijst
van apparatuur (vacuümmanometer,
elektrische precisiebalans, vijzels
met stampers, enzovoort), goederen
(10.000 tubes voor tandpasta, 2.000
141
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11

12
13

afb. 11 tot 13
Het laboratorium jones & Co, gelegen
aan de Vooruitgangstraat in schaarbeek,
voor zijn vernieling als gevolg van het luchtbombardement door de geallieerden op
11 mei 1944. afb. 11: zicht op het interieur
(Ar 2, ABopg, dossier 2.000.151);
afb. 12: foto van de volledige verwoesting
van het laboratorium (Ar 2, ABopg,
dossier 2.000.151); afb. 13: overzicht
van de etiketten van de verschillende producten die door het laboratorium werden
gemaakt (Ar 2, ABopg, dossier 2.000.151).

flacons brillantine, enzovoort) en
grondstoffen (cacaoboter, dragon,
kaneel, munt, melkzuur, enzovoort).
het expertiseverslag dat vlak na de
volledige verwoesting van het laboratorium werd opgesteld vermeldt
de aanwezigheid van deze verschillende elementen als volgt: ‘Tussen
het puin van de ruïnes hebben wij de
resten van tubes medische tandpasta
teruggevonden, alsook verpletterde
dozen met talkflacons en gorgeldranken, een aantal speciale flesjes met
brillantine, eau de cologne en diverse
producten die nog steeds hun geur
verspreidden, overblijfselen van laboratoriumgereedschap en -apparatuur,
meubels, distilleerkolven, apothekers142

weegschalen, glazen flessen, poederdozen, reclameartikelen enzovoort. In
het algemeen allemaal voorwerpen
waarvan de sporen gemakkelijk zullen
kunnen worden teruggevonden tijdens
het opruimen van het puin.’ 15

Compagnie générale
d’entreprises électriques et
industrielles
tussen de bedrijven van veel grotere omvang vinden we industriële
groepen terug zoals de Compagnie
générale d’Entreprises électriques et
industrielles (electrobel), met als
doel ‘alle industriële, commerciële
of financiële activiteiten betreffende
de productie en het gebruik op welke

wijze ook van elektriciteit, gas en alle
andere energiebronnen, alle transport-, verlichtings- en verwarmingsactiviteiten met alle middelen.’16 het
oorlogsschadedossier van dit bedrijf
omvat meerdere strekkende meter
archieven over de schade geleden
door verschillende elektriciteitsproducenten en aan het uitgebreide
elektriciteitsnet in heel het land,
alsook betreffende de verliezen als
gevolg van het verwijderen door de
bezettingsmacht van de koperen
stroomkabels en hun vervanging
door ersatzmateriaal in staal.
het dossier omvat eveneens de
schadeloosstellingsaanvraag voor
de schade aan het gebouw van de
maatschappelijke zetel aan het
troonplein in brussel veroorzaakt
door de inslag van oorlogsprojectielen. deze schade is het gevolg van
de gevechten tussen het belgische
verzet en de duitse bezettingsmacht bij de bevrijding van brussel
op 3 en 4 september 1944. het dossier omvat onder andere foto’s van
de verschillende getroffen ruimten
die ons een idee geven van de inrichting van de kantoren van dit bedrijf
(afb. 14 tot 18). elke foto is vergezeld
van een plattegrond van het gebouw
waarop de gefotografeerde plaats
met een kruis is aangeduid. wij vinden ook de facturen terug van de
verschillende bedrijven die naar aanleiding van de gevechten herstellingen hebben uitgevoerd. daardoor
konden wij leveranciers identificeren zoals ‘h. ceuleneer, slotenmaker, kachelsmid, constructeur,
schoorsteenveger’, ‘les marbres et
feux ouverts’, ‘Entreprises de plafonnage-cimentage F. Steenacker’, de
‘Ateliers d’art et fonderies de Zelem’,
de specialist in elektriciteitswerken ‘ernst wauters & compagnie’,
de stoffeerder jean eyckmans, het
aannemersbedrijf ‘ed. françois &
fils’ alsook de ‘Fabrique de bronzes
et serrureries d’art pour bâtiments
Vervloet-Faes’.

14

16

18

afb. 14 tot 18
Hoofdzetel van de Compagnie générale d’entreprises électriques
et industrielles, gelegen tussen de regentlaan en het troonplein
in Brussel, na de gevechten tijdens de bevrijding van Brussel
op 3 en 4 september 1944. afb. 14: Hoek van het gebouw
(Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663); afb. 15: Vergaderzaal op
de benedenverdieping van het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier
2.038.663); afb. 16: lokettenzaal op de benedenverdieping van
het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663); afb. 17: kantoor op
de 1e verdieping (hoek van het troonplein en de Brederodestraat)
van het gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663); afb. 18: zaal
van de dienst boekhouding op de benedenverdieping van het
gebouw (Ar 2, ABopg, dossier 2.038.663).

Verder…
deze archieven zijn eveneens een
belangrijke informatiebron voor de
naoorlogse ruimtelijke ordening en
wederopbouw. recente studies in
frankrijk en groot-brittannië hebben
aangetoond dat de cruciale nood aan
woningen de aanzet was voor het ontstaan van de eerste slaapsteden. ook

in belgië trokken de fabrieken weg
uit de stadscentra om zich te concentreren in de industriezones van de
randstad. In deze archieven worden
eveneens een groot aantal plannen
en foto’s bewaard die getuigen van
ons onroerend erfgoed. In die optiek
kunnen architecten er bijvoorbeeld
inspiratie uit putten, maar eveneens

duidelijk de elementen achterhalen
die gerestaureerd werden, evenals
de aard van de ingrepen.
de individuele oorlogsschadedossiers voor industriële, commerciële
en ambachtelijke goederen compenseren het gebrek aan documenten
over de economische bedrijvigheid
143

erfgoed Brussel

17

n°015-016 – speCIAAl nuMMer - septeMBer 2015 open Monumentendagen

15

De oorlogsschadearchieven

De wet van 1947
De grondgedachte van de wet van 1
oktober 1947 was dat niet alle schade
aan goederen diende te worden vergoed (bijvoorbeeld monetaire schade)
en dat de schade die wel werd vergoed volgens verschillende modaliteiten moest worden hersteld naargelang de aard en de omvang van de
schade 1. In die optiek konden de aanvraagdossiers worden ingedeeld met
behulp van ‘inlegbladen’ waarop de
verschillende types goederen werden
vermeld, te weten:
• de bebouwde onroerende goederen;
• de niet-bebouwde onroerende goederen (gronden en terreinen, grondinrichtingen);
• de uitrusting van de industriële,
commerciële, ambachtelijke en
landbouwbedrijven; de roerende
goederen bestemd voor beroepsdoeleinden, een openbare eredienst,
filantropie, voorlichting, onderwijs of
sociale voorzorg;
•d
 e door de geteisterde vervaardigde
goederen en producten;
•d
 e grondstoffen; de gekochte landbouwvoorraden; de goederen voor
wederverkoop;
•d
 e levende have (groot en klein
vee); postduiven; kleine huisdieren;
bijen;
•d
 e gewassen op stam; hoeveproducten; neerhofdieren;
• meerjarige teelten; fruitaanplantingen;

tijdens de bezetting. Bovendien werd
elke vergoedingsaanvraag onderzocht, hetgeen een vooroorlogse
balans van het bedrijf oplevert. In het
kader van de wederopbouw werden
eveneens de context en de economische opportuniteiten van vlak na de
oorlog gepresenteerd zodat de aanvragers zo snel mogelijk van overheidssteun konden genieten. Aan de
hand van de precieze beschrijving van
de vernielde apparatuur en materia144

• sierbomen en –planten;
• schepen en vaartuigen; binnenvaartgebouwen 2.
De vergoedingswet was opgevat als
een aan het collectief belang onderworpen solidariteitswet en wilde
de mate van herstelling afhankelijk maken van het vermogen van de
geteisterden. Daartoe moesten de
geteisterden aan de bevoegde provinciedirecteur voor Wederopbouw
een schatting overhandigen van alle
goederen in hun bezit op 9 oktober
1944, alsook een voor eensluidend
verklaard uittreksel uit de kadastrale
legger 3. Om dit soort informatie aan
te vullen konden een huwelijkscontract, een overlijdensakte of een kopie
van een testament worden ingediend.
Nog steeds in het teken van de nationale solidariteit voorzag de wet van 1
oktober 1947 in de uitsluiting van de
categorieën van burgers die veroordeeld waren voor collaboratie met de
vijand, met andere woorden diegenen
die door hun houding de solidariteit
met de Belgische bevolking hadden
verbroken 4. De geteisterden moesten voortaan dus ook een certificaat
van burgerschap voorleggen. Naast
de gegevens over de samenstelling
van het gezin werden de veroordelingen bekendgemaakt op het inlichtingenblad dat door de gemeente

len kunnen de productiewijzen worden achterhaald. Daarnaast kan een
inventaris worden opgemaakt van de
producten die in de handelslokalen
werden verkocht.
Vertaald uit het Frans

van de geteisterde werd opgesteld.
Omgekeerd werd absolute voorrang
en integrale herstelling verleend aan
politieke gevangenen en krijgsgevangenen 5. Om op deze behandeling
aanspraak te kunnen maken, moesten zij een kopie van hun krijgsgevangenenkaart of een kopie van de
beslissing van politiek gevangene bij
hun aanvraag voegen.
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