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1 Voorwoord 

Om mijn licentiaatsverhandeling tot een goed einde te brengen, kreeg ik de steun van vele 

mensen. Zonder hen was het mij waarschijnlijk niet gelukt. Hierbij wil ik hen nog eens 

uitdrukkelijk bedanken.  

 

Vooraleerst wil ik mijn promotor bedanken, prof. dr. Karel Velle. Hij leerde ons in de Tweede 

Kandidatuur grondig kennismaken met de bronnen van de geschiedbeoefening van de Nieuwste 

tijden. Hij loodste mij door het kluwen van de archieven die ik nodig had voor mijn scriptie.  

 

Vervolgens wil ik ook mijn co-promotor, dr. Rudi Van Doorslaer, danken. Hij slaagde erin mij 

warm te maken voor een onderzoeksonderwerp dat hem zeer na aan het hart ligt namelijk 

Georges Block. Ik kon met hem inhoudelijk steeds van gedachten wisselen. Hij stimuleerde mij 

om verder te gaan met mijn onderzoek wanneer het moeilijk ging. 

 

Ik zou ook het archiefpersoneel willen bedanken die mij tijdens mijn onderzoek steeds 

bereidwillig heeft verder geholpen meerbepaald het personeel van het Rijksarchief Beveren in het 

bijzonder Johan en Kathleen, het Auditoraat-generaal, het Studie- en Documentatiecentrum 

Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA), de Dienst Oorlogsslachtoffers, het Amsab-

Instituut voor Sociale Geschiedenis, het stadsarchief Gent en Hoofdinspecteur Philippe Boursier 

van de Federale Politie. Ik wil eveneens Jacques De Schryver bedanken voor zijn stamboom en 

foto’s van de familie Block.  

 

Ik wil ook een bijzonder woord van dank plaatsen aan het bibliotheekpersoneel van de 

Universiteitsbibliotheek die ons tijdens ons opleiding steeds van dienst was. In het bijzonder wil 

ik Astrid Schoeters van de vakgroepbibliotheek Nieuwste Tijden bedanken die ons altijd 

vriendelijk te woord stond en met alle plezier verder hielp.  

 

Ik wil ook mijn familie bedanken. Mijn ouders hebben mijn gedurende deze vier jaar  

voortdurend financieel en emotioneel gesteund. Ik wil ook mijn zus bedanken die mij vanaf het 

begin moreel heeft gesteund.  

 

Als laatste wil ik ook mijn vriendinnen van de Historische Vrouwen Bond (HVB) bedanken. We 

hebben elkaar tijdens onze opleiding en daarbuiten door dik en dun gesteund. 
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2 Inleiding 

 

Met dit onderzoek wil ik de werking van de gerechtelijke politie onderzoeken. Ik wens de stelling 

van het communisme als interne vijand in de praktijk toetsen. De relatie tussen de gerechtelijke 

politie en het communisme is niet uit de lucht gegrepen. De gerechtelijke politie werd in 1919 

opgericht om de traditionele partijen in België te beschermen tegen extreem-links en extreem-

rechts. De gerechtelijke politie hield zich beroepsmatig veel bezig met het onderzoek naar de 

communistische activiteiten in ons land.  

 

De aandacht in dit onderzoek gaat voornamelijk uit naar de gerechtelijke politie van Antwerpen. 

Waarom? De Antwerpse brigade was één van de oudste gerechtelijk brigades van ons land. Het 

communisme in Vlaanderen was het sterkst aanwezig in Antwerpen mede dankzij de haven. 

Bovendien is er veel archiefmateriaal voorhanden met betrekking tot de gerechtelijke politie van 

Antwerpen.  

 

De specialisten over het communisme bevonden zich ook in de Antwerpse brigade meerbepaald 

hoofdcommissaris Celis en commissaris Block. Beide figuren laten zich opmerken door hun 

gedegen kennis van gevaarlijke ideologieën.  

 

Daarenboven koos ik voor de Antwerpse brigade door een gerechtelijk onderzoek naar de 

activiteiten van Block en Celis tijdens de bezetting. Dit onderzoek werd ingesteld door het 

krijgsauditoraat als gevolg van bezwarende artikelen in de communistische pers in de nadagen 

van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Binnen dit onderzoek focus ik mij op de periode 1930 tot 1950. Tijdens deze periode waren de 

spilfiguren Block en Celis actief binnen de gerechtelijke politie. Vanaf de jaren dertig wordt het 

communisme sterk bedrijvig in Antwerpen. Tijdens de bezetting wordt de gerechtelijke politie 

geconfronteerd met het probleem van de ordehandhaving. In de naoorlogse periode werd er een 

gerechtelijk onderzoek gestart naar Block en Celis.  
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2.1 Vraagstelling 
 

Mijn onderzoek is in twee delen opgespitst. Ik heb getracht in het eerste deel een algemeen 

beeld te schetsen van de voornaamste actoren binnen mijn onderzoek.  

 

In de eerste drie hoofdstukken ga ik dieper in op de gerechtelijke politie. Hoe is de gerechtelijke 

politie ontstaan? Welke wetsvoorstellen en ontwerpen gingen vooraf aan de feitelijke oprichting 

van de gerechtelijke politie? Wanneer zag deze brigade het levenslicht? Waarom werd er naast de 

rijkswacht en de gemeentepolitie een derde politiedienst opgericht? Wat waren de bevoegdheden 

van de gerechtelijke politie?  

 

In het vierde onderdeel tracht ik de gerechtelijke politie te kaderen binnen de gerechtelijke 

organisatie van België. Wie was verantwoordelijk voor de gerechtelijke politie? Wat waren hun 

bevoegdheden met betrekking tot de gerechtelijke politie? Wie gaf de gerechtelijke politie 

bevelen? Waarmee werd de gerechtelijke politie belast?  

 

Ik onderzoek de gerechtelijke politie van Antwerpen verder in het vijfde hoofdstuk. Wanneer en 

hoe is de gerechtelijke politie van Antwerpen ontstaan? Hoe was de Antwerpse brigade 

georganiseerd? Wie stond er aan het hoofd van deze brigade? Wat waren zijn bevoegdheden? 

Hoe werd het werk verdeeld tussen de verschillende personeelsleden? Welke afdeling was belast 

met het onderzoek naar het communisme? Welke onderzoeken voerde deze afdeling nog? Wie 

stond er aan het hoofd van deze afdeling? 

Ik focus mij binnen de Antwerpse brigade voornamelijk op hoofdcommissaris Celis en 

commissaris Block, omdat beide figuren het onderwerp zijn van een gerechtelijk onderzoek 

ingesteld door het krijgsauditoraat dat in het tweede deel van mijn verhandeling uitvoerig wordt 

besproken. Hoe kwamen ze bij de gerechtelijke politie van Antwerpen terecht? Hoe evolueerde 

hun loopbaan bij de gerechtelijke politie? 

 

In het zesde onderdeel ga ik na wat de impact is van de Belgische capitulatie in 1940. Wat 

veranderde er op bestuurlijk vlak? Hoe organiseerde de Duitse bezetter het bestuur in België? 

Welke rol was er weggelegd voor de Belgische secretarissen-generaal in dit alles? Wat was de 

voornaamste bekommernis van het Duitse Militaire Bestuur? Wat waren de taken van de Duitse 

politiediensten in België? In welke mate interfereerden hun opdrachten met die van de 

gerechtelijke politie? Kwam de ene in de andere zijn vaarwater? Hoe werd er van Duitse zijde 
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omgegaan met het communisme? Waren de communisten voor de Duitse bezetter ook persona 

non grata? 

 

In het volgende onderdeel bestudeer ik het probleem van de ordehandhaving bij de 

(gerechtelijke) politie en de magistratuur tijdens de Duitse bezetting. Het handhaven van de orde 

was volgens de Conventie van Genève de verantwoordelijkheid van de bezetter. Welke rol 

speelden de Belgische politiediensten in het handhaven van de orde? De Duitse bezetter mocht 

verordeningen uitvaardigen om de orde te handhaven. De vraag is of de Belgische politie moest 

waken over de naleving van deze Duitse verordeningen. Wat moest de politie doen wanneer de 

Duitse verordeningen in strijd waren met de Belgische wetgeving?1

De parketten waren verantwoordelijk voor het opsporen van misdrijven. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werden ze geconfronteerd met een toename van de criminaliteit en verzetsdaden 

die indruisten tegen de Belgische wetgeving. “Kon de magistratuur in dit geval zonder meer de 

wet toepassen?”

 Kon de Belgische 

politiediensten weigeren om een bepaalde verordening uit te voeren?  

 2

 

 De magistratuur vroeg zich af of de onafhankelijkheid van onderzoek en 

rechtspleging gegarandeerd was? 

In het achtste hoofdstuk ga ik dieper in op de relatie tussen de gerechtelijke politie en andere 

politiediensten. Waarom pleitte de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Romsée voor de 

oprichting van de ‘Burgerlijke Staatspolitie’? Waarom diende deze politiedienst te vallen onder de 

bevoegdheid van Binnenlandse Zaken en niet onder die van Justitie? Welke rol speelde de 

gerechtelijke politie bij de oprichting van de ‘Burgerlijke Staatspolitie’? Waren er leden van de 

Antwerpse brigade betrokken bij de oprichtingsgesprekken? Zijn er leden van de gerechtelijke 

politie die de overstap hebben gemaakt naar de Burgerlijke Staatspolitie? Waarom verlieten ze de 

gerechtelijke politie? Waarom bleven ze op post? 

Hoe verhield de Antwerpse gerechtelijke politie zich met zijn tegenhanger, de Dienst Bijzondere 

Opdrachten van de stedelijke politie? Wie was de spilfiguur binnen de Bijzondere Opdrachten? 

 

In het negende hoofdstuk bestudeer ik de sluikpers in bezet België en meerbepaald in de stad 

Antwerpen. Welke waren de voornaamste communistische sluikbladen tijdens de bezetting? Was 

de sluikpers goed ingeburgerd in Antwerpen? Waar was de (communistische) sluikpers het sterkst 

vertegenwoordigd? Was de inplanting van de Kommunistische Partij in verhouding met de 

                                                 
1 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de 
Belgische politie 1794-1991, Leuven, Kritak, 1991, p. 137 
2 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 140 
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vertegenwoordiging van de communistische sluikpers in België? Was de gerechtelijke politie sterk 

geïnteresseerd in de (communistische) sluikpers? Welke inbreuk op het Strafwetboek vormde 

sluikpers? 

Ik bestudeer ook het sluikblad dat uitging van bepaalde leden binnen de gerechtelijke politie van 

Antwerpen, het ‘Bulletijn van den Bond der Vaderlandsche Ambtenaren’. Waarom werd dit 

sluikblad opgericht? Wie richtte dit blad op? Wie schreef de artikelen? Hoe werd het sluikblad 

verspreid? Aan wie werd het blad verspreid? 

 

In het voorlaatste hoofdstuk ga ik dieper in op de problematiek van het communisme en het 

anticommunisme. Wanneer werd het communisme een onderzoeksdomein voor het Belgische 

parket? Welke methodes gebruikten ze om het communisme te onderzoeken? Was de angst voor 

het communisme in verhouding met de werkelijke invloed van de communisten in België. Welke 

impact had het verbreken van het niet-aanvalspact door Duitsland op de houding van het parket 

en de gerechtelijke politie over de communisten? Wat was de belangrijkste anticommunistische 

organisatie in België? Werd er door de gerechtelijke politie evenveel aandacht besteed aan de 

anticommunistische organisaties? 

 

Als afsluiter van het eerste deel bekijk ik hoe het politiebestel zich herstelt van de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

In het tweede deel van mijn onderzoek ga ik dieper in op het gerechtelijke onderzoek naar Block 

en Celis. In de inleiding ga ik dieper in op de vraag hoe dit gerechtelijk onderzoek van het 

krijgsauditoraat kaderde binnen de naoorlogse repressie? Welke soorten repressie waren er?  

 

Vervolgens ga ik na welke impact de artikelen in de communistische pers over Block en hadden? 

Wat werd er in deze artikelen over Block en Celis beweerd? Wie zat er volgens Block en Celis 

achter deze artikelen? Waarom? Hoe reageerden de leden van de gerechtelijke politie op de 

artikelen in de communistische pers met betrekking tot Block en Celis? Wat dacht de 

krijgsauditeur hierover? 

 

Op basis van welke artikelen in het Strafwetboek werd er door het krijgsauditoraat een onderzoek 

geopend? Welke elementen kwamen in dat gerechtelijk onderzoek naar voor?  

 



 6 

Nadien ga ik dieper in op de houding van Block. Hoe kan je Blocks houding categoriseren? 

Handelde hij volgens de politiek van het minste kwaad? Zijn er elementen van Blocks houding 

die eerder naar samenwerking of collaboratie met de Duitse bezetter neigen? Welke elementen 

wijzen er op dat Block zich tegen de Duitse bezetter verzette? Wisselden Block en Celis 

informatie uit met de Duitse bezetter? Wisselde Block informatie met de Duitse politiediensten 

om op goede voet te staan met de Duitse autoriteiten en zo een dekmantel te hebben voor zijn 

verzetsactiviteiten? Welke informatie werd er uitgewisseld? Werden er na de ‘renversement des 

alliances’ nog inlichtingen verstrekt? Was Block bereid om inlichtingen te geven over niet-

communistische organisaties? Gebeurde deze informatie-uitwisseling uit vrije wil van de 

gerechtelijke politie of werden ze onder druk gezet? Handelde Block solo slim of handelde hij in 

bevel van zijn overste(n)?  

 

Hoe verhield Block zich met de leden van de politieke sectie? Hoe was zijn relatie met de andere 

leden van de gerechtelijke politie? Werd Block door zijn collega’s gewantrouwd na zijn verblijf in 

Münster? Werd hij verantwoordelijk geacht voor het telegram dat aan de basis lag van de 

overdracht van dossiers aan Berlijn die verscholen werden in het gerechtsgebouw?  

 

Nadien ga ik dieper in op de verhouding van Block met zijn overste(n). Hoe was de relatie met 

Jozeph Celis, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie? Hoe was de relatie tussen de 

gerechtelijke politie en de magistratuur? Meerbepaald hoe verhield Block zich met de Procureur 

des Konings? In welke mate hield de Procureur des Konings de politieke sectie en commissaris 

Block de hand boven het hoofd? 

 

Daarna bestudeer ik de rol van de gerechtelijke politie in specifieke onderzoeken. Welk aandeel 

had de gerechtelijke politie in het onderzoek naar de moordaanslag in het Antwerpse Sportpaleis? 

Wat was de rol van Block in het onderzoek naar de bomaanslagen in Mechelen? Was de 

gerechtelijke politie van Antwerpen verantwoordelijk voor de aanhouding van de leden van de 

Bijzondere Opdrachten? Welke rol speelden Celis en Block in de aanhouding van de 

communistische advocaat en gewezen voorzitter van de Internationale Roode Vaan, François 

“Bob” Claessens? Vond Claessens dat Block en Celis een aandeel hadden in zijn aanhouding?  

 

Ten slotte ga ik na welke argumenten de krijgsauditeur aanhaalde om Block en Celis buiten 

vervolging te plaatsen. 
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2.2  Methodologie en bronnen 
 
 
Mijn onderzoek bouwt inhoudelijk sterk verder op het historisch onderzoek van Rudi van 

Doorslaer3 en Etienne Verhoeyen.4

 

  

Het onderzoeksdossier van Block en Celis opgesteld door het krijgsauditoraat was de uitvalsbasis 

voor mijn onderzoek.5

 

 Dit dossier is bewaard in het archief van het auditoraat-generaal op het 

Justitiepaleis van Brussel. Dit dossier is zeer lijvig en beantwoordt veel van mijn 

onderzoeksvragen. 

Aan de hand van dit dossier heb ik corresponderende dossiers van de gerechtelijke politie 

opgespoord. Daarvoor maakte ik gebruik van de voorlopige inventaris van het parketarchief.6

 

 De 

archieven van de gerechtelijke politie van Antwerpen maken deel uit van het parketarchief van de 

procureur des konings van Antwerpen. Deze archieven worden bewaard in het Rijksarchief van 

Beveren. 

In het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) 

consulteerde ik de sluikbladen.7 Bij de dienst Oorlogsslachtoffers maakte ik gebruik van het 

weerstandsdossier van Block.8

 

 Daarnaast maakte ik ook gebruik van het personeelsdossier 

opgesteld door het Ministerie van Justitie over Block.  

 
 

                                                 
3 Van Doorslaer(Rudi), De Belgische magistratuur van het probleem van de ordehandhaving 1940-1945’, in 
MEYERS(W.), SELLESLAGH(F.) en VAN DEN WIJNGAERT(e.a.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het minste kwaad, Kapellen, 1990,pp.100-120; Van Doorslaer(Rudi), ‘De Belgische politie en magistratuur van 
het probleem van de ordehandhaving(1940-1945)’, in VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en 
PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991, Leuven, Kritak, 1991, 
pp. 129-153; Van Doorslaer(Rudi), ‘La police belge et le maintien de l’orde en Belgique occupée’, in 
DEJONGHE(E.)(red.), L’occupation en France et en Belgique: 1940-1944: actes du colloque de Lille, 26-28 
avril 1985, Revue du Nord, 2 Vol, 1987, pp. 73-101 
4 Van Doorslaer(Rudi) en Verhoeyen(Etienne), ‘L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en 
Belgique(1936-1944) - Un aspect des relations belgo-allemandes’, in Revue belge d’Histoire contemporaine, 1-
2, 1986, pp. 61-125  
5 AKA: onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis 
6 VELLE(K.), Inventaris van het archief van het parket van de Procureur des Konings te Antwerpen: diverse 
overdrachten (1914-1994): “archief van de brigade van de gerechtelijke politie bij het parket te Antwerpen”, 
Reeks: Inventaris Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2003. 
7 Archief Léo Lejeune SOMA AA 756/16: Historiques des journaux clandestins: Nr. 38 Bulletijn van de Bond 
der Vaderlandsche Ambtenaren; GOTOVITCH(J.), Inventaires 1. Fonds Léo Lejeune, Bruxelles, Centre de 
Recherches et d'Etudes Historiques de la Seconde Guerre Mondiale, 1971, 94 p; microfilm sluikbladen BG 70  
8 DOS: Statuut der Weerstander door de sluikpers van Georges Block opgesteld door het Ministerie van 
Wederopbouw(616 584/734/704/120) 
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3 De gerechtelijke politie 

3.1 De ontstaansgeschiedenis van de gerechtelijke politie 
 

Vanaf 1871 werd er door magistraten geklaagd over de gerechtelijke inefficiëntie van de 

rijkswacht en de lokale politie. De gendarmerie had te weinig manschappen en de lokale politie 

werd overbelast met administratieve taken. De magistraten Adolphe Prins en H. Pergamini 

dienden een voorstel tot hervorming in. Volgens hen moest er een autonome gerechtelijke politie 

komen.9 De politiediensten werden sterk beïnvloed door de politieke macht. De burgemeesters 

en schepenen stonden aan het hoofd van de politie en hadden gerechtelijke bevoegdheid. Ze 

waren echter niet bekwaam om deze bevoegdheden uit te oefenen. Het politiepersoneel was 

onvoldoende opgeleid om het werk dat hen werd toevertrouwd uit te voeren. Prins stelde in 1879 

voor om een nationaal apparaat op te richten onder de voogdij van de procureur-generaal. In 

iedere provinciehoofdstad moest er een gerechtelijke afdeling komen die bevoegd was voor de 

hele provincie en die gefinancierd werd door de provinciale en centrale overheden. Prins vond 

dat enkel de commissarissen de functie van officier van gerechtelijke politie mochten bekleden en 

niet langer de burgemeesters, schepenen en onderzoeksrechters. De commissarissen moesten 

onder het rechtstreekse gezag van het parket komen.10

In november van datzelfde jaar legde Thonissen bij de Kamer het verslag neer van de Commissie 

over de hervorming van het eerste boek van strafvordering. Deze Commissie was het niet eens 

met Prins over het voorstel van een autonoom korps dat benoemd en gecontroleerd zou worden 

door de regering en ter beschikking van het parket stond. Dit autonome korps betekende een 

gevaar voor de individuele vrijheden. De Commissie opteerde daarom om het huidige systeem te 

verbeteren in plaats van een autonome gerechtelijke politie op te richten.

  

11

 

  

In 1892 ijverde de toenmalige Minister van Justitie, Lejeune, voor de oprichting van een 

afzonderlijke politie-eenheid in de strijd tegen de misdaad. Volgens hem was er nog te veel 

criminaliteit die onbestraft bleef en waar de politie weinig aan deed. Lejeune vond dat de Franse 

‘brigade de sûreté’ als voorbeeld moest dienen voor deze eenheid. Volgens de minister moest 

deze eenheid over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken.12

                                                 
9 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de 
Belgische politie 1794-1991, Leuven, Kritak, 1991, p. 49 

 In 1893 legde procureur-

generaal Van Schoor een wetsontwerp over de gerechtelijke politie aan de regering voor. Drie jaar 

10 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 50 
11 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 50. 
12 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 79 



 9 

later legde de Minister van Justitie, Beregem, dezelfde tekst met enkele veranderingen terug voor 

aan de regering. In Beregems wetsontwerp werden de gerechtelijke officieren een hogere rang 

toebedeeld dan de officieren van de gemeentepolitie en de burgemeester en schepenen. De 

gerechtelijke officieren mochten deze laatste vorderen en informatie opvragen wanneer ze 

dachten dat deze nuttig kon zijn. De gerechtelijke officieren stonden ter beschikking van de 

Minister van Justitie met betrekking tot maatregelen van de vreemdelingenpolitie.13

 

 

De reacties op de voornoemde voorstellen waren unaniem. Politici, magistraten, politiemensen, 

enz. wilden niets weten van een dergelijk project. Volgens hen werd de strijd tegen de misdaad als 

voorwendsel gebruikt om de gemeentelijke autonomie in te perken en een regerings- of 

staatspolitie te creëren die al snel naar een politieke politie kon evolueren. De tegenstanders 

waren van oordeel dat enkel de gemeentepolitie efficiënt de misdaad kon beteugelen. De 

oprichting van een afzonderlijke gerechtelijke politie zou de concurrentie tussen de verschillende 

politiediensten aanwakkeren en de solidariteit afzwakken.14

 

 

In 1907 diende volksvertegenwoordiger Maenhout het wetsontwerp van Beregem uit 1896 terug 

in. De bevoegde parlementaire commissie stelde voor om de gerechtelijke officieren te laten 

betalen door de staat en de gemeenten. De gemeentelijke autonomie moest gewaarborgd worden. 

De nieuwe gerechtelijke politie zou alleen op het gerechtelijke gebied optreden en had hierbij ook 

voorrang op andere officieren van de politie. De gerechtelijke politie kon de rijkswacht en de 

gemeentepolitie ook vorderen en bepaalde taken toevertrouwen. 15

onthaald.

 Ook dit voorstel werd negatief  
 De polemiek binnen politie en gerecht rond de nieuwe gerechtelijke politie bleef duren 

tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.16

 

 

 

 

                                                 
13 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 79 
14 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 80 
15 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 80 
16 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 82 
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3.2 De oprichting en het statuut van de gerechtelijke politie  
 

Op 7 april 1919 was het eindelijk zo ver. De gerechtelijke politie werd opgericht. De weerstand 

tegen de gerechtelijke politie was eindelijk weggeëbd. Als mogelijke verklaringen wordt gewezen 

op de toegenomen criminaliteit. De misdaad overschreed regionale en internationale grenzen en 

had andere, moderne vormen aangenomen. Daarnaast was de strijd tegen de ‘politieke 

misdadigheid’ cruciaal geworden. De staat moest beschermd worden tegen linkse en rechtse 

groeperingen die de traditionele partijen bedreigden.  

 

Volgens Luc Keunings, Benoit Majerus en Xavier Rousseaux was de oprichting van de 

gerechtelijke politie eerder te danken aan de Eerste Wereldoorlog. De magistratuur genoot door 

haar weerstand tegen de Duitse bezetter aanzien. De magistratuur maakte gebruik van haar 

verzetsaureool om haar eis kracht bij te zetten. Ze eiste versterking in de strijd tegen de 

georganiseerde en internationale misdaad door de oprichting van de gerechtelijke politie.17

 

 

Dit exclusief gerechtelijk apparaat werd belast met moeilijke gerechtelijke onderzoeken. Het 

Koninklijk Besluit van 7 augustus 1919 wees een aantal officieren en agenten toe aan het parket 

van Brussel, Gent en Luik. Het is pas in 1920 dat de gerechtelijke politie bij alle parketten 

operationeel is.18 De gerechtelijke politie werkte samen met de Openbare Veiligheid. Ze deelden 

dezelfde vijanden; separatisten, Vlaams-nationalisten en communisten. Ze werkten zowel in 

België als internationaal samen tegen de linkerzijde.19

 

 

Deneckere wees er op dat er door de officieuze inlichtingendienst20 van Binnenlandse Zaken21

                                                 
17 HEIRBAUT(D.), ROUSSEAUX(X.), VELLE(K.)(red.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in 
België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, p. 302 

 

vanaf 1918 geijverd werd om binnen de gerechtelijke politie een inlichtingendienst, ‘Police 

Judiciare Gouvernemantale - Service des Renseignements’, op te richten die het rode gevaar 

moest bestrijden. Deze dienst moest onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken ressorteren. 

18 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.),  ibidem, p. 118-119  
19 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 121 
20 Deze dienst stelde lijvige en geheime rapporten op over het bolsjewisme. Deze rapporten waren bestemd voor 
de Eerste Minister en het Paleis. Ze werden anoniem opgesteld. In die rapporten waarschuwde de opsteller dat de 
bolsjewisten iets in hun schild voerden. Volgens Deneckere dienden die rapporten om de Belgische regering 
wakker te schudden. 
21 Deze inlichtingendienst werd opgericht binnen het departement Binnenlandse Zaken omdat de Minister van 
Justitie op dat moment een socialist was (Emile Vandervelde). 
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Deze inlichtingendienst zou discreet onderzoek voeren naar verdachte personen, in opdracht van 

ministers en parketten, vooraleer er officieel een onderzoek werd ingesteld.22

 

 

3.3 De internationale samenwerking in de strijd tegen het communisme 
 

Op internationaal vlak werd al van 1914 samengewerkt door de politie. In 1923 werd de 

samenwerking geïnstitutionaliseerd met de oprichting van de Internationale Kriminalpolizeilich 

Kommision (IKPK). Het IKPK was de voorloper van INTERPOL. In theorie mocht het IKPK 

zich niet bezighouden met ‘politieke misdrijven’. In de praktijk ging het er anders aan toe. Voor 

veel landen was een linkse revolutie het grootste gevaar voor de gevestigde regimes. Vandaar dat 

het IKPK zich constant bezighield met het rode gevaar; communisten en socialisten.23 Meerdere 

stichters van het IKPK waren notoire anticommunisten. Het IKPK speelde een cruciale rol in de 

strijd tegen communisme in de periode 1918-1945.24 Ze zouden later ook samenwerken met 

autoritaire regimes. “De Belgische gerechtelijke politie vormde geen uitzondering op deze 

internationale inspanning, die erop gericht bleef te voorkomen dat de Oktoberrevolutie heel 

West-Europa zou aantasten.”25

 

 

In juni 1946 riep Louwage de vertegenwoordigers van zeventien landen van INTERPOL in 

België bijeen. INTERPOL werd gereorganiseerd en kreeg een voorzitter, een uitvoerend comité, 

een secretaris-generaal en een secretariaat-generaal. De voornaamste bekommernis was de 

wederopbouw van de archieven. In 1948 werd INTERPOL een raadgevend orgaan voor de 

Verenigde Naties en werd het vertegenwoordigd in het Economisch en Sociaal Comité van de 

VN.26

                                                 
22 Deneckere(Gitta), ‘Het rode gevaar tijdens het interbellum. Of hoe de waan van een communistisch complot 
de werkelijkheid beïnvloedde’, in Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen, 
1997, 4, pp. 50-51 

 

23 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 118-119 
24 Fijnaut(Cyrille), ‘The International Criminal Police Commission and the fight against communism, 1923-
1945’, in MAZOWER(M.), The policing of politics in the 20th century, Oxford, 1997, p. 107  
25 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 119 
26 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 181-182 
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3.4 Het Antwerpse parket  

3.4.1 De gerechtelijke organisatie in België 
 

De term parket is een algemene benaming voor het openbaar ministerie. Karel Velle omschrijft 

het parket als volgt. “ Met het parket wordt het geheel van ambten en diensten bedoeld, ingesteld, 

opgericht of georganiseerd bij een hof of een rechtbank, die handelingen stellen in het kader van 

het Openbaar Ministerie.”27 Er bestaat binnen het Openbaar Ministerie een strikte hiërarchie. De 

eerste in rang is de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.28 Daaronder staat de procureur-

generaal bij het Hof van Beroep.29 Hij staat aan het hoofd van het openbaar ministerie van een 

bepaald rechtsgebied. De procureur-generaal coördineert de werking van de parketten. Hij 

verspreidt omzendbrieven waarin hij richtlijnen geeft. Hij houdt tevens toezicht op de officieren 

van gerechtelijke politie en de openbare ambtenaren van zijn rechtsgebied. Onder de procureur-

generaal staat de procureur des konings.30 De procureur des konings heeft een dubbele taak. 

Enerzijds is hij officier van gerechtelijk politie, een opsporingsambtenaar. Anderzijds is hij 

magistraat van het openbaar ministerie, een vervolgingsambtenaar. De procureur des konings is 

bevoegd voor het opsporen en onderzoeken van alle misdrijven (overtredingen, wanbedrijven en 

misdaden). De procureur des konings moet zijn hiërarchische overste, de procureur-generaal, op 

de hoogte stellen van de misdrijven waarvan hij kennisneemt. De procureur des konings beslist of 

een bepaalde zaak geseponeerd of verder opgevold wordt. Hij wordt in zijn hoofdtaken 

bijgestaan door twee Substituten die kunnen optreden als plaatsvervanger of in opdracht van de 

procureur handelen.31 De procureur des konings staat aan het hoofd van de gerechtelijke politie. 

De gerechtelijke politie staat de procureur des konings in zijn taken bij. Ze spoort overtreders van 

de wet op en verzamelt bewijsmateriaal tegen hen.32

 

 

3.4.2 De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel 
 

Voor de bezetting was J. Pholien procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel. Op 12 

mei 1940 kreeg hij van de regering het bevel het land te verlaten. Charles Collard werd met zijn 

                                                 
27 VELLE(K.), Het openbaar Ministerie in België (1796-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, 
Brussel, 1995, p. 52 
28 VELLE(K), ibidem, p. 86 
29 VELLE(K), ibidem, p. 87 
30 VELLE(K), ibidem, p. 108; 200 
31 VELLE(K), ibidem, p. 201 
32 VELLE(K), ibidem, p. 104-106 
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goedkeuren aangesteld als waarnemend procureur-generaal. Het was de bedoeling dat Collard het 

ambt terug zou geven aan Pholien wanneer deze laatste terugkeerde naar België. Pholien kon 

echter zijn functie niet opnemen door de verordening van 18 juni 1940 die de uitoefening van het 

openbaar ambt verbood aan mensen die het land verlaten hadden. Op 7 maart 1941 verloor 

Pholien definitief zijn functie als procureur-generaal als gevolg van een Duitse verordening die 

bepaalde dat ambtenaren boven de zestig hun functie niet langer mochten uitoefenen.33 Het is 

opmerkelijk dat Collard aan bleef als procureur-generaal want ook hij overschreed de 

leeftijdsgrens. Na de oorlog, op 8 juni 1944, werd Collard ontslaan uit zijn ambt als procureur-

generaal. Hij werd ook ontslaan uit de functie die hij voor de oorlog uitoefende, eerste advocaat-

generaal bij het Hof van Beroep te Brussel. Hij zou blijk gegeven hebben van “onvoorzichtigheid, 

zwakheid en fouten tijdens de bezetting”.34

 

 

3.4.3 De procureur des konings van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 
Antwerpen 

 

Tijdens de bezetting had het Antwerpse parket vijf procureurs des konings. De Schepper was de 

de eerste procureur des konings tijdens de bezetting. Hij werd op 1 oktober 1940 vervangen door 

zijn eerste Substituut. F. Verheughe. De Schepper werd op basis van de verordening van 7 maart 

1941 (cf. supra) uitgerangeerd. In maart werd E. Baers als nieuwe procureur des konings 

aangesteld. Hij was voordien substituut procureur des konings te Mechelen. Baers bleef één jaar 

procureur.35 Het is opmerkelijk dat de Duitsers een substituut uit Mechelen tot procureur in 

Antwerpen lieten aanstellen. Lieven Saerens denkt dat Baers aangesteld werd dankzij het V.N.V.36 

Vanaf 1942 kwam Baers in conflict met de Duitse bezetter. Hij verzette zich sterk tegen de 

aanhoudingen door de Belgische politiediensten op basis van Duitse verordeningen. Baers bleef 

bij zijn standpunt hoewel hij meermaals waarschuwingen en bedreigingen kreeg. Hij vond dat de 

Belgische politiediensten enkel in het kader van de Belgische wetgeving mochten handelen.37

Baers werd vervangen op basis van de verordening van 18 juni 1940 (cf. supra). Baers sloot zich 

in november 1943 aan bij het Antwerpse verzet waar hij aan het hoofd kwam te staan van de 

Antwerpse afdeling van Socrates. Socrates was opgericht door de Belgische regering te Londen 

 

                                                 
33 VAN DIJCK (Ann), De bevoegdheidsverdeling tussen het Belgisch gerecht en de Duitse bezettende macht 
tijdens de Tweede Wereldoorlog: het parket te Antwerpen, 1940-1942, Antwerpen, UA (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling), 2005, p. 39 
34 VAN ENGELAND(Sarah.), De houding van het Antwerpse parket tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(6/10/1942 tot 8/9/1944), Antwerpen, UA (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2005, p. 17 
35 VAN DIJCK (Ann), ibidem, p.45-46; VAN ENGELAND(Sarah.), ibidem, p. 12 
36 VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p. 15 
37 VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p. 14 
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om werkweigeraars te helpen. Baers werd op 4 mei 1944 door de Antwerpse Sipo-Sd gearresteerd 

en naar de concentratiekampen gedeporteerd. Op 28 april 1948 werd hij in Bergen-Belsen 

bevrijd.38

 

  

Baers werd als procureur des konings vervangen door zijn eerste Substituut F. Le Paige. Le Paige 

was hetzelfde lot beschoren. Ook hij werd uit zijn ambt gezet op basis van die bewuste 

verordening. De eerste Substituut H. Dyckmans werd tot het einde van de bezetting aangesteld 

als procureur des konings.39 Na de bezetting nam De Schepper de fakkel terug over als procureur 

des konings.40

 

 

                                                 
38 VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p. 15 
39 VAN DIJCK(Ann), ibidem, p.45-46; VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p. 12 
40 VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p. 16 
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3.5 De gerechtelijke politie van Antwerpen 

3.5.1 Organisatie van de Antwerpse brigade  
 
De gerechtelijke politie stond voor de uitoefening van hun ambt onder het gezag en het toezicht 

van de procureur-generaal en de procureur des konings van het arrondissement waartoe de 

gerechtelijke politie was gevestigd. Bij de gerechtelijke politie werd het personeel onderverdeeld 

in drie categorieën: gerechtelijk personeel, technisch personeel voor de laboratoria en 

administratief personeel. Mijn belangstelling ging voornamelijk uit naar het gerechtelijke 

personeel. Het gerechtelijke personeel wordt onder verdeeld in officieren van gerechtelijke politie 

en agenten. Binnen de officieren van gerechtelijke politie bestaan er volgende graden: officier-

commissaris-generaal voor gerechtelijke opdrachten, officier-hoofdcommissaris voor 

gerechtelijke opdrachten41, officier-eerstaanwezend commissaris voor gerechtelijke opdrachten, 

officier-commissaris voor gerechtelijke opdrachten en gerechtelijk officier. Er zijn drie graden 

van agenten: eerstaanwezend gerechtelijk agent-inspecteur, gerechtelijk agent-inspecteur en 

agent.42

 

 

De gerechtelijke politie van Antwerpen behoorde tot het rechtsgebied van het Hof van Beroep te 

Brussel.43 De Antwerpse brigade hing af van de procureur des konings van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Antwerpen. De hoofdcommissaris had de algemene leiding over de 

gerechtelijke politie. Hij werd tevens belast met bijzondere opdrachten van de procureur des 

konings. Hij was ook verantwoordelijk voor de boekhouding, de algemene briefwisseling, 

administratieve onderzoeken, benoemingen en kandidaturen. De afdeling van de 

hoofdcommissaris werd de centrale afdeling genoemd.44 De taken werden volgens de 

omschrijving van de misdrijven onder de verschillende afdelingen verdeeld. De inwendige 

inrichting verschilde van brigade tot brigade.45

 

  

In dit onderzoek ligt de focus op het ‘politiek kabinet’ of de tweede afdeling. De tweede afdeling 

was bevoegd voor de “algemene veiligheid van de staat, de veiligheid van de haven, bedrieglijke 

                                                 
41 De benaming Rechterlijke Opdrachten werd meer gebruikt. 
42 De gerechtelijke politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek, Nijvel, Administratieve druk, 1969,  
p. 116-118 
43 ibidem, p. 130 
44 VAN KERSCHAEVER(S.), De Gerechtelijke Politie bij het Parket in de jaren 1960 : het institutioneel kader 
en haar beeldvorming over de agitatiebewegingen, Gent, UGent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2005,  
p. 136 
45 De gerechtelijke politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek, Nijvel, Administratieve druk, 1969,  
p. 132 
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inschepingen, vreemdelingen, stakingen, meetings, betogingen, aanslagen op eigendommen en op 

schepen, valse paspoorten, wapens en diefstallen in de haven”.46

 

 

3.5.2 De hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie, Joseph Celis 
 
Er werden door het Ministerie van Justitie dossiers opgesteld van al haar personeelsleden, ook 

van de leden van de gerechtelijke politie. Deze personeelsdossiers werden overgemaakt aan de 

federale politie. De personeelsdossiers zijn spijtig genoeg weinig gebruiksvriendelijk geordend. Ze 

werden geordend volgens de geboortedatum van de personeelsleden. Het personeelsdossier van 

Joseph Celis werd niet teruggevonden. De informatie over de carrière van Joseph Celis die ik 

verzamelde uit de archieven van het parket van de Rechtbank van Eerste aanleg en de al 

bestaande literatuur is echter fragmentarisch.  

 

Joseph Celis was voor de oprichting van de gerechtelijke politie adjunct-hoofdcommissaris van de 

gerechtelijke afdeling van de stedelijke Antwerpse politie. Deze afdeling kan als de 

rechtsvoorganger van de gerechtelijke politie en meerbepaald van de tweede afdeling beschouwd 

worden. De kopieboeken geven een goed beeld over de beginjaren (1915-1925) van de 

gerechtelijke politie en haar rechtsvoorganger. In deze kopieboeken werden de processen-verbaal 

en de briefwisseling ingeschreven. Celis maakte de overstap naar de gerechtelijke politie in 1920 

en zou de eerste hoofdcommissaris van de Antwerpse brigade worden.47 In 1929 werd Celis 

benoemd tot hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie.48

 

  

Op 19 mei 1939 schreef hoofdcommissaris Celis een vertrouwelijke brief naar de procureur des 

konings van Antwerpen. Hij wees de procureur enerzijds op de toename van anti-Belgische acties 

en op het tekort aan manschappen anderzijds. Celis vond dat de Antwerpse haven “een bron van 

sabotage en subversieve agitatie” was. Hij pleitte voor de oprichting van een nieuwe afdeling 

binnen de gerechtelijke politie onder leiding van commissaris Block. Deze afdeling moest zich 

volgens Celis uitsluitend bezig houden met het opsporen van de geheime, subversieve acties. 

Celis drong aan op nieuwe aanwervingen voor deze afdeling.49

                                                 
46 RAB, PK ANTW 2002 E 623: Organisatie gerechtelijke politie: Indeling personeel door hoofdcommissaris 
Rechterlijke Opdrachten Derweduwen, 29/1/1951 

  

47 RAB PK ANTW 2003 B 297-361: Kopieboeken (1915-1925)  
48 RAB, PK ANTW 2002 E 623: Organisatie gerechtelijke politie: Arrest 8/5/1929; PK ANTW 2003 B 75: 
Briefwisseling met de procureur des Konings: kader van het personeel van de gerechtelijke politie van 
Antwerpen,6/ 845 
49 RAB, PK ANTW 2002 E 709: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): vertrouwelijke brief van 
hoofdcommissaris Celis aan PK Antwerpen, 19/5/1939 
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Celis bleef er in zijn brieven aan de procureur des konings op wijzen dat de onderzoeksplichten 

van de gerechtelijke politie sterker toenamen dan het personeel dat werd aangeworven. De 

gerechtelijke politie kampte al met een tekort aan personeel sinds haar oprichting.50

 

 

Op 6 oktober 1942 werd hoofdcommissaris Celis vervangen door de persoon die hij zelf had 

vooropgesteld, Verhoeven. Celis had de ouderdomsgrens van 60 jaar bereikt en werd vervangen.  

Deze maatregel ging uit van de Duitse bezetter. Verhoeven werd door het Regelingscomité51 van 

de gerechtelijke politie als kandidaat voorgedragen.52 Verhoeven werd op 28 december 1942 

benoemd tot hoofdcommissaris Rechterlijke Opdrachten.53 Hij bleef hoofdcommissaris van de 

gerechtelijke politie tot na de bezetting.54 Celis bleef tijdens de bezetting achter de schermen een 

grote invloed uitoefenen op de gerechtelijke politie. Daarom werd hij in 1944 verbannen. Hij 

moest Antwerpen verlaten.55

 

 Na de bevrijding werd hij terug hoofdcommissaris. 

De gewezen hoofdcommissaris, Celis, nam na zijn pensioen nog geregeld contact op met de 

gerechtelijke politie om te informeren naar de activiteiten van Block. Celis waarschuwde zijn 

vroeger personeel meermaals voor Block. Het was dan ook onbegrijpelijk voor het personeel 

wanneer Celis Block verdedigde tijdens het gerechtelijk onderzoek, want het was vooral Block die 

het voorwerp uitmaakte van de verdenkingen aangaande de verstandhouding met bepaalde 

diensten van de vijand.56

 

  

Er werd een gedenkplaat ter nagedachtenis van de hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie, 

Jospeh Celis, opgericht.57

 

 

                                                 
50 RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): brief van 
hoofdcommissaris Celis aan PK Antwerpen, 30/10/1940 
51 Het Regelingscomité bestaat uit de procureurs-generaal, alle procureurs des konings en de administrateur van 
de Openbare Veiligheid. 
52 VAN DIJCK(Ann), ibidem, p. 46-47 
53 RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): KB 27/12/1938 
54 VAN DIJCK(A.), ibidem, p. 47 
55 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van de hoofdcommissaris van de 
gerechtelijke politie Celis aan de Procureur des konings van Antwerpen, 23/3/45 
56 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van de Advocaat-generaal 
bij het Militaire Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 13/6/45 
57 RAB, PK ANTW 2002 E 1066: 358B tot 361B, 1949-1962 



 18 

3.5.3 De commissaris van de gerechtelijke politieke politie, Georges Block 
 

Over George Block bezitten we wel over meer gedetailleerde informatie. George Block is 

geboren in Gentbrugge op 18 juli 1906.58 Hij was de zoon van Edmond Block en Georgette 

Eraers. Edmond en Georgette hadden ook nog een dochter, Suzanne-Mariette.59 Blocks vader 

werkte aanvankelijk bij het Gentse parket. Blocks moeder was huishoudster. Nadien werd hij 

griffier bij het vredegerecht van Beveren-Waas en Berchem (Antwerpen). Blocks grootvader, 

August Block woonde een tijdje in Antwerpen. Hij kwam terug naar zijn roots in Gentbrugge 

waar hij naast het gemeentehuis een café uitbaatte.60 De familie Block woonde in het begin in 

Gentbrugge. Later verhuisden ze naar Antwerpen. Georges Block huwde met Yolande Van de 

Perre op 20 augustus 1930. Het koppel bleef kinderloos. Suzanne huwde met Anson Hurd en 

kreeg een zoon, Stefaan.61

 

 

George Block ging op 1 juni 1923 in dienst als klerk bij het Antwerpse parket.62 Dit bleef hij tot 

het einde van februari 1930. Op 1 maart werd hij agent op proef bij de gerechtelijke politie.63 In 

1930 werden er zes mensen aangesteld in de functie van agent. Georges Block was één van hen. 

Hij verving M. Lommaert die als officier vast benoemd werd bij de gerechtelijke politie in Gent.64

Op 27 januari 1932 werd Block benoemd tot agent-inspecteur. Hij werd op 27 juli 1934 benoemd 

tot gerechtelijk officier.

 

65 Vier jaar later werd Block, op 27 december 1938, tot commissaris van 

de gerechtelijke politie bevorderd.66 Op 30 juni 1949 werd hij benoemd tot Eerst Aanwezend 

commissaris van de gerechtelijke politie.67

 

  

Procureur des konings Herman Sabbe schreef in 1949 een persoonlijke brief68

                                                 
58 Archief Federale Politie: personeelsdossier George Block 

 naar de procureur-

generaal en het regelingscomité van de gerechtelijke politie waarin hij Block voordroeg als eerst 

aanwezend commissaris. In die brief gaf hij een overzicht van de carrière van Block bij het parket 

59 Privé-archief van Jacques De Schrijver: stamboom van de familie Block-Van Loo. 
60 Privé-archief van Jacques De Schrijver: stamboom van de familie Block-Van Loo 
61 Privé-archief van Jacques De Schrijver: stamboom van de familie Block-Van Loo 
62 Archief Federale Politie: personeelsdossier George Block 
63 Ibidem 
64 RAB, PK ANTW 2002 E 623: Organisatie gerechtelijke politie: Ministerieel Besluit 24/3/1930 
65 RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen); Archief Federale Politie: 
personeelsdossier George Block   
66RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): KB 27/7/1934; Archief 
Federale Politie: personeelsdossier George Block  
67 Archief Federale Politie: personeelsdossier George Block  
68 RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): persoonlijke brief van 
PK Sabbe aan PG en Regelingscomité gerechtelijke politie, 23/5/49 
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en de gerechtelijke politie. Sabbe karakteriseerde Block als “zeer goed, wilskrachtig, bekwaam, 

tuchtvol en zeer toegewijd”. Op persoonlijk vlak was Block “onbesproken, deftig en zeer 

eergevoelig”. Sabbe vond dat Block in zijn “moeilijke en gevaarlijke onderzoeken met betrekking 

tot de veiligheid van het land blijk geeft van een uitzonderlijk werkvermogen, scherp doorzicht en 

verregaande zelfverloochening.” Hij kon uitstekende resultaten voorleggen. Volgens Sabbe 

bewees hij in de periode 1934-1940 “uitzonderlijke diensten aan ons land”. Sabbe gaf het 

voorbeeld van de wapensmokkel. Block slaagde erin de wapensmokkel vanuit de Antwerpse 

haven lam te leggen en te ontmaskeren. Tijdens de staking van 1936 ontmaskerde hij de 

internationale onruststokers en ontving daarvoor felicitaties van de Openbare Veiligheid. In 

1939-1940 ontmaskerde hij de internationale saboteurs op Engelse en Franse schepen. Tijdens de 

mobilisatie won hij inlichtingen in die hij doorspeelde aan de bespiedingsdiensten. Tijdens de 

bezetting gaf Block volgens Sabbe blijk van “ware gehechtheid aan de natie”. “Door zijn kranige 

houding tegenover de Duitsers bewees hij een grote dienst aan de Engelse geallieerden. Hij 

werkte na de oorlog samen met de parketmagistraat Lepaige. Tijdens de oorlog werd het 

belangrijkste deel van de documentatie van de gerechtelijke politie van Antwerpen ingemetseld in 

het huis van Block. Dit gebeurde op bevel van Lepaige en Celis. Block was in overleg met 

Lepaige ook belast met de onderzoeken waarbij de Duitsers betrokken waren en met diegene 

waarin de Duitsers gedwarsboomd werden. Block leverde ook identificatiebewijzen aan wijlen 

Substituut Procuer des konings Bibauw. Bibauw69 zat ondergedoken. Block hielp hem en onttrok 

hem aan de opsporingen van de bezetter. Block kreeg hiervoor de onderscheiding van het 

Burgerlijk Kruis 1940-1945. Na de bevrijding stelde Block algemene verslagen op over 

bewegingen die actief waren tijdens de bezetting. Deze verslagen werden opgesteld aan de hand 

van de verborgen documentatie en inlichtingen. Deze verslagen speelden een belangrijke rol in de 

naoorlogse repressie. Sabbe benadrukte dat Block ook vandaag (1949) nog steeds inlichtingen 

verstrekte die van grote betekenis waren voor de veiligheid van de Antwerpse haven en België. 

Deze persoonlijke brief ging niet uit van Sabbe zelf. De hoofdcommissaris Verhoeyen70 prees 

Block aan voor die functie en stelde Blocks staat van dienst op. Deze dienststaat werd volledig 

overgenomen door Sabbe.71

 

 

                                                 
69 Bibauw werd vier dagen voor de Antwerpse bevrijding (4 september 1944) aangehouden en naar het kamp 
Neuengamme gestuurd waar hij overleed. (VAN ENGELAND(Sarah), ibidem, p.16) 
70 Verhoeyen verving definitief wijlen hoofdcommissaris Celis. Block werd door Verhoeyen voorgedragen voor 
Verhoeyens vorige functie, Eerst Aanwezend Commissaris. Tijdens het rechterlijk verlof en het ziekteverlof van 
Celis was Verhoeyen toen ook Celis’ plaatsvervanger. Verhoeyen hield zich ambtshalve bezig met zedenzaken, 
verdovingsmiddelen, valsmunterij en onwettige uitoefening van de geneeskunde. (RAB, PK ANTW 2002 E 746: 
brief van PK Sabbe aan PG, 18/3/49) 
71 RAB, PK ANTW 2002 E 710: gerechtelijke politie(personeelskader, bevorderingen): brief van 
hoofdcommissaris Verhoeyen aan PK Sabbe, 9/5/49 
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De positieve aanbevelingsbrief die Sabbe ‘schreef’ stond in schril contrast met het vertrouwelijk 

verslag die hij vier jaar eerder opstelde. Sabbe verklaarde in een vertrouwelijk verslag aan de 

Auditeur-generaal het volgende. “Zelfs de personen die tegen Meneer Block geen bepaalde feiten 

kunnen of wensen aan te stippen, laten duidelijk uitschijnen dat Meneer Block een karakterloze 

persoon is die door schrik gedreven misschien niet altijd heeft kunnen weigeren, wat door de 

bezettende macht van hem gevraagd werd.”72

 

 

Volgens Sabbe was Block in de eerste plaats een anticommunist. Sabbe dacht dat de mogelijkheid 

bestond dat Block zich door zijn gezindheid had laten drijven bij het plegen van bepaalde daden. 

Block had ook verdachte personen in dienst. Sabbe vernoemt Tilman, die Block via de 

haveninspectie binnen de gerechtelijke politie had gebracht. Ook Metsers die lid was van de 

politieke sectie van Block, werd door Sabbe als een verdachte persoon beschouwd.73

Volgens Pitz, Günther en Fest was Block een hevige Belgische nationalist, maar over de 

communisten konden ze alle inlichtingen van hem en Celis verkijgen.

  

74

 

  

De krijgsauditoraten maakten gretig gebruik van de rapporten opgesteld door de gerechtelijke 

politie. De procureur des konings Sabbe stelde een aantal voorwaarden aan de medewerking van 

de gerechtelijke politie aan het krijgsauditoraat.75 Sabbe gaf “enkel toelating tot het opdragen van 

plichten aan de gerechterlijke politie van zijn parket wanneer vaststond dat de gerechtelijke politie 

van het parket van Antwerpen beschikte over bijzondere ervaring, kennis en/of documentatie 

welke haar geheel aangeduid zou maken voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht vanwege 

het krijgsauditoraat.” Sabbe stelde als bijkomende voorwaarde dat elke opdracht persoonlijk naar 

zijn kabinet ter goedkeuring zou gestuurd worden. Nadien stelde Sabbe een richtlijn op over de 

medewerking aan het Krijgsauditoraat bestemd voor de gerechtelijke politie.76

                                                 
72 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van de Advocaat-generaal 
bij het Militaire Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 13/6/45 

 Volgens Sabbe 

deed het krijgsauditoraat te veel beroep op de gerechtelijke politie waardoor deze vertraging 

opliep in haar normale werkzaamheden. Daarom droeg Sabbe aan Celis op dat de gerechtelijke 

politie enkel taken mocht uitvoeren waarbij de tussenkomst van de gerechtelijke politie 

73 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van de Advocaat-generaal 
bij het Militaire Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 13/6/45 
74 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van de Advocaat-generaal bij het Militaire 
Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 17/12/45 
75 RAB, PK ANTW 2003 B 175: Militair Gerecht (Krijgsauditoraat): brief van PK Sabbe aan krijgsauditeur, 
4/2/46 
76 RAB, PK ANTW 2003 B 175: Militair Gerecht (Krijgsauditoraat): persoonlijke brief van PK Sabbe aan 
hoofdcommissaris Celis, ongedat. 
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onontbeerlijk was. Sabbe verwees terug naar de uitzonderlijke ervaring en de bijzondere 

documentatie of inlichtingen waarover de gerechtelijke politie beschikte.  

 

De advocaat-generaal Verhaegen wees in een brief aan de procureur des konings van Antwerpen 

op de rondzendbrief van 1920 waarin de minister van Justitie schreef dat de krijgsauditeur indien 

nodig beroep mocht doen op de officieren en agenten van de gerechtelijke politie.77 In 1948 werd 

de gerechtelijke politie door de krijgsauditeur Diercksens ingeschakeld voor het onderzoek naar 

de Sipo-Sd. Volgens Diercksens was het onderzoek al ver gevorderd dankzij de medewerking van 

de gerechtelijke politieke politie. In datzelfde jaar werd de gerechtelijke politie belast met het 

onderzoek naar de oorlogsmisdaden door de krijgsauditeur. De gerechtelijke politie moest 

opzoekingen doen met betrekking tot willekeurige aanhoudingen, doorsturen naar 

concentratiekampen, de aanduiding en tewerkstelling van gijzelaars.78

 

 

 Block overleed op 14 december 1966. Hij was nog steeds binnen de gerechtelijke politie actief.79

 

 

 

 

 

                                                 
77 RAB, PK ANTW 2003 B 175: Militair Gerecht (Krijgsauditoraat): brief van advocaat-generaal Verhaegen aan 
PK Antwerpen, 8/9/47 
78 RAB, PK ANTW 2003 B 175: Militair Gerecht (Krijgsauditoraat): brief van Substituut Hallemans aan PK 
Antwerpen, 8/11/48 
79 Ibidem 
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3.6 Het Militair Bestuur en de Duitse politiediensten 

3.6.1 Het Militair Bestuur 
 
Na de achttiendaagse veldtocht capituleerde het Belgisch leger en werd het ontbonden. Koning 

Leopold III besloot om in België te blijven, maar de regering ging naar Engeland in ballingschap. 

De ministers werden vervangen door de secretarissen-generaal.80 Deze secretarissen-generaal 

waren de hoogste ambtenaren van het land die elk aan het hoofd stonden van een ministerie. Ze 

namen de ministeriële verantwoordelijkheid over tijdens de afwezigheid van de ministers. Ze 

bestuurden het land binnen de condities van de Duitse bezetter.81

 

 

In de zomer van 1940 koos de politie en het gerecht aan Belgische zijde voor een 

‘aanwezigheidspolitiek’ of de ‘politiek van het minste kwaad’ of de ‘accommodatiepolitiek’. De 

‘politiek van het minste kwaad’ treffen we aan bij de meeste gezagsvoerders. De gezagsvoerders 

bleven op post om te voorkomen dat het bewind volledig in handen kwam van Duits gezinde 

elementen.82 De accommodatie houdt een zekere vorm van medewerking in met de Duitse 

bezetter. Deze medewerking was echter niet van harte. Men werkte mee met de bezetter zodat 

deze niet zou kunnen beweren dat hij tegengewerkt werd.83 Het bestuur van het land werd 

aangepast aan de bezettingsomstandigheden.84

 

  

Op 31 mei 1940 installeerde de Duitse bezetter het Militair Bestuur in België en Noord-Frankrijk. 

Alexander von Falkenhausen was de bevelhebber van het Militair Bestuur. Von Falkenhausen 

moest vooral de orde handhaven. Hij had hiervoor drie politiediensten tot zijn beschikking, de 

Feldgendarmerie, de Feldpolizei en de Sipo-SD. Deze laatste kon ook rechtstreekse bevelen uit 

Berlijn krijgen.85

 

  

Op 12 juni 1940 sloten de secretarissen-generaal een protocol met het Militair Bestuur. In dat 

protocol verbonden de secretarissen-generaal er zich toe Duitse verordeningen86

                                                 
80 De van wet van 10 mei 1940 regelde de bevoegdheid van de secretarissen-generaal. 

 als Belgische 

wetten uit te voeren. De secretarissen-generaal waren net zoals zo vele Belgen er van overtuigd 

81 DENECKERE (G.) en DE WEVER (B.), Geschiedenis van België in de wereld, Gent, Academia Press, 2006, 
p. 129 
82 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 56 
83 DENECKERE (G.) en DE WEVER (B.), ibidem, p. 128 
84 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 54 
85 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), België in de Tweede Wereldoorlog, 
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, p. 49 
86 Deze verordeningen moesten uitgevaardigd worden krachtens het internationaal erkende bezettingsrecht. 
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dat de Duitsers hier een lange tijd gingen heersen. Ze wilden de Belgische bevolking zo goed 

mogelijk beschermen tegen de bezetter en zijn handlangers door het bestuursapparaat in eigen 

handen te houden. De secretarissen-generaal moesten steeds vooraf de goedkeuring vragen aan 

de bezetter wanneer ze wettelijke voorschriften wilden uitvaardigen. De bewegingsruimte van de 

secretarissen-generaal was beperkt toch slagen ze er in bepaalde maatregelen van de bezetter te 

versoepelen, uit te stellen of te negeren.87

 

  

Na de ontbinding van het Belgisch leger werd de rijkswacht gedemilitariseerd en de 

Staatsveiligheid ontmanteld. De rijkswacht en de gemeentepolitie behoorden tot de bevoegdheid 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gerechtelijke politie maakte deel uit van de 

bevoegdheid van Justitie. Deze twee ministeries hadden een belangrijke impact op het 

politiebeleid tijdens de bezetting. De magistratuur oefende echter de meeste druk uit. “De 

hoofden van de parketten waren verantwoordelijk voor iedere daad van repressieve politie”.88 

Toch is Cyrile Fijnaut van oordeel dat de gerechtelijke politie in het begin van de oorlog weinig 

de aandacht trok van de bezetter. Hij leidt dit af van de ‘Tätighkeitsberichte’ die Reeder als hoofd 

van de Duitse administratie opstelde. De openbare aanklagers waren volgens Fijnaut vooral met 

hun eigen organisaties bezig en hun werk werd niet door grote conflicten met de bezetter 

verstoord.89

3.6.2 De Duitse politiediensten 

 

 

De Feldgendarmerie was een militaire politiedienst voor de Duitse soldaten.90 Ze bestond uit een 

duizendtal manschappen. De Feldgendarmerie hield zich ook bezig met opsporen van Belgische 

werkweigeraars en de zwarte markt. De Geheime Feldpolizei was verantwoordelijk voor het 

opsporen van Belgische burgers die aanslagen hadden gepleegd tegen het Duitse leger. Ze pakten 

ook iedereen op die een gevaar voor de staatsorde was. De communisten behoorden tot deze 

laatste ‘doelgroep’. De Geheime Feldpolizei werkt samen met de militaire inlichtingsdienst 

Abwehr. De Abwehr werkt vooral met Belgische agenten die ze inzette voor contraspionage 

binnen het verzet. De Sipo-Sd stond onder het directe bevel van het Ministerie van Politie, het 

zogenaamde Reichssicherhauptsambt, onder leiding van Himmler.91

                                                 
87 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 51-53 

 De Sipo-sd hield zich vooral 

88 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de 
Belgische politie 1794-1991, Leuven, Kritak, 1991, p. 131 
89 FIJNAUT(C.), The Impact of World War II on Policing in North-West Europe, [Leuven], Leuven University 
Press, 2004, p. 55  
90 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 158 
91 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 159 
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bezig met de vervolging van communisten, rechtse verzetslui, Joden en vrijmetselaars. De 

Abteilung IV A van de Sipo-sd was ondermeer belast was met de bestrijding van de 

communistische beweging. Deze afdeling was ook verantwoordelijk voor aanslagen op personen 

en goederen, verboden wapenbezit en Duitsvijandige activiteiten van de Belgische politie en 

Rijkswacht.92

 

 

Tweehonderd manschappen hielden zich continu bezig met de strijd tegen het communistische 

verzet. Ze werden in hun strijd bijgestaan door collaborateurs. De bekendste is waarschijnlijk 

Emiel Van Thielen alias Max Günther. Van Thielen93 was Haupt-V-man van het grondgebied 

België en Noord-Frankrijk. Günther baseerde zich op de dossiers van de gerechtelijke politie. Hij 

speelde een cruciale rol in de voorbereiding en de uitvoering van operatie Zonnewende. De naam 

van de operatie verwees naar het verbreken van het bestand met Stalin door Hitler. Deze operatie 

kwam er op bevel van Berlijn. De Sipo-sd voerde dat bevel uit. Er werden bij deze operatie 

ongeveer 300 communisten en verzetslui gearresteerd. Deze mensen werden opgesloten in het 

Fort van Breendonk en de citadel van Hoei. De Sipo-sd ging ook deze operatie verbeten door 

met haar jacht op de communisten. In 1943 werden er terug veel communisten gearresteerd. 

Deze keer langen de ‘doorgeslagen gevangene’ aan de basis van deze arrestaties.94

 

  

                                                 
92 VAN EETVELDE(Robby), De Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (SIPO-SD): een microgeschiedenis 
van Aussendienststelle Antwerpen (1940-1945), Gent, UGent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2004, p. 34 
(vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 
93 Van Thielen collaboreerde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij werd door het Hof van Assisen van Antwerpen 
in 1927 veroordeeld tot de doodstraf wegens verklikking aan de vijand en diefstal met geweld. Hij vluchtte naar 
Hamburg waar hij V-man werd voor de Kriminalpolizei en de Gestapo. In september 1940 werd Van Thielen 
naar de Sipo-sd van Antwerpen gestuurd. Hij onderzocht de scheepssabotage en verzamelde gegevens over de 
Kommunistsiche Partij van België Hij speelde een cruciale rol in de voorbereiding en de uitvoering van de 
operatie Sonnewende. Hij onderhield goede contacten met de gerechtelijke politie. In september 1944 vluchtte 
hij naar Duitsland. Het gerecht is er nooit in geslaagd om Van Thielen op te sporen. Hij werd bij verstek ter dood 
veroordeeld. (VAN EETVELDE(Robby), De Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (SIPO-SD): een 
microgeschiedenis van Aussendienststelle Antwerpen (1940-1945), Gent, UGent (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling), 2004, p. 111-113) 
94 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 160 
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3.7 De gerechtelijke politie, de magistratuur en het probleem van de 
ordehandhaving (1940-1945) 

 

Volgens de Conventie van Den Haag was de bezetter verantwoordelijk voor de ordehandhaving 

in het bezette land. De Duitse politiediensten beschikten over onvoldoende manschappen om de 

ordehandhaving te verzekeren in België. De Belgische politiediensten (de rijkswacht, de 

gerechtelijke politie en de gemeentepolitie) moesten maximaal renderen om samen met de 

Duisters de orde te garanderen. Daarom moest het aantal ‘effectieven’ van de Belgische politie 

opgevoerd worden. De Belgische politie moest beter bewapend worden. De bezetter infiltreerde 

eveneens Duitsgezinde vertrouwensmensen95 in de Belgische politiediensten.96

 

  

Aangezien de bezetter verantwoordelijk was voor de ordehandhaving in het bezette land, de 

zogenaamde ‘Ordnung und Ruhe’, kon hij ook verordeningen uitvaardigen om dit mogelijk te 

maken. Volgens het protocol van 12 juni 1940 moesten deze wetten als Belgische wetten 

uitgevaardigd worden.97 De vraag is of de Belgische politie moest waken over de naleving van 

deze Duitse verordeningen. Wat moest de politie doen wanneer de Duitse verordeningen in strijd 

waren met de Belgische wetgeving?98

 

   

Volgens Fijnaut werd vooral de gerechtelijke politie tijdens de bezetting geconfronteerd met een 

paradox bij de vervolging van de communisten. De gerechtelijke politie bevond zich in een 

tweestrijd tussen hun professionele bezigheid (het handhaven van de orde) en vaderlandse plicht 

(het toelaten van subversieve acties). Het anticommunisme was al vóór 1940 wijd verspreid in  

het Belgische establishment wat er voor zorgde dat er duchtig werd samengewerkt met de Duitse 

autoriteiten wat betreft de bewaking van communistische kringen.99

 

   

Op 24 juli 1941 stuurde de Militärbefehlshaber von Falkenhausen aan secretaris-generaal van 

Binnenlandse Zaken, Romsée100

                                                 
95 De Duitse bezetter plaatste Nieuwe Orde gezinde mensen in openstaande of nieuwe functies binnen de 
Belgische administratie. Om vacante functies te creëren verlaagde hij de maximum leeftijdtijdsgrens voor 
ambtenaren van 65 naar 60 jaar. Deze verordening was bedoeld om storende elementen binnen de administratie 
uit te rangeren. Hoofdcommissaris Celis werd door deze maatregel in 1942 getroffen.   

 volgende nota. “De militaire bevelhebber bezit de uitvoerende 

96 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 131-132 
97 VAN DIJCK(Ann), ibidem, p. 108 
98 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 137 
99 FIJNAUT(C.), The Impact of World War II on Policing in North-West Europe, [Leuven], Leuven University 
Press, 2004, p. 56 
100 Romsée was een vooraanstaande VNV’er. In het begin van de oorlog was hij gouverneur van de provincie 
Limburg. 
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macht in het bezette land. De verordeningen die door hem werden uitgevaardigd zijn bindend 

voor de Belgische bevolking op dezelfde voet als de Belgische wetgeving.”101

“Wij begrijpen volkomen dat bepaalde aanhoudingen voor de agenten van de Belgische 

veiligheidsdiensten aanleiding kunnen geven tot gewetensbezwaren. In zulk geval zullen deze 

aanhoudingen in regel door leden van de Duitse veiligheidsdiensten worden uitgevoerd”.

 Von Falkenhausen 

maakte één uitzondering.  

102 De 

procureur-generaal weigerde deze nota aan de procureurs des konings in zijn arrondissement over 

te maken.103

 

 

In augustus 1941 werd aan de Gentse rijkswacht gevraagd om geallieerde piloten mee op te 

sporen. De secretaris-generaal van Justitie Schuind was het niet eens met zijn collega van 

Binnenlandse Zaken, Romsée. Vandaar dat er advies werd ingewonnen bij de Raad van 

Wetgeving. De Raad van Wetgeving werd voorgezeten door de advocaat-generaal bij het Hof van 

Cassatie, Raoul Hayoit de Termicourt. Er werd hem gevraagd advies te geven over de Gentse 

casus en over de richtlijn van von Falkenhausen over de Duitse verordeningen voor de Belgische 

politie. De Raad van Wetgeving was van oordeel de Belgische politiediensten geen geallieerde 

piloten mochten opsporen. De Raad van Wetgeving sprak zich ook uit over de richtlijn. “Alleen 

maatregelen die door het Militair Bestuur in het uitsluitend belang van het bezette land genomen 

waren, moesten door de autochtone politie worden uitgevoerd; deze verplichting gold niet voor 

maatregelen die in de eerste plaats het militair of politiek belang van de bezetter dienden; in geval 

van twijfel moesten de hiërarchische oversten geraadpleegd worden.”104

 

 

Het probleem105 stelde zich pas in oktober 1942 bij de invoering van de verplichte tewerkstelling 

in Duitsland. Het Comité van secretarissen-generaal besliste eind oktober dat geen enkele 

politiedienst zijn medewerking mocht verlenen aan de uitvoering van die bewuste verordening. 

De procureur-generaal van Brussel, Charles Collard, formuleerde het als volgt. “De politie- en 

rijkswachtkorpsen die zouden meehelpen aan de uitvoering van deze maatregelen, die buiten de 

wettelijke bevoegdheden vallen van de Belgische overheden en een grove inbreuk vormen op de 

vrijheid van onze medeburgers, zouden tekortschieten in hun plichten en zouden zich 

blootstellen aan strafrechtelijke vervolging.”106

                                                 
101 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 138 

  

102 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 138 
103 VAN DIJCK(Ann), ibidem,p. 108 
104 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 138-139 
105 De Antwerpse gemeentepolitie werkte in de zomer van 1942 mee aan een razzia tegen de Joodse bevolking. 
106 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 139 
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Reeder verduidelijkte in januari 1943 de Duitse verordening. Hij eiste de directe medewerking van 

de Belgische politiediensten voor de verplichte tewerkstelling in België. Voor wat de 

tewerkstelling in Duitsland betreft konden de politiediensten de onrechtstreekse samenwerking 

met de Duitse politiediensten niet weigeren. Het kwam erop neer dat de Belgen bijvoorbeeld 

informatie gaven over adressen. De secretaris-generaal van Justitie weigerde het standpunt van 

Reeder over te maken aan de Belgische politiediensten waarop de secretaris-generaal van Justitie, 

Schuind uit zijn ambt werd gezet. Robert de Foy volgde hem. De Foy was voordien 

administrateur van de Openbare Veiligheid.107 Midden oktober 1943 besliste het Militair Bestuur 

in samenspraak met de secretarissen-generaal van Binnenlandse Zaken en Justitie dat de Duitse 

politie niet langer beroep zou doen op de Belgische politie om werkweigeraars op te sporen.108

 

 

De parketten waren verantwoordelijk voor het opsporen van misdrijven. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werden ze geconfronteerd met een toename van de criminaliteit en verzetsdaden 

die indruisten tegen de Belgische wetgeving. “Kon de magistratuur in dit geval zonder meer de 

wet toepassen?” 109 De magistratuur vroeg zich af of de onafhankelijkheid van onderzoek en 

rechtspleging gegarandeerd was? Secretaris-generaal Schuind meldde aan de procureurs-generaal 

in oktober 1941 “dat alle dossiers in verband met feiten die de belangen van de bezetter raakten, 

door de Duitse politie overgenomen werden”.110 De Duitse belangen werden ruim 

geïnterpreteerd. Ook de Belgische collaborateurs maakten deel uit van de Duitse belangen. 

Schuind drong er in het begin van 1942 op aan dat “het Belgisch gerecht vrij zijn onderzoek zou 

kunnen doen zonder daarbij het risico te lopen dat de dossiers zouden worden overgenomen 

door de bezettende overheid op het ogenblik dat de schuldigen waren ontdekt”.111

 

 

Op 8 oktober 1943 gaf generaal von Falkenhausen aan de Duitse politiediensten schriftelijk de 

opdracht om de autonomie van het gerechtelijke onderzoek te respecteren. Er werd uitzondering 

gemaakt voor “zaken die direct de Duitse belangen raakten”.112 Volgens Van Doorslaer legden de 

bezetters zich toen neer bij de “objectieve wijziging van de krachtsverhoudingen”.113

                                                 
107 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 143 

 

108 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 139-140 
109 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 140 
110 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 140 
111 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 141 
112 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 143 
113 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 151 
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Op 11 april 1944 stuurden de drie advocaten-generaal een rondzendbrief met het nieuwe beleid. 

De Belgische Rechtbanken weigerden van dan af samen te werken in de onderdrukking van niet-

patriottische misdrijven wat in een grote passiviteit van de Belgische rechtbanken resulteerde.114

 

   

 

                                                 
114 FIJNAUT(C.), The Impact of World War II on Policing in North-West Europe, [Leuven], Leuven University 
Press, 2004, p. 70 
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3.8 De gerechtelijke politie en de andere Belgische politiediensten 

3.8.1 De Burgerlijke Staatspolitie 
 
In het comité van secretarissen-generaal schoot Romsée uit naar de magistratuur en de 

gerechtelijke politie. Hij ijverde voor de oprichting van ‘Burgerlijke Staatspolitie’. Deze speciale 

politiedienst moest de strijd aanbinden tegen het terrorisme. De secretaris-generaal van Justitie 

Schuind nam het op voor de gerechtelijke politie. Volgens Schuind deed de gerechtelijke politie 

wat ze kon, maar “ bepaalde Belgen hadden zich door hun welwillende houding ten aanzien van 

de bezetter in een positie geplaatst die onoverkomelijk ‘risico’s’ inhield”.115 Romsée vond dat er 

nood was aan een gespecialiseerde politiedienst in de strijd tegen het terrorisme. Hij pleitte er 

voor om de bevoegdheid over de gerechtelijke politie over te dragen van het departement Justitie 

naar Binnenlandse Zaken, niet toevallig zijn departement. Hij wou ook een aantal 

inlichtingssecties van de Rijkswacht binnen de ‘Burgerlijke Staatspolitie’ brengen. Daarnaast wou 

hij de Staatsveiligheid heroprichten. Het voorstel van Romsée werd expliciet door het Militair 

Bestuur gesteund. Uit een Duitse studie van 1943 over de Belgische politiediensten bleek dat het 

“weghalen van de gerechtelijke politie uit het ‘Duistvijandige milieu van Justitie’ om ze te 

incorporeren in de diensten van Binnenlandse Zaken waar een ‘tot samenwerking bereide 

secretaris-generaal beschikbaar was’ een belangrijke stap zou betekend hebben.”116

 

    

Romsée kreeg tegenwind van Schuind die het opnam voor de magistratuur. Ook de voorzitter 

van het comité, Plisnier, was tegen Romsées voorstel gekant. Schuind stelde voor om binnen de 

gerechtelijke politie en de rijkswacht gespecialiseerde diensten op te richten die zich met 

terrorisme gingen bezig houden. In april 1943 richtte Romsée de ‘Dienst van Toezicht’ op binnen 

de ‘Algemene Rijkspolitie’. Armand Tilman werd er diensthoofd. Tilman had geen vrij spel 

binnen de gerechtelijke politie. Hij vond dat hij te veel werd tegen gewerkt door de magistratuur. 

Hij werd aangetrokken door de kolonel van de rijkswacht, Van Coppenolle.117

 

 

Volgens Auditeur Schuermans waren er gesprekken tussen Block, Tilman, De Meyer en 

Verschaeffel118

                                                 
115 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 148 

 over de oprichting van de Burgerlijke Staatspolitie. Block richtte zich tot Max 

Günther voor zijn eventuele medewerking aan deze staatspolitie. Op het bureau van Günther in 

de Pelikaanstraat kwamen Block, Tilman, Mesters en De Meyer samen. Romsée zou gewild 

116 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 148-149 
117 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 149-150 
118 Gerechtelijke politie van Brussel 
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hebben dat deze staatspolitie onder leiding kwam van Tilman en Block. Tilman zou bevoegd zijn 

voor Wallonië en Block voor Vlaanderen. De Meyer wou niet dat Block aan het hoofd kwam te 

staan van de Vlaamse afdeling. Block bracht nadien Le Paige op de hoogte van de voorstellen, 

maar hij gaf hem naar verluid niet alle details.119 Le Paige gaf hem de raad en het bevel zich 

afzijdig te houden.120

 

 

Van Coppenolle was de grote man op het departement Binnenlandse Zaken. Sinds het begin van 

1943 was hij korpscommandant van de rijkswacht geworden. Officieel werd de taak voor de 

Dienst voor Toezicht omschreven als “de controle over de gemeentelijke administraties en 

ravitailleringsdiensten.” In de praktijk hield de ‘Dienst voor Toezicht’ zich bezig met informatie 

te verzamelen over terroristische milieus. Ze focusten zich voornamelijk op de communisten en 

op het Onafhankelijkheidsfront. Tilman wou het communisme bestrijden vanuit het binnenland. 

Hij werkte nauw samen met de Sipo-Sd en meerbepaald met Max Günther. Tilman en Günther 

stonden bekend om hun scherpe ondervragingen in het fort van Breendonk. Tilman werd meer 

en meer een pion van de Sipo-Sd waardoor hij botste met Romsée en Van Coppenolle. Hij hield 

informatie voor hen achter. Daarop besloten ze binnen de rijkswacht een nieuwe inlichtingsdienst 

te creëren. Tilman trok zich terug in juni 1944 uit de Dienst voor Toezicht, maar hij bleef achter 

de schermen nog steeds actief. Romsée beweerde na de oorlog dat hij geen weet had van de 

contacten tussen Tilman en de Sipo-Sd. 121 Romsée kreeg twintig jaar gevangenisstraf. Kolonel 

van Coppenolle en Tilman kregen beide de doodstraf. Twee procureurs-generaal werden 

vervolgd en de derde, Charles Collard, werd afgezet. Secretaris-generaal Schuind kreeg drie jaar 

gevangenisstraf. Zijn opvolger de Foy kreeg een diplomatieke functie in Tanger en werd niet 

vervolgd.122

 

  

Volgens Van Doorslaer hebben zowel Schuind als de hoge magistraten “een zekere invloed van 

de bezetter en de collaboratiegezinde,” aanvaard.123 Van Doorslaer stelt zich de vraag of dit 

vermeden kon worden in het kader van de aanwezigheidspolitiek of dit de prijs was die betaald 

moest worden. De voornaamste verantwoordelijken voor de ordehandhaving tijdens de oorlog 

werden in de naoorlogse repressie veroordeeld.124

                                                 
119 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Inlichtingen opgesteld door Auditeur 
Schuremans, 1/4/46 

 Het historisch onderzoek wees tot nog toe uit 

120 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verhoor van getuige Block door Auditeur 
Schuremans, 20/11/45 
121 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 149-150 
122 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 151 
123 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 151 
124 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 152 
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dat de administratieve en gerechtelijke epuratie zich tevreden stelde met het verwijderen van de 

meest compromitterende figuren in de politionele hiërarchie. Zo ook binnen de gerechtelijke 

politie. Het grootste deel van de benoemingen en bevorderingen die tijdens de bezetting 

verhinderd werd, werd na de oorlog bevestigd.125

Van Doorslaer meent dat de scheiding van machten en de complexe bevoegdheidsverdeling 

tussen de politiediensten de nazificering tijdens de bezetting bemoeilijkte.

 

126

 

 

3.8.2 De Bijzondere Opdrachten 
 

Celis had het niet hoog op met Ignace De Smedt.127

 

 De Smedt was politie-inspecteur bij de 

politie van de stad Antwerpen. De Smedt werd voor de oorlog aan de opsporingsdienst van 

Antwerpse politie gehecht. Deze dienst volgde zowel politieke vergaderingen als ernstige 

misdrijven. Volgens Celis werd er op aandringen van De Smedt een tweede opsporingsdienst 

opgericht onder naam ‘Bijzondere Opdrachten’ en onder leiding van De Smedt. Volgens Celis 

ontsnapte deze dienst aan elke vorm van toezicht door de hoofdcommissaris van de Antwerpse 

politie, Jozef De Potter, als aan de andere politieofficieren. Volgens Celis is er weinig gekend over 

de onderzoeken waarmee De Smedt zich bezighield. Hij volgde politieke vergaderingen en hield 

contact met zogenaamde politieke vluchtelingen. Volgens Celis draaide De Smedt met de wind. 

Toen Van Cauwelaert burgemeester was, was hij katholiek gezind. Onder het linkse stadsbestuur, 

bleek De Smedt socialist te zijn. De Bijzondere Opdrachten werden vanaf dan een onafhankelijk 

organisme. Celis klaagt aan dat De Smedt de leiding had over de Bijzondere Opdrachten hoewel 

hij geen officier van gerechtelijke politie was. Normaalgezien werd een afdeling steeds geleid door 

een officier van gerechtelijke politie. De Bijzondere Opdrachten groeiden uit tot “een politie in 

het politiekorps”. De Smedt vond dat de gerechtelijke politie hem in de weg liep meerbepaald de 

tweede afdeling van commissaris Block. Volgens Celis werkte hij de Duitse agenten in de hand 

door zijn “ondoordacht optreden en gebrek aan ontwikkeling”. Volgens Celis was De Smedt 

naïef. Celis werd bij de Geheime Feldpolizei ondervraagd door dr. Meyer van de Abwehr over 

het doen verdwijnen van bundels. Er werd hem een lijst met namen getoond. Volgens Celis 

waren de brief en de lijsten opgesteld door De Smedt.  

                                                 
125 HEIRBAUT(D.), ROUSSEAUX(X.), VELLE(K.)(red.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in 
België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, p. 308  
126 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 152 
127 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van hoofdcommissaris Celis aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 6/4/45 
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Volgens procureur des konings De Schepper meldde de secretaris van de stad Antwerpen, Van 

Casteele aan Van der Veken in een brief het bestaan van een lijst met communisten en andere 

Belgische burgers. Daarnaast werden ook de namen meegedeeld van communisten die 

overgelopen waren naar de kant van de bezetter.128 De voornoemde brief en lijst werden 

teruggevonden tijdens een huiszoeking op de kantoren van burgemeester Van Cauwelaert en de 

Dienst Bijzondere Opdrachten meerbepaald van De Smedt. Celis werd hierover ondervraagd op 

het bureau van de G.F.P. Volgens Celis was de lijst opgesteld door De Smedt en werd hij gezocht 

door de G.F.P. Celis hield naar eigen zeggen vol dat De Smedt verdwenen was hoewel hij wist 

dat De Smedt nog in de stad was. Block werd na zijn verblijf in Münster hierover ondervraagd en 

antwoordde in dezelfde zin als Celis.129

 

 

Na de bevrijding werd De Smedt belast met de bewakingsdienst van de Engelse en Amerikaanse 

basissen in de Antwerpse haven. Hij moest voorkomen dat er geallieerde goederen ontvreemd 

werden en moest de daders opsporen die zich schuldig maakten aan diefstal en heling. Door zijn 

verdacht gedrag stelden de Amerikaanse en Engelse veiligheidsdiensten een onderzoek in naar 

De Smedt. Er werden huiszoekingen gedaan bij De Smedt en zijn medewerkers. Er werden twee 

zakken met geallieerde koopwaar en militaire uitrustingen bij De Smedt thuis teruggevonden. De 

Smedt werd door de Krijgsraad van Antwerpen tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld. De 

Smedt was aangesteld om de plundering tegen te gaan, maar maakte zich zelf schuldig aan diefstal 

en heling. Volgens Celis is De Smedt te weten gekomen dat de Engelse veiligheidsdiensten 

contact hebben opgenomen met hem (cf. infra).130

 

  

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
128 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van PK De Schepper aan PG Brussel 
129 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van hoofdcommissaris Celis aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 5/4/45 
130 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van hoofdcommissaris Celis aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 5/4/45 
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3.9 De gerechtelijke politie en de Antwerpse sluikpers 

3.9.1 De sluikpers in bezet België 
 
Volgens Fabrice Maerten was de sluikpers niet alleen het enige middel tot vrije meningsuiting, 

maar ook het bindmiddel bij uitstek voor het verzet. De bladen hadden een gemeenschappelijk 

doel, de strijd tegen de Duitse bezetter. De meningen echter waren sterk verdeeld over hoe deze 

strijd moest gevoerd worden en hoe de toekomst er moest uitzien.131 De levensduur van een 

sluikblad bedraagt ongeveer één jaar wat neerkomt op 10 nummers. De sluikpers was een 

moeilijke onderneming. Een sluikblad maken gebeurde collectief waardoor er meer kans was om 

in de gaten gehouden te worden. Er was ook veel geld en materiaal nodig om een blad te 

maken.132 De eerste sluikbladen werden opgericht door en voor de Franstalige kleine burgerij en 

middenklasse. Deze groep koesterde nog sterk anti-Duitse gevoelens sinds de Eerste 

Wereldoorlog. De artikelen werden geschreven door ambtenaren, bedienden, leraren en personen 

met een vrij beroep.133 De tweede grote groep waren de antifascistische milieus. De socialisten 

waren aanvankelijk erg van slag door de ineenstorting van de Westerse democratieën. Ze 

herpakten zich met bladen zoals Le Peuple in Brussel en De Werker in Antwerpen.134

3.9.2 Communistische pers 

  

 

De communisten hielden zich in de beginperiode gedeisd door het niet-aanvalspact met 

Duitsland. Na de Duitse aanval in de Sovjetunie, juni 1941, gooiden de communisten zich volop 

in de strijd tegen de Duitsers. De pers was van fundamenteel belang voor de communisten bij het 

verspreiden van hun ideeën en als ruggengraat van het Onafhankelijkheidsfront (OF). Het OF 

werd in de herfst van 1941 opgericht. Vanaf 1942 publiceerde het OF bladen gericht aan 

bepaalde doelgroepen zoals vrouwen, dokters, leraren, de magistratuur, landbouwers, de jeugd en 

vooral aan loontrekkenden. Sinds februari 1941 had de Kommunitische Partij van België een 

nationaal orgaan, ‘De Roode Vaan – Le Drapeau Rouge’. De Roode Vaan was in de beginperiode 

vooral het werk van Jef Van Extergem.135

                                                 
131 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, Gent, Amsab, 2004, p. 71 

 In juni 1941 volgde de Aalstenaar Van Hoorick hem 

op. Het blad veranderde regelmatig van drukker en uitgever. De Roode Vaan werd verspreid op 

132 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 75 
133 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 78 
134 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 79 
135 Van Extergem werd na de Eerste Wereldoorlog als activist veroordeeld. In 1929 werd hij lid van de 
Kommunitische Partij van België. Vanaf 1939 maakte Van Extergem deel uit van het Centraal Komitee en het 
Politiek Bureau van de partij. 
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10.000 exemplaren. De Antwerpse federatie van de Vlaamse Kommunitische Partij had in 

Antwerpen ook een lokaal sluikblad, ‘Het Vrije Woord’, genaamd.136 Eind 1941 verscheen in 

Antwerpen ‘De Tribuun; een tijdschrift van en voor antifascistische intellectuelen.’ ‘Let op uw 

Saeck’ was gericht op de Antwerpse jeugd en werd vanaf begin 1942 verdeeld. Met het blad ‘De 

Klauwaard’ wou men vanaf maart 1942 Vlaams-nationalisten aantrekken. Met ‘De Volksgazet’ 

probeerden de communisten socialisten aan te trekken.137

 

 

Het OF richtte in 1943 het tweetalige blad Front op. Het OF was ook de drijvende kracht achter 

de valse versie van Le Soir. In totaal was meer dan de helft van de in België gepubliceerde 

sluikpersbladen direct of indirect het werk van het OF. Het succes van deze bladen moet echter 

gerelativeerd worden. De meeste bladen hadden een beperkte verspreiding. Het waren vooral de 

nationale bladen van de KPB en het OF die een groot lezerspubliek hadden. De bladen waren 

sterk vertegenwoordigd in Brussel en in de Waalse communistische, geïndustrialiseerde bastions. 

In Vlaanderen waren ze enkel in de grote steden voor handen.138 De meerderheid van de 

sluikpers was ook Franstalig (71,5%).139 De Kommunistische Partij was ook zwakker ingeplant in 

Vlaanderen. In 1944 bleek dat 83% van haar leden Walen waren en 7% was afkomstig uit Brussel. 

Slechts 10% van de leden woonden in Vlaanderen. Antwerpen was één van de Vlaamse steden 

waar het communisme het sterkst vertegenwoordigd was.140

 

   

De sluikpers was vooral een stedelijk fenomeen zowel van de linker als de rechterzijde. Maerten 

noemt Antwerpen als de stad van de sluikpers in Vlaanderen.141 De gerechtelijke politie hield zich 

tijdens de bezetting zeer sterk bezig met de sluikpers. Iedere inbreuk tegen art. 299 van het 

Strafwetboek moest meegedeeld worden aan de gerechtelijke politie in het bijzonder aan Block of 

aan de procureur des konings Le Paige.142

                                                 
136 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 111-112 

 Ook de stedelijke politie van Antwerpen en de 

rijkswacht werd gestimuleerd om deze informatie aan hen door te spelen. Er was sprake van een 

inbreuk wanneer er de druksels geen aanduiding van naam en woonplaats van de schrijver en de 

drukker vermeldden. De procureur des konings Verheuge kon zich moeilijk vinden in de focus 

van de gerechtelijke politie op de communistische sluikpers. Hij beklaagde zich bij de procureur-

137 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 113-115 
138 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 79-81 
139 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 81-83 
140 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), België in de Tweede Wereldoorlog, 
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, p. 223 
141 BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), ibidem, p. 83 
142 RAB PKANTW 2001 C 2613: Communistische activiteit tijdens de bezetting: inbreuken tegen art 299 SWB, 
2/42-11/43 
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generaal dat de gerechtelijke politie veel meer aandacht had voor de communistische pers dan 

voor de Duitse bezetter.143

 

 

Op 1 januari 1940 werd de zetel van de Vlaamse Kommunistische Partij van het Conincplein 

naar de Sint-Jacobsmarkt verhuisd. Volgens Block was deze verhuis te wijten aan het optreden 

van het Belgische gerecht tegen de partijbladen, de berooide financiële toestand van de partij en 

de terugslag van de internationale gebeurtenissen. De communisten konden op minder 

sympathisanten en “meelopers” rekenen.144

                                                 
143 RAB PKANTW 2002 D 13: nota van PK Verheuge aan PG Collard, 11/12/41 

 

144 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van Block aan de procureur des konings 
van Antwerpen, 6/1/40 



 36 

3.9.3 Bulletijn van den Bond van Vaderlandsche ambtenaren 
 

Gert De Prins onderzocht voor zijn licentiaatsverhandeling de sluikpers in Antwerpen.145 Zo 

onderzocht hij ook het Bulletijn van den Bond van Vaderlandsche ambtenaren. Dit Bulletijn 

werd uitgegeven door het personeel van het Justitiepaleis van Antwerpen.146 De kern ervan lag bij 

de gerechtelijke politie van Antwerpen. Het blad is gesticht door Georges Block en Albert Van 

Kerckvoorde, beide officieren van de gerechtelijke politie. Celis was op de hoogte van Blocks 

medewerking aan het Bulletin.147

 

 

Er verschenen ongeveer acht à tien nummers van het Bulletijn waarvan er zes bewaard zijn 

gebleven.148 Tijdens de periode 1942-1944 verscheen er om de drie maanden een nieuwe uitgave 

van het Bulletijn. Elke keer werden er tot duizend exemplaren gedrukt. De exemplaren werden 

onder gesloten omslag persoonlijk bedeeld of in kleine hoeveelheden in verschillende kantoren 

met de post verzonden. Het blad was gericht aan ambtenaren en gerechtelijke diensten.149

 

  

Metsers beweerde dat hij na zijn overplaatsing naar Brussel geen contact meer had met Block. 

Toch was hij op de hoogte van de weerstandsgroepering waarvan Block lid was. Metsers zei dat 

hij van een ander lid van de Antwerpse brigade, Troch, had gehoord dat hij een blaadje had 

ontvangen. Metsers zei dat hij, Deloof en Van Fraechem geen hadden ontvangen. Volgens 

Metsers probeerde Block zich met het Bullletin te rehabiliteren.150 Deloof liet Metsers in de waan. 

Hij ontving de Bulletijns wel. Hij was ook een van de mensen die ze verder verspreidden.151

 

 

Block en Van Kerckvoorde stelden ook de artikelen op voor het Bulletijn. Door de artikelen 

krijgen we een inkijk in het hoofd van de protagonist in dit onderzoek, Georges Block. Het 

Bulletijn had als doel “richtlijnen te verstrekken aan ambtenaren van de politie en de rijkswacht 

die er moesten toe leiden alle bevelen, gegeven door de bezettende overheid ongedaan te maken; 
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alle medewerking te weigeren aan de aanhoudingen van landgenoten, die bevolen werden door de 

bezettende overheid en hoe de VNV oversten te saboteren”.152

 

  

De Prins denkt dat de kiem van het verzet van de ambtenaren uitging van Felix Rooms. Rooms 

was zoals Block officier bij de Gerechtelijke Politie. Na zijn terugkeer in 1940 uit Frankrijk zou 

hij volgens De Prins het liberale dagblad “La Libre Belgique” verspreid hebben. In een rapport 

opgesteld door de Geheime Feldpolizei werd beweerd dat Rooms meermaals gezegd zou hebben 

“Over een jaar heeft Berlijn een rabbijn als eerste burgemeester”. Er werden ook “anti-Duitse 

strooibiljetten en opruiende communistische geschriften” in zijn flat teruggevonden.153 Rooms 

werd op 20 augustus 1941 gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Het 

grootste deel van zijn gevangenisstraf bracht hij door in de strafkolonie van Merksplas. Op het 

einde van 1943 werd hij overgebracht naar de gevangenis van Vorst en op transport naar 

Duitsland gezet. Volgens Abwehragent Karl Ulrich onderhield Rooms tijdens zijn 

gevangenisschap contacten met de gerechtelijke politie.154

 

  

Albert Van Kerckvoorde verving Rooms binnen de gerechtelijke politie, maar ook binnen het 

verzet. In mei 1942 werd er overgegaan tot een nieuwe actie. Er werd een titelloos pamflet 

opgesteld dat gericht was aan de ambtenaren. De Prins denkt dat het pamflet door Georges 

Block is opgesteld.155 Ik volg hem hier volledig in. De schrijfstijl en retoriek van het pamflet 

komen overeen met de verslagen en de processen verbaal opgesteld door Block. Het pamflet 

werd gedrukt door Jos Matthijssens.156

 

 Ze hadden de bedoeling om regelmatig nieuwe uitgaven 

rond te zenden. Het pamflet werd ondertekend door “Het Centraal Comité van den Bond van 

Vaderlandsche Ambtenaren”. In het eerste pamflet maakte het Comité ook duidelijk aan de 

andere ambtenaren wie de vijand was.  

“De ambtenaren moeten er zich echter van doordrongen zijn dat zij die voor 10 mei 1940 

de vijanden van de natie waren, het gebleven zijn en trouwens het lastenmateriaal dat 

reeds tegen hun bestond, zelfs in ruime mate hebben aangevuld. Om duidelijk te zijn: de 

Vlaams-nationalisten, de Rexisten en de Communisten. Het staat onomstotelijk vast dat 
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deze drie groeperingen reeds voor 10 mei 1940 financieel ondersteund zijn geworden 

door buitenlandse mogendheden.”157

 

  

Block beklemtoonde dat de communisten de vijanden van de staat waren, zijn en het blijven. Hij 

bleef bewijzen tegen hen verzamelen. Hij vervolgde zijn discours met een uitwijding over de 

communisten.  

 

“ Het ambtenarenkorps mag zich evenmin blindstaren op het feit dat de Sovjets thans 

strijden aan de zijde van Engeland. Het mag niet vergeten dat deze Belgische 

Communisten een groot aandeel hebben gehad in de ondermijning van het leger en 

tevens het nationaal gevoel.”158

 

 

Block sprak hier als patriot. Hij wou voorkomen dat de ambtenaren sympathie kregen voor de 

communisten, omdat ze een bondgenoot van de geallieerden waren in de strijd tegen de Duitse 

bezetter. Block keurde ook het geweld af dat de communisten in de oorlog gebruikten. 

  

“De gewelddaden die de communisten verrichten kunnen geen invloed hebben op het 

verloop van den oorlog. Ze kunnen leiden tot het vergrooten van de ellende waaronder 

de Belgische gemeenschap thans gebogen gaat.”159

 

 

Block diaboliseerde de communisten. Hij wou de lezers overtuigen dat het communistische 

verzet geen impact had op het verloop van de oorlog. Het trof enkel de Belgische bevolking. Het 

pamflet werd patriottisch afgesloten met de woorden “Leve België, Leve de Koning, Leve ons 

roemrijk Belgisch leger.”160

 

  

In het tweede Bulletijn werden er richtlijnen gegeven over welke houding de ambtenaren moesten 

aannemen. Het kwam er op neer dat de ambtenaren hun post niet mochten verlaten ook al 

stonden zij “ onder het bevel van een VNV’er of Rexist of andere avonturier”. De ambtenaren 

moesten weerwerk bieden. In dit tweede nummer werd opnieuw de politiek van het minste 

kwaad gelegitimeerd.161
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In het derde nummer werd er beschreven wat de Bond van Vaderlandsche Ambtenaren wou 

bereiken. “Dat wil met andere woorden zeggen dat de Bond van Vaderlandsche Ambtenaren met 

een even grote beslistheid de strijd zal leiden en voeren tegen VNV, Rex en SS als tegen de 

groepen die er zouden aan denken de dictatuur van het proletariaat in het leven te roepen.” 162

In het derde nummer werd ook de oprichting van de staatspolitie gelaakt. “Deze heren willen dus 

een organisme in het leven roepen dat door niets verrechtvaardigd wordt tot het opsporen van 

daden van terreur (…) enkel dient om meer macht tot ingrijpen van Romsée en zijn kliek tegen 

politieke tegenstanders en andere politiediensten onder voogdijschap te plaatsen.”

 

163

 

 Block 

verwees expliciet naar de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Romsée, en impliciet naar 

Van Coppenolle, Tilman en Metsers. Het zat hem hoog dat de twee laatste de gerechtelijke politie 

verlaten hadden en openlijk collaboreerden. 

In het vierde Bulletijn wordt uitgehaald naar de willekeur ten opzichte van de vaderlandse 

diensthoofden bij de gerechtelijke politie. Volgens de schrijver werden veel mensen uit de 

politiekorpsen en de magistratuur gegijzeld, omdat ze niet gesteund werden door de procureur-

generaal en de secretaris-generaal. De schrijver was van oordeel dat men ontslag zou moeten 

nemen om een signaal te geven aan hun hiërarchische oversten. Hij ijverde ook voor de 

oprichting van een financieel steunfonds voor gijzelaars. Hij vraagt zich ook af hoe het nieuwe 

België er na de Tweede Wereldoorlog moest uitzien na het wegvallen van diensthoofden door de 

wet op de ouderdomsgrens.164 De schrijver verwijst hier naar Celis, die op pensioen werd gesteld 

omdat hij de ouderdomsgrens had bereikt. De leeftijdsgrens van de gerechtelijke officieren en 

agenten is net zoals het andere rijkspersoneel vastgesteld op 65 jaar.165 Een Duitse verordening 

van 7 maart 1941 legde de grens op 60 jaar waardoor Celis de gerechtelijke politie moest 

verlaten.166

 

 

In het vijfde nummer ging de schrijver verder met zijn betoog. Er zou een magistraat, die niet bij 

naam wordt genoemd, ontslag genomen hebben. Volgens het Bulletijn probeerde deze magistraat 

de Conventie van Den Haag te volgen. Hij verbood de politie om dienstweigeraars op te pakken 
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op bevel van de bezetter. Een ondergeschikte van de magistraat werd gegijzeld. Als reactie hierop 

bood de magistraat zijn ontslag aan.167

 

 

In het zesde Bulletijn heeft de schrijver het over de oprichting van de staatspolitie onder de naam 

van Dienst voor Algemeen Toezicht. Dit was een administratieve dienst op politioneel niveau. 

Deze dienst moest onbetrouwbare elementen van de Rijkswacht en de gemeentepolitie liquideren 

en vaderlandse organisaties ontmaskeren en onschadelijk maken. Volgens de schrijver maakte 

Tilman als inspecteur-generaal van de Rijkspolitie deel uit van deze dienst, omdat hij door de 

Duitsers was voorgedragen. De schrijver beweerde ook dat Tilman op een gluiperige manier in de 

gerechtelijke politie was gekomen en dat hij al anti-Engels was vóór de oorlog.168

 

 

Einde juni 1944 hield men op met het publiceren van Bulletijns na een inval van de Sipo-sd op de 

bureaus van de gerechtelijke politie en bij personen thuis. 169

 

 Block en Van Kerckvoorde doken 

beide onder. Er werd geen enkele medewerker opgepakt in verband met het sluikblad. Uit vrees 

voor aanhoudingen en huiszoekingen werd het archief van de Bond van Vaderlandsche 

Ambtenaren verbrand. 

Luitenant-kolonel Lejeune concludeerde in zijn dossier over het sluikblad “dit blad heeft 

ongetwijfeld een zeer goede en stimulerende invloed uitgeoefend op zeer talrijke agenten van de 

openbare macht”.170
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3.10 De gerechtelijke politie, het communisme en het anticommunisme 

3.10.1 Communisme: het rode gevaar 
 
José Gotovitch onderzocht in het boek ‘Le peur des rouges’ uitvoerig het rode gevaar in België.171

De Belgische parketten kenden volgens Gotovitch een lange traditie in het onderzoek naar 

subversieve bewegingen, maar hadden aanvankelijk te weinig noodzakelijke, politieke kennis om 

deze nieuwe actor te interpreteren.

   

172 Vanaf 1920 werd het reilen en zeilen van de bolsjewisten 

actief onderzocht door de parketten. In Antwerpen ging de aandacht voornamelijk naar de haven. 

Het parket maakte daarbij hoofdzakelijk gebruik van haar eigen orgaan, de gerechtelijke politie. 

Het communisme was het nieuwe onderzoeksdomein van het parket geworden. Ze maakte 

daarvoor gebruik van de klassieke methodes zoals observaties, huiszoekingen en gerechtelijke 

onderzoeken. De verzamelde gegevens werden op fiches gezet. De gerechtelijke politie viel 

eveneens binnen op privé aangelegenheden. Volgens Gotovitch waren er vanaf 1921 al 

specialisten over het communisme binnen de gerechtelijke politie: Jozeph Celis van de Antwerpse 

gerechtelijke politie en zijn Brusselse collega Tibesar. Beiden illustreerden de jacht op de 

communisten.173

 

 

Gitta Deneckere onderzocht het rode gevaar tijdens de staking van 1932 in het Waalse 

industriebekken. Het parket interpreteerde het begrip communist zeer ruim. Iedereen die iet af 

wat van een agiterende rol in de staking had gespeeld, werd als een revolutionaire communist 

beschouwd. Alle actieve militanten werden als samenzweerders achter te tralies gezet. Er werden 

in totaal 300 mensen gearresteerd waaronder ook de communistische kopstukken. Volgens de 

autoriteiten was de staking het resultaat van een communistisch complot tegen de veiligheid van 

de staat.174 Ook bij de staking van 1936 ging men terug uit van een complottheorie. De staking 

was volgens de autoriteiten het gevolg van een ‘revolutionaire actie ingegeven door de 

communistische cellen’.175

 

 

Toen Duitsland in 1939 Polen binnenviel en de Tweede Wereldoorlog uitbrak, nam de regering 

Pierlot maatregelen tegen de communistische propaganda. De publicatie, distributie en verkoop 
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van communistische en socialistische revolutionaire bladen werd aan banden gelegd. Het 

personeel van de Police d’Etat van de Staatsveiligheid werd verdrievoudigd met het oog op het 

toezicht van subversieve bewegingen. De Staatsveiligheid moest de communistische leiders in de 

gaten houden omdat hun acties de moraal van de strijdkrachten en de Belgische bevolking 

aantastten. De angst tegenover de communisten of het rode gevaar kreeg een wettelijk draagvlak 

in de ‘Wet betreffende de verdediging van de nationale instellingen’ van 22 maart 1940. Er werd 

een Coördinatiecomité opgericht dat onder andere lijsten opstelde van verdachte personen, zowel 

vreemdelingen als Belgen. Deze lijsten gingen uit van de angst voor de communisten als voor de 

Nieuwe Orde. Ze lagen aan de basis van de aanhoudingen in mei 1940.176

 

  

Deneckere besluit dat de schrik van de communisten niet in verhouding was met de werkelijke 

invloed van de communisten in België.177

 

 

Het Belgische gerecht en de politie bleven de communisten als binnenlandse vijand beschouwen 

tot 22 juni 1941 wanneer het niet-aanvalspact verbroken werd door Duitsland. In juni 1941 kwam 

verandering in de houding van de parketten. De parketten kregen mondelinge instructies om de 

communisten niet langer te vervolgen.178

 

 

In november 1936 schreef hoofdcommissaris Celis een brief naar de procureur des konings van 

Antwerpen waarin hij de werklast aanklaagde. Volgens Celis werd de gerechtelijke politie met 

steeds meer werk belast. Vooral de tweede afdeling was de dupe van de toegenomen werkdruk. 

Doordat ze meer bezig waren met gerechtelijk onderzoek bleef er volgens Celis minder tijd over 

voor de controle van de haven en de communisten. “De ondervinding heeft ons geleerd dat om 

de revolutionaire bewegingen en in het bijzonder het communisme rationeel en afdoend te 

kunnen bestrijden het van primordiaal belang is de plannen en de tactiek harer organisaties tijdig 

te ontmaskeren. Het is in die richting dat de tweede afdeling steeds heeft gewerkt; zo ook moet 

ze in de toekomst kunnen werken en moet zelfs haar bedrijvigheid kunnen uitbreiden. Het 

onschadelijk maken van revolutionaire bewegingen kan enkel en uitsluitend bereikt worden 

wanneer er onafgebroken bewakingen geschieden.” Celis besloot zijn betoog met de opmerking 

dat deze taak in handen was van slechts één officier en drie gerechtelijk inspecteurs. Ze moesten 
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iedere dag overwerken zelfs op zondag. Celis vond dat ook rechts nood had aan bewakingen 

meerbepaald het Verdinaso, het Nationaal Legioen, het VNV en Rex. 179

 

 

Volgens Rudi Van Doorslaer was een van de belangrijkste doelstellingen van de Duitse politie de 

vernietiging van de Kommunistische Partij van België - Parti Communiste Belge (KPB-PCB).  

“De weerslag hiervan op de autochtone politiediensten was een van de meest delicate problemen 

waarmee de Belgische administratieve en gerechtelijke verantwoordelijkheden werden 

geconfronteerd.”180 Voor 22 juni 1941 had de KPB een semi-legaal statuut als gevolg van het 

niet-aanvalspact tussen Duitsland en de Sovjetunie. De communisten werden pas na het 

uitbreken tussen Duitsland en de Sovjetunie vogelvrij verklaard. De Sipo-Sd heeft echter niet zo 

lang gewacht met het inwinnen van informatie. De Sipo-Sd kon daarvoor terecht bij onze eigen 

politiediensten. In het begin van juli 1940 werden de Belgische verantwoordelijken aangehouden 

die ‘verdachten’ in mei 1940 arresteerden. De auditeur-generaal Ganshof van der Meersch, 4 

ambtenaren van de Staatsveiligheid waaronder secretaris-generaal de Foy en commissaris van de 

gerechtelijke politie Georges Block werden naar Duitsland overgebracht. Die aanhouding kwam 

er na sterk aandringen van de Vlaams-nationalisten.181

De Sipo-sd van Antwerpen deed in 1940 en 1941 meerder keren beroep op de ‘diensten’ van het 

politiek kabinet van Block. Deze samenwerking resulteerde medio 1941 in een lijst van aan te 

houden communisten bij de operatie Zonnewende. Van Doorslaer stelt dat er bij bepaalde 

magistraten en politiefunctionarissen de bereidheid bestond om mee te werken aan het opslaan 

van gegevens over de communistische militanten vóór de Duitse aanval op de Sovjetunie. Deze 

bereidheid sloot aan anticommunistische atmosfeer die bij het Belgisch establishment heerste. 

Het is pas wanneer de internationale situatie veranderde dat de samenwerking langzamerhand 

teruggeschroefd werd.

 Er zijn volgens Van Doorslaer 

verschillende elementen die er op wijzen dat de Duitse politie in Berlijn over belangrijke gegevens 

beschikte over het communisme in België. Deze gegevens waren afkomstig uit de dossiers van de 

Belgische politiediensten. Het hoofd van de Sipo-Sd kreeg al vóór 22 juni 1941 van de Gestapo 

van Berlijn een lijst van alle Belgische communisten. Volgens het hoofd van de Gestapo was dit 

materiaal bezorgd door “belangrijke Belgische politieambtenaren”. De V-man Emiel van Thielen, 

alias Max Günther, stelde een omvangrijk rapport op over het communisme in België op basis 

van de politieke dossiers van de Antwerpse gerechtelijke politie.  

182
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Ook bepaalde magistraten waren in 1941 en 1942 in anticommunistische val getrapt. Toen op het 

einde van 1943 de autonomie van het Belgisch gerechtelijk onderzoek gegarandeerd werd, legden 

de magistraten zich toe op de strijd tegen het banditisme. De magistraten lieten toen de ‘politieke 

misdrijven’ links liggen.183

Op de dag dat Duitsland de Sovjetunie binnenviel, 22 juni 1942, werden er honderden 

communisten en sympathisanten in België opgepakt. Vanaf die welbewuste dag zal de KPB haar 

aandeel in het verzet vergroten. De Duitsers probeerden om opnieuw via de Belgische parketten 

de clandestiene communistische structuren te ontmantelen. Van Doorslaer vraagt zich terecht af 

of onze Belgische politie een verlengstuk kon blijven van de Duitse politiediensten in de jacht op 

de communisten na de gewijzigde krachtsverhoudingen. 

 

Armand Tilman, gewezen waterschout bij de zeevaartpolitie en tijdens de beginjaren van de 

oorlog gehecht aan het politiek kabinet van de gerechtelijke politie, was net zoals Block een 

specialist ter zake over het Antwerpse communisme. Tilman spoorde het parket-generaal aan om 

een repressieve interventie tegen de communisten te houden. In 1941 vond Tilman nog gehoor 

bij het parket-generaal, een jaar later echter niet meer. De Sovjetunie was door de ‘changement 

des alliances’ een bondgenoot van België geworden. Volgens het parket kon er geen sprake zijn 

van een systematische repressie tegen communisten wanneer de acties gericht waren tegen de 

bezetter. Er kon enkel opgetreden worden tegen de communistische activiteiten “wanneer er 

bewijzen waren dat de KPB het wettelijk Belgisch gezag wilden omverwerpen”. 184

 

 

Fest van de Sipo-sd van Antwerpen deed de volgende mededeling “Durch die Zusamenarbeit 

met der belgischen richterlichen Polizei wurde eine Liste fast sämtlicher kommunitischer 

Funkionäre erfaβt, die zum gröβten Teil bei Beginn des Kriegen mit Rusland festgenommen 

werden konnten. Was wirde veranlaβt um zu diesem Erfolg zu die deutchfreundlich gesinnten 

Beambten wurden zur Mitarbeit geworden. Warin besthetder Erfvolg auf Grund der Ersten 

Angaben der belgischen Polizei, die s. Zt. Bestehende KPB erfaβT konnte.”185

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 151 
184 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 147-148 
185 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Erfolgsmeldung opgesteld door de 
Dienstenstelle Antwerpen door Fest, 4/9/41 
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3.10.1.1 Internationale Roode Hulp 
 
Georges Block waarschuwde op 21 februari 1936 de procureur des konings over de 

Internationale Roode Hulp.186

De gerechtelijke politie kwam te weten dat de IRH strooibiljetten ontving in verschillende talen. 

Block vermoedde dat de druksels aan wal werden gebracht door scheepslieden van Franse en 

Russische schepen. De IRH verspreidde ze op haar beurt aan haar leden en politieke 

vluchtelingen.

 “ Alles schijnt er op te wijzen dat de Internationale Roode Hulp, 

dankzij de nieuwe leiding, in de komende tijden terug tot actie en agitatie zal overgaan.” Block 

vond dat de IRH voordien “weinig belangrijk en wat het arrondissement Antwerpen betreft - 

totaal onactief te zijn”. De nieuwe leiding van de IRH hulp was in handen van François “Bob 

Claessens. Claessens was ook lid van de Vlaamse Kommunistische Partij. 

187 Enige tijd later werden er op de maatschappelijke zetel van de IRH en in het 

huis van voorzitter Claessens huiszoekingen gedaan. Uit de ledenlijst blijkt dat de IRH door zijn 

“onpartijdigheid” aanhangers had van verschillende politieke strekkingen (communisme, 

socialisme en katholicisme) wat Block zorgen baarde.188 De Internationale Hulp zou de politieke 

vluchtelingen ook van officiële papieren voorzien. De enige voorwaarde was dat het om 

communisten ging. De Nederlandse leden van Roode Hulp vroegen in Nederland een paspoort 

aan. De originele foto werd verwijderd en de foto van de politieke vluchteling werd ingebracht.189

3.10.1.2 De Vlaamse Volkshulp 

 

 

Op 10 juli 1938 vond het stichtingscongres van de Vlaamse Volkshulp plaats in het Rubenspaleis 

in Antwerpen. De Vlaamse Volkshulp was de opvolger van IRH.190 De Vlaamse Volkshulp was 

een communistische mantelorganisatie. Ze maakte deel uit van ‘Secours Populaire de Belgique’. 

Bij hen stond het solidariteitsprincipe centraal. Ze steunde het Republikeinse Spanje in natura. Ze 

gaven juridische bistand aan hun leden wanneer ze vervolg werden. Ze ijverden ook voor een 

democratisering van het gerecht en de afschaffing van bepaalde wetten. De Vlaamse Volkshulp 

handelde in opdracht van de Vlaamse Kommunitische Partij.191

 

 

                                                 
186 RAB PK ANTW 2001 C 232: Internationale Rode Hulp: proces verbaal van Georges Block aan PK 
Antwerpen, 21/2/36 
187 RAB PK ANTW 2001 C 232: Internationale Rode Hulp: verslag van Block aan Commisaris-generaal 
rechterlijke opdrachten, 11/1/37 
188 RAB PK ANTW 2001 C 232: Internationale Rode Hulp: verslag van Block aan PK Antwerpen, 23/3/37 
189 RAB PK ANTW 2001 C 232: Internationale Rode Hulp: brief van commissaris rijkspolitie Broekhoff aan 
hoofdcommissaris Celis, 13/4/1938  
190 RAB PK ANTW 2001 C 1852: Vlaamse Volkshulp: verslag Block aan PK Antwerpen, 10/7/38 
191 RAB PK ANTW 2001 C 1852: Vlaamse Volkshulp: verslag hoofdcommissaris Celis aan PK Antwerpen, 
8/8/39  
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3.10.2 Het anticommunisme 
 
De belangrijkste anticommunistische organisatie in België was SEPES. De afkorting SEPES 

stond voor ‘Société d’ Etudes Politiques, economiques et Sociales’. Deze organisatie werd 

opgericht 1925 in België. Het was de Belgische afdeling van de ‘Entente contre la IIIe 

Internationale’192. Deze Belgische afdeling werd opgericht onder het voorzitterschap van 

Théodore Aubert. SEPES gaf een Bulletin uit met als devies “Pour combattre un mal quelconque 

[ het communisme], il faut d’abord le connaître, puis le faire connaître aux autres et enfin agir 

contre lui.” Volgens Deneckere sloot SEPES politiek-ideologisch aan bij de anti-democratische 

Belgisch nationalistische stroming. Het bulletin van SEPES gaf informatie over de communisten 

en hun activiteiten. Deze gegevens werden vaak overgenomen door conservatieve en extreem-

rechtse bladen. SEPES had een documentatie- en inlichtingendienst, een propagandadienst en 

‘actieorganismen’. De inlichtingen over het communisme in Rusland werden verkregen van het 

permanent bureau van de Entente. Over het communisme in België werd SEPES geïnformeerd 

door een netwerk van informanten die in de militaire inlichtingendienst hun sporen hadden 

verdiend. De Belgische inlichtingendienst stelde omvangrijke rapporten op over communistische 

organisaties, vergaderplaatsen, leiders, militanten en banden met het buitenland.193

Deze informatie werd regelmatig doorgespeeld naar de pers, politici, bedrijfsleiders, het leger, het 

onderwijs, de kerk, de overheid, … De Staatsveiligheid stond sceptisch ten opzicht van de 

informatie van SEPES zo blijkt uit een vertrouwelijke nota van administrateur de Foy aan de 

staatssecretaris van het Koninklijk Huis, Louis Wodon.

  

194

 

 

De gerechtelijke politie was in het bezit van een uitgebreide documentatie over het 

anticommunisme zoals SEPES, COPAC195, CILACC196 en het anticommunisme in Belgisch-

Congo197

 

. Ik vond echter geen verslagen terug die door de gerechtelijke politie hierover werden 

opgesteld en doorgestuurd naar de procureur des konings van Antwerpen. 

 
                                                 
192 Er waren zeventien landen lid van deze organisatie. 
193 Deneckere(Gitta), ‘Het rode gevaar tijdens het interbellum. Of hoe de waan van een communistisch complot 
de werkelijkheid beïnvloedde’, in Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen, 
1997, 4, p. 52-53 
194 Deneckere(Gitta), ibidem, p. 53-54 
195 PKANTW 2001 C 1876: Concentratie der Propagandamiddelen voor het Anticommunistisch Offensief 
(COPAC): 1933-1939 
196 PK ANTW 2001 C 3291-3293: Centre International de Lutte Active contre le Communisme (CILACC): 
1947-1961 
197 PK ANTW 2001 C 3483-3485 : Congocommunisme en anti-communisme: 1947-1968 
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3.11 Herstel van het politiebestel (1945-1949) 
 

In de naoorlogse periode veranderde er weinig binnen de gerechtelijke politie. De gerechtelijke 

politie stagneerde. Grote structurele hervormingen bleven uit. Vanaf 1949 werden de 

voorrangsregels minder gerespecteerd waardoor doeltreffendheid van de gerechtelijke politie 

werd aangetast. Het was vooral de rijkswacht die meer invloed kreeg dan de gerechtelijke politie. 

De rijkswacht had meer personeel en werd beter gefinancierd dan de gerechtelijke politie. De 

rijkswacht investeerde fors in technologie in de strijd tegen de criminaliteit.  

In een brief van Celis aan de procureur des konings Sabbe gaf hij aan hoe het gesteld was met de 

gerechtelijke politie; “ materieel beschikken wij over niets dan onze documentatie”. Hij drong aan 

op een modernisatie van de beschikbare uitrusting.198

Tussen beide korpsen groeide het wantrouwen in tegenstelling tot het officiële discours. Het 

wantrouwen ging het meest uit van de gerechtelijke politie, omdat de magistratuur kon kiezen aan 

welk korps ze bepaalde opdrachten zou toe vertrouwen. De gerechtelijke politie verweet de 

rijkswacht ook dat ze geen gegevens doorspeelde aan het Centraal Signalementen Bureau. Net 

zoals in de het Interbellum heerste er een concurrentiestrijd tussen beide korpsen over criminele 

informatie. 

  

199

De gerechtelijke politie bleef kampen met een beperkte personeelsbezetting. Dit had vooral te 

maken met de slechte verloning van de leden van de gerechtelijke politie. Deze verdienden 

minder dan hun collega’s van de gemeentepolitie.

 

200 Er werden binnen de gerechtelijke politie 

vrouwelijke secties opgericht. Deze secties hielden zich bezig met “ misdrijven tegen de zeden 

waarvan vrouwen en kinderen de daders, de slachtoffers of getuigen zijn.”201 In 1947 werden de 

bevoegdheden van de gerechtelijke politie uitgebreid.202

 

 

                                                 
198 PK ANTW 2003 B 75: Briefwisseling met de procureur des Konings: brief van hoofdcommissaris Celis aan 
PK Sabbe, 12/11/45 
199 HEIRBAUT(D.), ROUSSEAUX(X.), VELLE(K.)(red.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in 
België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, p.311 
200 FIJNAUT(C.), The Impact of World War II on Policing in North-West Europe, [Leuven], Leuven University 
Press, 2004, p. 84 
201 De gerechtelijke politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek, Nijvel, Administratieve druk, 1969, 
p.119  
202 VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), ibidem, p. 180-181 
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4 Gerechtelijk onderzoek naar Georges Block en Joseph Celis 

4.1 Inleiding 
 

De juridische basis voor de repressie werd door de Belgische regering te London in 1942 gelegd 

door het wetsbesluit van 17 december 1942. Bij de bevrijding werden de maatregelen tegen 

diegene die de nazi’s en de Nieuwe Orde steunden, in de praktijk gebracht. De repressie was een 

zaak van de overheid.203 Er waren vier soorten van repressie. Ten eerste de berechtiging van 

collaborateurs door de krijgsraden- en hoven. Deze rechtbanken hielden zich voornamelijk bezig 

met “wapendracht, verklikking, economische collaboratie en de wat als de meer ernstige vormen 

van politieke bijstand aan de bezetter werd beschouwd.”204 Het onderzoek naar Block en Celis 

onderzocht twee artikelen van het Strafwetboek meerbepaald artikel 118, samenwerking met de 

vijand en art 121 bis, verklikking. Er werden maar liefst 30000 Belgen verdacht van collaboratie 

door verklikking. Zesduizend van hen werden veroordeeld. Het probleem bij verklikking was dat 

het zeer moeilijk bewijsbaar was.205

De tweede vorm van repressie was de burgerlijke epuratie; uit het openbaar leven verwijderen van 

politieke en in mindere mate militaire collaborateurs. Deze personen verloren in bepaalde 

gevallen (een aantal van) hun politieke en burgerlijke rechten. Deze repressie ging uit van de 

krijgsauditeurs of de burgerlijke rechtbanken in beroep. Een derde soort repressie was de 

administratieve epuratie. Daarbij ging het over “onvaderlandse” ambtenaren, gemeente- en 

provincieraadsleden. De laatste vorm van repressie speelt zich af op het lokale niveau. De 

burgemeesters en politiecommissarissen konden van “incivisme verdachte personen” treffen 

door hen een bewijs van burgertrouw te weigeren. Dit attest was noodzakelijk voor verschillende 

zaken, wie het niet bezat was sociaal gehandicapt. De kern van de repressierechtspraak speelde 

zich af in de periode van januari 1946 tot medio 1947.

 

206

                                                 
203 Naast de repressie uitgaande van de overheid had je ook de volksrepressie of de straatpressie. 

 

204 Huyse(Luc) en Hoflack(Kris), ‘De repressie in België’, in MORELLI(A.)(Red.), De grote mythen uit de 
geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonnië, berchem, EPO, 1996, p. 235 
205 VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), ibidem, p. 179 
206 Huyse(Luc) en Hoflack(Kris), ibidem, p. 235-236 
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4.2 Analyse van de communistische pers 
 

Een half jaar na de bevrijding van de stad Antwerpen verscheen er een artikel in De Roode Vaan 

over Block en Celis. Het was het begin van een campagne in de communistische pers die liep tot 

eind 1945. De overgrote meerderheid van de artikelen verscheen anoniem. De communistische 

pers wou met deze campagne Block en Celis in diskrediet brengen. Ze eiste meermaals hun 

ontslag en veroordeling. Deze reeks was de aanleiding van het gerechtelijk onderzoek dat 

ingesteld werd naar Block en Celis door het krijgsauditoraat van Antwerpen (cf. infra).  

 

In een artikel in De Roode Vaan207 werd nog eens herhaald dat de communisten beschouwd 

werden als vijanden van de democratie. Ze waren staatsgevaarlijk. Daarom moest de gerechtelijke 

politie steekkaarten en dossiers over hun syndicale en politieke bedrijvigheid opstellen. De Roode 

Vaan vond dat het de plicht was van de gerechtelijke politie om deze dossiers te doen verdwijnen 

bij de inval van de Duitsers. Volgens De Roode Vaan werden deze opgeborgen onder de vloer 

van een zaal in het Gerechtshof wat niet het geval was. “Waaraan was deze plotse wijziging van 

de houding der Antwerpse Gerechtelijke Politie toe te schrijven?”208

 

 Block werd naar Berlijn (sic) 

gevoerd en logeerde er in een hotel. Volgens De Roode Vaan werd er in Berlijn een telegram 

opgesteld op basis van de inlichtingen van Block. In deze telegram werden bepaalde dossiers 

aangevraagd bij het Gerechtshof. De dossiers en de steekkaarten werden bovengehaald en naar 

Berlijn gestuurd. Volgens De Roode Vaan lag de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 

hoofdcommissaris Celis. De procureur des konings moet volgens De Roode Vaan hier ook van 

op de hoogte geweest zijn. De Roode Vaan verklaarde dat de gerechtelijke politie heel haar 

documentatie ter beschikking van de Sipo stelde. De Sipo zou hiervan gebruik hebben gemaakt 

voor de razzia op 21 juni 1941. De Roode Vaan verwees hier naar de operatie Zonnewende en de 

aanhoudingen bij de Duitse inval in de Sovjetunie (cf. supra).  

De Roode Vaan verklaarde dat Celis na de aanslag in het Sportpaleis een onderhoud met Max 

Günther had.209

                                                 
207 ‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van 
Block en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij, 71, 4 april 1945 

 Celis gaf opdracht aan het politiek kabinet om lijsten in het zesdubbel op te 

208 ‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van 
Block en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij, 71, 4 april 1945 
209  ‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog 
steeds niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 12 april 1945 
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stellen met de namen die bij de Belgische politie bekend stonden om hun anti-nazi gezindheid. 

Het Vrije Woord vond ook dat de gerechtelijke politie misbruik gemaakt had van de kieslijsten 

door de namen en adressen van de kandidaten van de KPB door te spelen aan de Duitsers.210 

Deze lijsten werden volgens het communistische dagblad doorgespeeld aan het hoofd van de 

Sipo, Max Günther. De Roode Vaan haalde ook uit naar procureur des konings De Schepper. 

“Wij maken ons sterk dat procureur Baers, zo hij ook niet als slachtoffer der nazi’s was gevoerd 

naar een concentratiekamp, niet zo lang als de huidige procureur De Schepper zou getalmd 

hebben om deze onwaardige hun gerechte straf te doen ondergaan.”211 De Roode Vaan vond dat 

het de plicht was van de procureur-generaal om op te treden. “De schuld van Block en Celis is 

klaarblijkelijk.”212

 

 Het was een doorn in het oog van De Roode Vaan dat Block en Celis in dienst 

bleven en niet uit hun ambt ontzet werden. Ze eisten de strengste bestraffing voor “het bloed der 

gevallen kompatriotten”.  

Volgens de Roode Vaan drong Block in aanwezigheid van Max Günther bij de bevoegde 

magistraat aan om lijsten op te stellen van de leden van de Kommunistische Partij van de 

provincie Antwerpen bij het onderzoek naar de bomaanslagen in Mechelen.213 Block zou ook de 

Feldpolizei bij het aanhouden van communisten bij de aanval van Duitsland op de Sovjetunie 

geholpen hebben. De Roode Vaan gaat nog verder in de beschuldigingen ten opzichte van Block. 

Volgens het dagblad maakten de Duitsers gebruik van dossiers die Block voor de oorlog had 

opgesteld over de anticommunisten, voor het opstellen van anti-Sovjetunie lasterbrochures.214

 

  

Volgens een artikel van de journalist Paul Lévy verklaarde het hoofd van de Gestapo Canaris  

“ Wat Antwerpen betreft zal de verantwoordelijke politiedienst al het mogelijke doen om deze 

ondermijnende propaganda (de anti-Duitse propaganda) te volgen en de bron vast te stellen.” 

                                                 
210 ‘Wie heeft te Antwerpen de lijsten en dossiers van de communistische militanten aan de Gestapo uitgeleverd?, 
Het vrije woord: weekblad Vlaamse Communistische Partij. Federatie Antwerpen, 22, 17 maart 1945 
211 ‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van 
Block en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij, 71, 4 april 1945 
212 ‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van 
Block en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij, 71, 4 april 1945 
213 ‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog 
steeds niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 12 april 1945  
214 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
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“ Het gaat over het bijeenbrengen van het door de Antwerpse politie verzamelde materiaal over 

de Kommunistische Partij van België.”215 Lévy verklaarde zelf “ Het materiaal tegen Block en 

Celis hoopt op. Dat zij niet verontrust worden bewijst dat zij gesteund worden door hogere 

instanties. Welnu ook dit staat buiten twijfel.”216

 

 

Block getuigde op het proces tegen Volk en Staat te Antwerpen dat hij al vóór 10 mei 1940 op de 

hoogte was van de financiële steun van Volk en Staat aan nazi-Duitsland en dat met medeweten 

van VNV-leden. “ Deze verklaring keert zich niet alleen tegen Volk en Staat en VNV, zij keert 

zich ook tegen Block zelf, de medewerker van de Gestapo, de man wiens plaats is niet op de 

getuigen maar op de beklaagdenbank naast Mermans en Weyler en het andere schorremorrie. Zij 

keert zich ook tegen de heren van de toenmalige Belgische Veiligheid, de de Foy’s en andere 

Celissen, die toch – veronderstellen we – door meneer Block over zijn bevindingen werden 

ingelicht. Zij keert zich ten slotte tegen de toenmalige regering die ook van dit alles niet onwetend 

kan gebleven zijn. Want waartoe dient wel een Belgische Staatsveiligheid tenzij om de Belgische 

regering van datgene op de hoogte te brengen dat een gevaar oplevert voor de veiligheid van de 

Staat.”217

 

 

De Roode Vaan probeerde ook hoofdcommissaris Celis in een slecht daglicht te stellen. Celis zou 

volgens de communistische pers dossiers doorgegeven hebben aan Homstadt (Ohmstädt) over 

mensen die Joden naar het buitenland voerden. Hij zou diezelfde persoon ook geholpen hebben 

met het opsporen van Joden.218 Ook wanneer Celis “ buiten dienst” was gaf hij informatie door 

aan de Duitsers. Celis had een goede relatie met de Duitse consul in België. In 1940 gaf de consul 

etenswaren aan Celis. Celis gaf een dienstwapen van de gerechtelijke politie aan de chauffeur van 

het consulaat.219

                                                 
215 Lévy(Paul),‘Block en Celis verraders vanaf het eerste ogenblik’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 273, 1 en 2 december 1945 

 Volgens de Roode Vaan werkte Celis ook samen met de Duitse consul in 

verband met de sabotage op Duitse schepen. De Antwerpse politie werd hiervoor expliciet 

216 Lévy(Paul),‘Block en Celis verraders vanaf het eerste ogenblik’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 273, 1 en 2 december 1945 
217 ‘Van Neurenberg naar Block en Celis. Vervelende relevaties.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 288, 18 december 1945 
218 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
219 ‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog 
steeds niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 12 april 1945  



 52 

bedankt in een Duitse brochure. De Smedt zou hierover inlichtingen hebben gegeven, maar hij 

werd eerst door Celis en de Duitse consul verklikt.220

 

 

Volgens de Roode Vaan had Celis sympathie voor de nazi’s. Hij besliste op 10 mei 1940 Van 

Roosbroeck niet aan te houden. “Zij die aldus bewust met de Duitsers hebben geheuld om de 

weerstandsgeest van het eigen volk te breken, zij die als verantwoordelijke ambtenaren zelf de 

geest van verzet hadden moeten huldigen door daden, doch die zelfs geen eerbied hadden voor 

het heldendom van anderen verdienen slechts de kogel.”221 Van Roosbroeck was de buurman van 

Celis, professor en lid van het VNV. Volgens de Roode Vaan heeft Celis aan Block gevraagd om 

Van Roosbroeck niet aan te houden. Block hield hem niet aan, maar vermeldde het feit op de 

steekkaart van Van Roosbroeck. Deze steekkaart is verdwenen. De Roode Vaan suggereert dat 

Celis hiervoor verantwoordelijk is.222

 

 

De Roode Vaan verspreidde ook het gerucht dat Celis ontslag zou willen nemen als commissaris 

van de gerechtelijke politie van Antwerpen.223 “Waarvoor is een man die reeds drie jaar de 

leeftijdsgrens is gepasseerd nog terug in dienst gekomen?” Volgens De Roode Vaan is Celis terug 

in dienst gekomen om de dossiers die tegen hem getuigen te doen verdwijnen.224 Op 1 december 

1945 bereikte Celis de ouderdomsgrens en moest met andere woorden op pensioen gaan. Hij had 

volgens de Roode Vaan een verzoek gedaan om langer in dienst te mogen blijven. Volgens het 

communistische dagblad vreesde Celis het onderzoek dat naar Block en hem gevoerd werd.225

 

 

Volgens De Roode Vaan226

                                                 
220 ‘Evenals de Luikse verraders Bologne en Detexhe moeten de inspecteurs Block en Celis aangehouden 
worden? Wat denkt Minister Grégoire erover?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 
271, 28 november 1945 

 werden Block en Celis aangeklaagd voor verraad en collaboratie met 

de Gestapo. “Het ter beschikking stellen van de vijand van de politieke documentatie der 

221 ‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog 
steeds niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 12 april 1945  
222 ‘Evenals de Luikse verraders Bologne en Detexhe moeten de inspecteurs Block en Celis aangehouden 
worden? Wat denkt Minister Grégoire erover?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 
271, 28 november 1945 
223 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945  
224 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
225 ‘De commissarissen der gerechtelijke politie van Antwerpen, Block en Celis, zijn thans goede maatjes. Welke 
rol speelde Procureur De Schepper?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 272, 29 
november 1945  
226 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
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gerechtelijke politie staat gelijk met verraad en verklikking.”227 Volgens De Roode Vaan228

Het was dankzij de Roode Vaan dat de Krijgsauditeur een onderzoek had ingesteld. “Hierbij 

werd vastgesteld dat onze beschuldiging terecht was dat de feiten onweersprekelijk waren.”

 waren 

Block en Celis op opvallende wijze bezig elkaar te helpen. De Roode Vaan vond dit merkwaardig 

want tijdens de bezetting had zowel Block als Celis verklaard de andere aan te houden. 

229 De 

Roode Vaan had vernomen dat het getuigenverhoor gestaakt was en vroeg zich af waarom Sabbe 

niet dezelfde consequenties wilde trekken zoals in Luik waar de procureur generaal Destexhe wel 

werd aangehouden.230 Volgens de communistische pers was er een onderzoek ingesteld “naar de 

verraders bij wijze van oogverblinding”.231 De Roode Vaan ging nog verder in zijn aantijgingen. 

Volgens de communistische pers wou Sabbe een ernstig onderzoek voeren, maar mocht hij niet. 

Hij werd daarom van het onderzoek gezet.232

Volgens de Roode Vaan waren Block en Celis nog niet gestraft of geschorst dankzij hun 

hiërarchische overste, de Foy. Hun handelingen werden weggestoken achter wetten en bevelen 

van hogerhand.

  

233 Daarom noemde De Roode Vaan Block en Celis diplomatenverklikkers.234

 

  

 

Celis vermoedde dat De Smedt achter de actie zat van de communistische bladen. Celis meent 

dat de informatie die aan de basis lag van die artikelen afkomstig was van Inspecteur Byl.235

                                                 
227 ‘Wie heeft te Antwerpen de lijsten en dossiers van de communistische militanten aan de Gestapo uitgeleverd?, 
Het vrije woord: weekblad Vlaamse Communistische Partij. Federatie Antwerpen, 22, 17 maart 1945 

 Byl 

was misnoegd omdat hij niet benoemd werd tot officier van de gerechtelijke politie. Hij was 

gunstig gerangschikt in het examen, maar volgens de procureur des konings De Schepper moest 

er ook rekening gehouden worden met “ de zedelijke waarde en de karakterhoedanigheden van 

228 ‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog 
steeds niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij, 12 april 1945 
229 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
230 ‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 122, 5 juni 1945 
231 De Belgische Staatsveiligheid werkte- in 1939- samen met de Gestapo. Wanneer de aanhouding van de Foy, 
van Block en Celis?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 207, 13 september 1945 
232 ‘De commissarissen der gerechtelijke politie van Antwerpen, Block en Celis, zijn thans goede maatjes. Welke 
rol speelde Procureur De Schepper?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 272, 29 
november 1945  
233 ‘Evenals de Luikse verraders Bologne en Detexhe moeten de inspecteurs Block en Celis aangehouden 
worden? Wat denkt Minister Grégoire erover?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 
271, 28 november 1945 
234 ‘Evenals de Luikse verraders Bologne en Detexhe moeten de inspecteurs Block en Celis aangehouden 
worden? Wat denkt Minister Grégoire erover?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij, 
271, 28 november 1945  
235 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van hoofdcommissaris Celis aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 6/4/45 
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de kandidaat”. Beckers die minder goed scoorde, had tijdens de oorlog hulp verleend aan 

‘gevallen vliegers’ van de geallieerden. Byl verliet op 15 mei de gerechtelijke politie om zijn 

militaire eenheid te vervoegen. Op 28 mei stond hij echter al terug in Antwerpen. Het stoorde de 

procureur des konings dat Byl zich rechtstreeks wendde tot het Ministerie van Justitie en tot 

politici om voorspraak te krijgen bij de benoeming.236

 

  

In een geheim verslag gericht aan de procureur des konings weerlegde Block de aantijgingen die 

gemaakt werden in de artikels “ De schuldigen moeten gestraft worden”237 en “Wie leverde te 

Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo?”238 in de 

communistische pers. Volgens Block was het artikel slechts een schakel in een vooropgezette 

lastercampagne tegen zijn persoon en de gerechtelijke politie. Hij was van oordeel dat iemand 

binnen de gerechtelijke politie valse elementen had aangereikt die de basis vormden voor deze 

artikelen.239

 

  

Block laakt de artikelen in De Roode Vaan en het Vrije Woord. Hij vindt dat de kranten 

ongestraft en in het openbaar ambtenaren beledigen. Block vindt dat hij onmogelijk een recht van 

antwoord kan schrijven. Hij kan bepaalde gegevens niet aan de publieke opinie kenbaar maken.240

 

  

De advocaat-generaal Herman Sabbe was van oordeel dat Block geviseerd werd in de 

perscampagne doordat Block de vooroorlogse documentatie en fiches over de communisten had 

opgesteld. Block was zeer goed op de hoogte van de communistische activiteiten wat de 

communisten grote angst inboezemde.241

 

  

Het moet gesteld worden dat de communistische pers zeer goed op de hoogte was van de interne 

keuken van de gerechtelijke politie en de Antwerpse magistratuur. Ook ik denk dat de 

communistische pers door iemand van binnen de gerechtelijke politie geïnformeerd werd. Ze 

                                                 
236 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: persoonlijke en vertrouwelijk brief van PK De 
Schepper aan krijgsauditeur Herman Sabe, 17/2/45 
237 ‘De schuldigen moeten gestraft worden’, Het vrije woord: weekblad Vlaamse Communistische Partij. 
Federatie Antwerpen, 31 maart 1945 
238 ‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van 
Block en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij, 71, 4 april 1945 
239 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
240 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
241 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van de Advocaat-generaal bij het Militaire 
Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 17/12/45 
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waren op de hoogte van feiten die enkel door de insiders geweten waren. De communisten 

maakten gebruik van de wij-zij strategie. De communisten wentelden zich in de slachtofferrol. 

Block en Celis werden gediaboliseerd. Zij waren de verraders. Zij collaboreerden met de Duitsers. 

In deze artikelen krijg je de indruk dat Block en Celis volledig voor het lot van de communisten 

verantwoordelijk waren. Block en Celis droegen een belangrijke verantwoordelijkheid. Bepaalde 

aantijgingen die in de pers naar voren werden gebracht bleken na onderzoek te kloppen en 

andere dan weer niet. De communisten gingen ook uit van een complottheorie net zoals er bij het 

Belgische establishment het idee bestond dat de communisten de Belgische staat wilden 

omverwerpen. Block en Celis werden beschermd door de Foy. Het stond volgens de 

communisten op voorhand vast dat Block en Celis niet veroordeeld konden worden. Het 

onderzoek was enkel bedoeld om hen te sussen. De communisten werden ook gedreven door 

opportunisme. Ze wisten maar al te goed dat Block en Celis zeer goed op de hoogte waren van 

het communisme in Antwerpen en dat deze informatie bezwarend kon zijn voor hen in de 

naoorlogse repressie. Het was de gerechtelijke politie die vooral verslagen opstelde die de 

krijgsauditoraten gebruikten voor hun onderzoeken. 
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4.3 Instelling van het onderzoek  
 

Er werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld door het Krijgsauditoraat van Antwerpen ten laste 

van Block242, commissaris van de Rechterlijke Opdrachten te Antwerpen en Celis243

 

, 

hoofdcommissaris bij de Rechterlijke Opdrachten te Antwerpen. Beide onderzoeken werden 

ingesteld op basis van een inbreuk op artikelen 118 bis en 121 bis van het Strafwetboek. Het 

onderzoek kwam er na verscheidene artikelen over Block en Celis in de communistische pers 

(Het Vrije Woord, De Roode Vaan, De Waarheid, Volksgazet, Front). Volgens hen had de 

gerechtelijke politie van Antwerpen zich tijdens de Tweede Wereldoorlog schuldig gemaakt aan 

verklikkingen en het in de hand werken van de Duitse politie. Er werd een onderzoek ingesteld 

naar de activiteiten van de hoofdrolspelers; meerbepaald hoofdcommissaris van de gerechtelijke 

politie, Joseph Celis, en naar het hoofd van de tweede afdeling van de Rechterlijke Opdrachten, 

Georges Block. 

                                                 
242 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Instelling onderzoek naar Block door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
243 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Instelling onderzoek naar Celis door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
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4.4 Verblijf Münster 
 
Op 29 mei 1940 werd er een huiszoeking gedaan bij Block onder leiding van substituut 

procureur-generaal Strijckmans. Toen Block naar huis terug keerde was zijn persoonlijke 

briefwisseling weg. Daarnaast waren ook kaarten van de Ooster en Wester Schelde en de Rijn 

verdwenen. Celis gaf hem de raad om enkele dagen afwezig te blijven op kantoor. Op 5 juni 1940 

kwam hij terug naar het Gerechtshof. Diezelfde dag werd hij om 16 uur verhoord door de G.F.P. 

op het bureau van Celis. Block werd verdacht de sabotage op Duitse schepen in de hand gewerkt 

te hebben of het luikend toegelaten hebben voor rekening van buitenlandse diensten. Block 

protesteerde tegen zijn aanhouding, maar werd in staat van arrest gesteld. Er werd opnieuw een 

huiszoeking gedaan bij Block. Deze keer werden er boeken van Duitse steden in beslag genomen. 

Om 19 uur zat hij in de Duitse afdeling van de gevangenis.244 De volgende dag werd hij van de 

Antwerpse zetel naar de Brusselse zetel van de G.F.P. gebracht. In Brussel werd hem 

medegedeeld dat hij naar de gevangenis van Sint-Gillis zou gebracht worden om nadien naar 

Duitsland gebracht te worden. Blocks aanhouding werd bevolen door de marine Abwehr van 

Ludwigshafen.245 De Duitse politie interesseerde zich in Block voor zijn kennis van het 

communisme en de vreemdelingenmilieus.246

                                                 
244 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 

 Op 7 juni werd hij samen met vijf andere en voor 

hem onbekende gevangenen in een bus gezet die hen naar Münster voerde. Om 16 uur kwam de 

bus aan in Münster. Om 19 uur werd hij ondervraagd over zijn identiteit en beroep door een 

officier van het landleger. Ook daar protesteerde Block naar eigen zeggen tegen zijn aanhouding. 

Hij werd na de ondervraging overgebracht naar de gevangenis. Van 5 juni tot 17 juni bleef Block 

in hechtenis. Hij werd drie maal verhoord door officieren van het Duitse leger. Block werd er van 

beschuldigd de sabotage in de hand gewerkt te hebben. De Duitsers brachten de sabotage in 

verband met de Britse Intelligence Service. Block verklaarde achteraf aan de procureur des 

konings van Antwerpen geen weet te hebben van het feit dat de Britse inlichtingsdienst achter de 

sabotage zat. Na de ondervraging in Münster was het hem ingevallen dat in 1939 er door de 

Duitse propaganda strooibiljetten verspreid werden waarin de Intelligence Service als schuldige 

naar voren werd geschoven. Ook de Belgische dagbladen namen dat standpunt over. Block kreeg 

de indruk dat ze hem probeerden te doen verklaren dat het zinken van schepen na hun vertrek in 

de Antwerpse haven het werk was van de Intelligence Service. Volgens Block ging zijn verklaring 

245 Van Doorslaer(Rudi) en Verhoeyen(Etienne), ‘L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en 
Belgique(1936-1944) - Un aspect des relations belgo-allemandes’, in Revue belge d’Histoire contemporaine, 1-
2, 1986, p. 101  
246 Van Doorslaer(Rudi) en Verhoeyen(Etienne), ibidem, p. 102 
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ten gepaste tijde gebruikt worden als propagandamiddel tegen Engeland. “Doch ik kende de zaak 

te goed en doorzag ten volle de Duitse plannen.”247 Volgens Block was de sabotage uitsluitend 

georganiseerd door het Oosten, de Sovjet-Unie. Hij vond dat de Duitsers voor de oorlog dezelfde 

mening deelden. Tijdens een bezoek van de Duitse politiediensten aan hun Antwerpse en 

Brusselse collega’s in 1938 gingen de Duitsers er volledig mee akkoord dat de sabotageactiviteiten 

uitgingen van het Oosten.248

Block vond het onaannemelijk dat de Britse inlichtingsdienst sabotage zou plegen op Engelse 

schepen.

  

249

 

 

Block beklemtoonde nog eens dat er in Münster geen vragen gesteld werden over Belgen én 

communisten.250

 

 Op 17 juni werd Block in bewaakte vrijheid gesteld. Block verbleef toen in een 

hotel in Münster. Zijn geld was hem afgenomen. Hij mocht geen brieven schrijven naar het 

thuisfront. Hij moest zich elke dag bij de Duitse autoriteiten melden. De andere mensen die in 

bewaakte vrijheid verkeerden werden volgens Block ook verdacht van relaties te hebben met de 

Britse inlichtingsdienst. In het hotel vernam hij dat er nog een ander lid van de gerechtelijke 

politie van de Antwerpse brigade zich in de gevangenis van Münster bevond, meerbepaald 

Matthiessens. Matthiessens was aangehouden door de Wehrmacht in Antwerpen, maar werd 

terug vrijgelaten op bevel van de Antwerpse consul. Nadien heeft de Wehrmacht Matthiessens 

terug aangehouden. Daarmee wou de Wehrmacht volgens Block tonen dat hun bevelen moesten 

uitgevoerd worden en niet te niet gedaan worden door burgerlijke autoriteiten. De Duitse 

autoriteiten verzekerden Block dat hij samen met Matthiessens naar Antwerpen terug zou keren.  

Matthiessens werd ook in Münster vastgehouden zoals Block, maar niet op dezelfde plaats. Een 

dag na hun aankomst moesten beide zich melden in het hotel Century aan een zekere Meyer. 

Matthiessens verklaarde dat er “volgens Block niets anders op zat dan dat zij (Block en Matthiessens) 

moesten buigen en voor hen (De Duitsers) werken”. Matthiessens dacht er niet aan om met hen 

samen te werken en heeft - zoals hij zelf verklaarde - de Duitsers daarvan op de hoogte gesteld, 

ze moesten zich wenden tot de hoofdcommissaris. De Duitse autoriteiten stelden Matthiessens 

voor om mee te werken met de Duitse politie voor het opsporen van verdachte personen tegen 

                                                 
247 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
248 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
249 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
250 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
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een wedde van 10.000 Belgische frank per maand. Matthiessens begreep niet waarom Block beter 

behandeld werd. Hij vroeg het aan een luitenant, deze antwoordde dat Block hen grotere diensten 

had bewezen.251

Op 16 juli 1940 keerden ze terug naar Antwerpen. Block kreeg de in beslag genomen 

documenten terug behalve de kaarten. Voor hun terugkeer werd er een verklaring afgelegd. Ze 

mochten aan niemand de naam van de stad noemen waar ze verbleven. Ze mochten met 

niemand over de zaak spreken. Wanneer deze richtlijnen niet gerespecteerd werden, stond hen 

gevangenisschap te wachten. Ze kregen tevens het bevel geen contact op te nemen met de andere 

leden van de gerechtelijke politie. Volgens de Duitse Abwehr officier die hen ondervroeg, Meyer, 

werden beiden vrijgelaten door het bestendig aandringen van Celis.

 

252

 

 

Celis verklaarde hierover “Ik ben van oordeel dat de heer Block te Münster de houding heeft 

aangenomen die door de omstandigheden waren vereist en de belangen heeft gediend van de 

Engelsen, onze bondgenoten.”253

 

 

Block was zich goed bewust dat hij verdacht werd tijdens de bezetting door zijn verblijf in 

Duitsland. Het zat velen hoog dat Block in een hotel verbleef en dat zijn collega Matthiessens in 

de gevangenis zat. Block reageerde hier niet op. Hij zweeg in alle talen over zijn verhoor in 

Duitsland. Hij stelde enkel zijn overste Celis en zijn naaste medewerker Deloof op de hoogte. 

Block benadrukt dat hij geen weet had van het telegram. Tijdens zijn verblijf heeft Block Münster 

niet verlaten. Dat hij naar Berlijn zou zijn geweest, vond Block een flagrante leugen. De 

verdachten van de sabotage activiteiten waren volgens Block al in 1938 gekend. Met de 

beschuldiging van het in de hand werken van sabotage wou men Block tegen Engeland uitspelen. 

Block slaagde in samenwerking met zijn medewerkers, Deloof en Van Fraechem, er in de 

sabotageactiviteiten lam te leggen en de schuldige aan te houden. In 1938-1939 slaagden ze er in 

om de sabotageorganisatie te ontzenuwen. Daardoor werd voorkomen dat de schepen van de As-

mogendheden uitweken naar Rotterdam wat economisch zeer nefast zou geweest zijn voor de 

haven van Antwerpen. Block is er van overtuigd dat hij in 1940 de juiste houding heeft 

                                                 
251 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van de Advocaat-generaal 
bij het Militaire Gerechtshof Herman Sabbe aan de Auditeur-generaal, 13/6/45 
252 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
253 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van hoofdcommissaris van de 
gerechtelijke politie Celis aan PK Antwerpen, 5/4/45 
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aangenomen. Hij is er zeker van dat indien zich morgen hetzelfde probleem voordoet, hij 

opnieuw identiek zou reageren.254

                                                 
254 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 
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4.5 Telegram en verborgen dossiers 
 

Op het einde van 1942 werden substituut auditeur-generaal Deckers en Block opgeroepen door 

het Volksgericht te Berlijn. Op dat moment werd er een telegram gestuurd naar de gerechtelijke 

politie te Antwerpen met de notitienummers van de dossiers die onverwijld aan de Duitsers 

dienden overgemaakt worden. De notitienummers waren enkel gekend door de betrokken leden 

van de gerechtelijke politie. Deze manier van nummeren moest voorkomen dat de dossiers in 

verkeerde handen terecht kwamen. Doordat het telegram verstuurd werd op het moment dat 

Block in Berlijn was, werd er bij de gerechtelijke politie en bij de communistische pers de indruk 

gewekt dat Block de nummers van de dossiers had doorgegeven. Block ontkende formeel dat hij 

dat telegram verzonden had. Hij was naar Berlijn gegaan op uitdrukkelijk bevel van de procureur-

generaal. Hij had geen inlichtingen gegeven over de zaken die daar besproken werden. Volgens 

Block waren “de Duitsers al voldoende op de hoogte van feiten die aanleiding gaven tot het 

opstellen van dossiers”.  

 

Volgens Celis werden de dossiers van de gerechtelijke politie in beslag genomen op basis van de 

lijsten van de Dienst Bijzondere Opdrachten die zich in het stadhuis bevonden.255

 

 

Ook krijgsauditeur Van Cutsem kon moeilijk aannemen dat Block hier achter zat. De 

gerechtelijke politie had bij de aanvang van de oorlog proberen te voorkomen dat deze dossiers 

in de handen van de Duitse bezetter zouden terechtkomen. De gewichtige politieke dossiers 

werden aanvankelijk opgeborgen in het Justitiepaleis van Antwerpen, nadien verhuisden ze naar 

het huis van Block. Ze werden ingemetseld in een ingemaakte kast in de hall van het huis van 

Block. De fiches die in zinken kastjes zaten, werden in de tuin van de procureur des konings van 

Turnhout, Lepaige, ingegraven.  

 

Van Cutsem bevestigde ook dat de Duitsers al van vele feiten op de hoogte waren. Bij de 

gerechtelijke politie en de Vreemdelingenpolitie hadden ze in het eerste oorlogsjaar verschillende 

dossiers gedurende verscheidene maanden ingekeken en bestudeerd. Van Cutsem achtte de 

verstandhouding tussen de Duitsers en Block niet voldoende bewezen.256

                                                 
255 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van Georges Block aan de 
procureur des konings van Antwerpen, 4/4/45 

 

256 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van de Krijgsauditeur Van Cutsem aan de 
Krijgsauditeur van Antwerpen Diercxsens, 31/3/47 
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4.6 De houding van Block: De politiek van het minste kwaad in de 
praktijk?  

4.6.1 De “collaboratie” van Block 
 
Er bestond binnen de gerechtelijke politie een algemeen gerucht dat er verschillende personen 

onbetrouwbaar waren tijdens de Duitse bezetting waaronder ook Georges Block. Tijdens de 

periode 1940-1941 waren er meer dan gewone ambtelijke betrekkingen met de Duitsers. Heel het 

kabinet van Block werd door het korps gewantrouwd. Het was ook het enige kabinet die 

personeel leverde aan de Geheime Dienst van Romsée, zijnde een inspectiedienst verbonden aan 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook Tilman, een gewezen waterschout, was goed 

bevriend met Block wanneer hij zijn stage deed bij de gerechtelijke politie in 1941-1942. 257

 

  

Volgens Charles Fretin was Celis sterk gekant tegen de komst van Tilman naar de gerechtelijke 

politie. Hij probeerde te voorkomen dat Tilman benoemd werd tot officier in de gerechtelijke 

politie.258

 

   

De relatie tussen Block en Tilman was aanvankelijk zeer goed. Beide gingen voor de oorlog 

samen varen. De vriendschap tussen Block en Tilman sloeg om in 1942 door professionele en 

privé-redenen. Tilman maakte de overstap van de gerechtelijke politie naar de Burgerlijke 

Staatspolitie meerbepaald de Dienst voor Toezicht waar Tilman inspecteur-generaal van werd. 

Block had het ook moeilijk met de verhouding van Tilman met de vrouw van zijn beste vriend, 

Frans Detiège. Hij werd op de hoogte gebracht van deze verhouding en maakte het “vermoeden” 

over aan Frans Detiège.259 Jeanine Verraes was gescheiden van Detiège. Ze kende Tilman al van 

1939. Ze was samen met Tilman vanaf 1942;260

 

   

Volgens Sabbe kreeg de gerechtelijke politie dikwijls bezoek van de Duitse politie. De 

afgevaardigden van de Sipo-Sd kwamen in aanwezigheid van Block de fiches consulteren. Dely 

verklaarde dat ze in 1941 twaalf dagen de fiches van politieke sectie doorzocht hebben zonder dat 

de leden van de gerechtelijke politie mochten zien wat ze deden. Er werden volgens Dely ook 
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bundels weggenomen en verstuurd naar Berlijn. Deze kwamen terug met Duitse stempels er in. 

Verschillende officieren waren van oordeel dat Block zeer vriendschappelijk omging met de 

Kriminal Kommissaren. Een Belgische agent van de Sipo-sd vroeg eens aan Dely waarom Block 

zich de laatste tijd zo weinig op de Sipo-Sd vertoonde. Volgens deze agent kwam hij vroeger veel 

naar de kantoren van de Sipo-Sd. Block vertelde volgens de Sipo-agent met veel blijdschap waar 

er nog een communist zat, maar nu heeft hij een grote schrik.261

 

   

Volgens Metsers kwam de Sipo-Sd (Günther, Ohmstedt, Fest), de Feldkommadatur en de GFP 

op bezoek op het kabinet van Block, maar de medewerkers van Block waren daar nooit bij. 

Volgens Metsers vroeg Block hen steeds of ze vooraf bij Celis geweest waren. Metsers leidde 

hieruit af  dat Celis aan Block de toestemming gaf om de Duitsers te ontvangen. Metsers zei dat 

Block personen moest identificeren of  er verdere informatie over verstrekken. Hij verklaarde 

“het ging hier steeds over personen gekenmerkt door hun communistisch antecedent”.262

 

  

Volgens Matthiessens werd er bij een huiszoeking een steekkaartenstelsel teruggevonden dat 

opgesteld was in 1929 met verschillende steunende leden van een Zwarte Brigade. Er werd aan 

Celis gemeld dat Block voorkwam op die lijst. Celis antwoordde direct dat Blok toen handelde in 

zijn naam. Celis beseft al vlug dat dit onmogelijk was omdat Block in 1929 nog geen deel 

uitmaakte van de gerechtelijke politie.263

Celis had voordien de banden tussen Block en de Vlaams-nationalisten ontkracht. Volgens Celis 

liep Block in 1941 een lichte hersenschudding op. De Vlaams-nationalisten hadden Block 

geslagen.

 

264

 

 

4.6.2 Het “verzet” van Block 
 

Celis was op de hoogte dat Block vanaf het begin van 1941 inlichtingen van politieke en militaire 

aard verzamelde meerbepaald over luchtafweergeschut en de productie van Duitse fabrieken. 

Block ontmaskerde medio 1943 twee agenten van de Duitse bespiedingsdienst, werkzaam binnen 

de politie als adjunct-politiecommissaris en als medewerker van de commissaris. Deze laatste 
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stond sinds 1936 bekend bij de gerechtelijke diensten als communistisch agitator. Block 

signaleerde hen aan de bevoegde geallieerde diensten die hen voortdurend in de gaten hield. In 

1944 gaf Block ook informatie over bruggen en wegen die ondermijnd werden.265

 

  

In 1942 gaf Celis aan Block de opdracht om valse identiteitskaarten en legitimatiekaarten te 

maken. Block had veel onderzoek gedaan gedurende zijn loopbaan naar valse paspoorten. Hij 

was technisch voldoende op de hoogte om een vervalsing te maken. Deze kaarten werden 

gebruikt voor inlichtingsagenten, bedreigde reserve officieren en leden van het Geheim Leger die 

voornamelijk actief waren in de Kempen. Door de aanhouding van een Engelse inlichtingsagent 

met een valse identiteitskaart kwamen de Duitsers Block op het spoor waardoor deze onder 

duikte. Als Block niet gevonden werd, dreigden de Duitsers er mee verschillende personen naar 

Duitsland over te brengen waaronder de vader van Block. Blocks vader dook eveneens onder.266

4.6.3 De verhouding tussen Block en Celis 

  

 

De Duitse diensten mochten niet vermoeden dat er tussen Block en Celis nog het minste contact 

bestond. Daarom spraken Celis en Block af om de indruk te wekken dat ze in vijandschap 

leefden. Deze indruk werd zowel binnen als buiten de gerechtelijke politie gewekt. Ze wilden 

voorkomen dat Block continu onder bewaking werd gesteld en zo de productie van valse 

paspoorten en legitimatiekaarten in gevaar bracht.267

 

  

Volgens Sabbe heeft Celis tijdens de bezetting steeds zijn wantrouwen tegenover Block 

uitgedrukt. Celis was niet de hele bezetting werkzaam binnen de gerechtelijke politie. De 

hoofdcommissaris liet zich weinig in met de onderzoeken. Daardoor waren de leden van de 

gerechtelijke politie zeer verbaasd wanneer de hoofdcommissaris bij het gerechtelijk onderzoek 

de verdediging voor Block door dik en dun opnam. Sabbe concludeert hieruit dat Celis zijn 

verantwoordelijkheid opnam ook voor daden die binnen zijn opdracht lagen.268

Ook Block drukte zijn wantrouwen uit ten opzichte van Celis tegen andere mensen. Hij 

verwoorde het als volgt “ dat moest Celis terug in dienst komen, hij hem onmiddellijk zou 

opsluiten voor de heer Krijgsauditeur”.
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samenwerking van Celis met de Duitse vijand en de overhandiging van dossiers en lijsten aan de 

Duitsers.269

 

 

Na de bezetting bleek dat Volk en Staat nauwkeurig gedocumenteerd was over de aanhoudingen 

op 10 mei 1940. Volk en Staat zette een actie in tegen Celis omdat deze zogezegd lid was van de 

Loge. Er verdwenen ook fiches bij de gerechtelijke politie van personen die tot Vlaams-

nationalistische kringen behoorden. Deze informatie ging uit van iemand binnen de gerechtelijke 

politie. Block en Celis hebben tevergeefs geprobeerd deze persoon op te sporen. Ondanks deze 

mol slaagden Block en Celis er in om hun activiteiten geheim te houden voor de buitenwereld. 

Na Celis pensioen zette Block zijn opdracht alleen verder. Volgens Celis voerde Block deze 

opdracht met succes uit door zijn goede kennis van politieke intriges. Celis verzekerde de 

procureur des Konings dat dit werk ten goede kwam aan de veiligheid van het land en de 

geallieerden.270
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4.7 Houding Celis 
 

De auditeur-generaal zond een vertrouwelijk verslag271

 

 naar de krijgsauditeur belast met het 

onderzoek naar Block en Celis. In dat verslag getuigden verschillende leden van de gerechtelijke 

politie waaronder ook Block over de houding van hoofdcommissaris Celis.  

Matthiessens bevestigde dat Celis voor het uitbreken van de oorlog goede betrekkingen 

onderhield met de Duitse consul te Antwerpen. Matthiessen vond de relatie tussen beide “te 

goed”.272

 

 Hij bevestigt wat ook in de Roode Vaan werd vermeld dat de Duitse consul eetwaren 

aan Celis gaf. In ruil voor die eetwaren stelde Celis volgens Matthiessen de hele documentatie van 

de gerechtelijke politie ter beschikking van de Duitsers.  

Roef bevestigt het verhaal van de Roode Vaan dat Celis een dienstwapen aan de chauffeur van de 

Duitse consul heeft gegeven. Dit gebeurde volgens Roef op verzoek van de Duitse consul die zelf 

als niet-officier over geen wapens beschikte.273

 

  

De Auditeur-generaal dacht dat Celis dossiers had overhandigd die volgens Block aan de Duitsers 

informatie verstrekt. De auditeur-generaal vond Celis bereidwillig ten opzichte van de Duitsers. 

Metsers en Simons getuigen dat Celis lijsten van de Kommunistische Partij aan de Duitsers heeft 

overhandigd. De Auditeur-generaal beklemtoont wel dat Block en Celis terug beste vrienden zijn. 

In het vertrouwelijke verslag werd ook vermeld dat Celis bekend stond als een notoire 

vrouwenloper. Hij zou vroeger stomdronken in taxi’s rond gereden hebben om vrouwen op te 

pikken. Celis’ zoon werkte als vertaler aanvankelijk bij het parket en tijdens de bezetting op de 

Feldkommandatur. In het verslag werd gesteld dat Celis zo veel mogelijke processen verbaal 

opstelde en die dan doorstuurde naar de Duitsers. Al deze pv’s moesten vertaald worden wat geld 

opleverde voor zijn zoon. Celis werd tijdens de oorlog verplicht verbannen naar Spa, maar door 

“zijn geloop” kon hij naar Aarlen bij zijn familie gaan. Volgens deze bron werd Celis beschermd 

en durfde men niets tegen hem doen.274
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4.8 Sportpaleis 
 

Op Nieuwjaarsavond 1942 vond er een Duits ijsfeest plaats in het Antwerpse Sportpaleis. Er 

werd een Duitser doodgeschoten door een onbekende. De dader kwam nadien zelf om. De 

mededader werd door de GFP gekwetst. De gerechtelijke politie werd opgeroepen en moest ter 

plaatse komen. Block was die avond ziek. Max Günther had een onderhoud met de 

hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie, Celis. Celis droeg een bevel op aan de politieke 

afdeling van Block. Ze moesten in zesvoud lijsten opstellen van alle Duitse burgers en anti-nazi 

gezinden. Deze lijsten werden overhandigd aan de Duitsers. Block’s medewerkers Metsers, 

Deloof en Van Fraechem melden het voorval de volgende dag aan Block. Block was 

verbouwereerd en volgens hem was Celis verantwoordelijk voor de verklikking.275

 

  

Celis verklaarde achteraf dat hij op Nieuwjaarsdag samen met het parket, meerbepaald de 

substituut procureur des konings Cerkel en de onderzoeksrechter Schuermans, gevorderd was op 

het bureau van de GFP in de Pelikaanstraat in Antwerpen. Celis moest van de GFP de dader van 

de moordaanslag opsporen anders zou de stad de financiële gevolgen dragen. Daarenboven 

opperde men nog dat de reserveofficieren terug naar Duitsland zouden gevoerd worden als 

krijgsgevangenen.276 Volgens Celis dreigde de Duitse politie ermee om de herbergen en 

bioscopen te sluiten, een groot aantal mensen te gijzelen en het terug roepen van de 

krijgsgevangenen en het terugsturen van de beroeps- en reserveofficieren. Alsnog volgens Celis “ 

Ik begreep ten volle de ernst van de toestand en het grote gevaar waaraan werkelijke patriotten 

van het eerste uur waren aan blootgesteld en waartussen wellicht elementen die bijzondere 

bespiedingsopdrachten vervulden.” De gerechtelijke politie doorzocht het Antwerpse Sportpaleis 

op zoek naar mogelijke aanwijzingen. Er werd een revolver gevonden in een lederen tasje en twee 

kogelhulzen.277

 

  

Celis had Block het bevel gegeven alles in het werk te stellen de niet-geïdentificeerde dader op 

een ‘bescheiden’ wijze te ‘vereenzelvigen’ of te identificeren. Hij moest een proces verbaal 

opstellen met een uitgebreid plan en foto’s dat indruk moest maken bij de Duitse politie. In de 

praktijk moest hij weinig of niets verwezenlijken. Volgens de gerechtelijke politie zat er een Belg 
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achter de moordaanslag. Celis kreeg bezoek van Günther en andere leden van de Duitse politie. 

Ze overhandigden hem een dossier over een Duitser opgesteld door het Antwerps bureau van de 

Vreemdelingenpolitie. Ze eisten een afdruk van het dossier van de gerechtelijke politie en de 

foto’s van deze persoon. Celis was er van overtuigd dat daarmee het grootste gevaar geweken 

was. Enkele dagen later kreeg Celis weer bezoek van de Duitse politie. Ze waren op zoek naar 

een tiental Duitse vrienden van de dader. Het ging om zogenaamde Duitse politieke 

vluchtelingen. De gerechtelijke politie gaf hen enkel informatie over de Duitsers en niet over 

Belgen. Na dit laatste bezoek verwijderde Celis nog meer steekkaarten over vreemdelingen uit de 

bakken uit vrees voor huiszoekingen. De fiches werden na de Tweede Wereldoorlog 

teruggevonden. Celis slaagde er in telkens de schijn hoog te houden in de ogen van de Duitsers. 

Hij kan voorkomen dat de Duitsers de sabotage in het onderzoek op het spoor kwamen en zo de 

vergeldingsmaatregelen kon beletten. Zo had hij naar eigen zeggen het leven van honderden 

gered die anders gegijzeld zouden worden. Hij voorkwam dat de beroeps- en reserveofficieren 

terug naar Duitsland werden gestuurd. Sommige van deze officieren waren werkzaam in de 

inlichtingsdiensten. “De Duitsers wisten maar al te goed dat alles wat belangrijk was in onze 

diensten ofwel vernield of opgeborgen was.” 278

 

 

Volgens Celis werd de Duitse politie vanaf de intrede bijgestaan door voormalige bestuursleden 

van de Communistische Partij. Met andere woorden de Duitse politie was al voor 10 mei 1940 

ingelicht over de leden van de Communistische Partij van België. De organisaties De Adelaar en 

NSVAP kregen in 1939 al de opdracht om de namen te verzamelen van de communisten. Block 

stelde hierover een proces verbaal op. 279

 

 

Celis vond dat Block de vergeldingsacties voorkomen had door op een diplomatieke manier de 

schijn op te houden. Celis was van oordeel dat indien Block niets gedaan had, goede patriotten 

het gelag hadden moeten betalen. Volgens Celis legde Block daarbij een grote handigheid aan de 

dag. Block was tevens zeer bescheiden. Hij legde al vanaf 1941 documentatie aan voor het 

naoorlogse onderzoek met medeweten van Celis. Deze inlichtingen werden ook doorgegeven aan 

de geallieerde diensten. Zo konden er door Blocks onderzoeken Duitse bespiedingsagenten 

ontmaskerd worden. Block moest in mei 1944 noodgedwongen onderduiken om zijn werk verder 

te kunnen zetten. Block stond op de lijst van de Sipo-Sd van personen die bij vertrek moesten 
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aangehouden worden.280 Ook Nico Wouters bevestigt dat. Volgens Wouters werd er tijdens de 

laatste bezettingsdagen vanuit de meeste radicale hoek van de Nieuwe Orde het bevel gegeven tot 

de executie van enkele Antwerpse notabelen. De gouverneur Wildiers, gewezen burgermeester 

Delwaide, politiecommissaris De Potter en commissaris Block zouden geëxecuteerd worden. De 

Algemene SS-Vlaanderen moest deze excecutie uitvoeren. Ze zag daar echter van af doordat de 

brug van Wijnegem versperd was.281

 

 

Volgens Sabbe had Block twee Belgische communisten geïdentificeerd met betrekking tot de 

moordaanslag in het Sportpaleis. Op dat moment bestonden er nog geen vijandige gevoelens 

tussen de Duitsers en de communisten.282

 

 

De gerechtelijke politie en het parket waren van oordeel dat ze de daders moesten opsporen. De 

GFP beschouwde een Duitse emigrant, Muller, als schuldige. Celis identificeerde de persoon, 

maar gaf geen verdere informatie over deze persoon. Hij verwees ze door naar het bureau van de 

Vreemdelingenpolitie. De krijgsauditeur Van Cutsem verweet Celis niet dat ze naar het 

Sportpaleis gegaan waren. Volgens hem gaven ze enkel de noodzakelijke informatie om de 

vooropgestelde vergeldingsacties te voorkomen. 283

 

 

Celis en Block ontkenden formeel dat ze de lijsten hadden opgesteld en overhandigd aan de 

Duitsers. Beiden zijn van oordeel dat de informatie verstrekt werd door iemand anders binnen de 

gerechtelijke politie.284

 

 

Volgens Pitz dacht Block dat het Duitse communisten waren die achter de moordaanslag in het 

Antwerpse Sportpaleis zaten. 285
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4.9 Bomaanslagen Mechelen 
 

Het onderzoek naar de bomaanslagen in Mechelen werd door de gerechtelijke politie van 

Antwerpen gevoerd. Twee leden van de Antwerpse brigade meerbepaald Block en Metsers 

werden naar Mechelen gestuurd om het onderzoek te voeren. De magistraat stond in verbinding 

met Max Günther, waardoor Block de noodzakelijkheid van de lijsten kon uitleggen. Er werden 

lijsten opgesteld van alle communistische personen woonachtig te Mechelen door de politieke 

afdeling van de gerechtelijke politie van Antwerpen. Deze werden overhandigd aan de Duitsers 

met medeweten van hoofdcommissaris Celis. In Mechelen ging Block niet over tot aanhoudingen 

hoewel hij onder de dagelijkse controle stond van de Duitsers.286

 

 

De Krijgsauditeur Van Cutsem nam het Block kwalijk dat hij nauwe contacten onderhield met 

Max Günther en andere leden van de GFP. Het werd bewezen geacht dat Günther en andere 

leden van de GFP op het kantoor van Block in het Justitiepaleis te Mechelen op bezoek kwamen. 

De Duitsers drongen er op aan om op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek naar de 

bomaanslagen te Mechelen, dat gevoerd werd door het Belgische gerecht. Ook bij 

onderzoeksrechter Hofman kwamen de Duitsers aankloppen. Er werden bedreigingen geuit 

tegen de onderzoekers wanneer deze geen gevolg aan het onderzoek gaven.287

 

 

Volgens de krijgsauditeur was het bewezen dat Max Günther of andere leden van Duitse 

politiediensten (GFP) op het kabinet van Block te Mechelen zijn geweest. De Duitsers drongen 

er zowel bij de onderzoeksrechter Hofman als bij zijn medewerkers op aan om op de hoogte 

gehouden te worden van het onderzoek. De Duitsers dreigden er mee mensen aan te houden 

“wanneer de kogels in het kasteel van Muysen niet onmiddellijk in beslag genomen werden”. 

Hofman verklaarde “ Ik was dan ook verplicht, gezien deze dwangmaatregelen, de rijkswacht met 

deze opdracht te gelasten”. De onderzoeksrechter ging samen met commissaris Block ook ter 

plaatse en ontdekte handgranaten die niet in beslaggenomen werden en ook niet aangegeven 

werden op het parket. De Duitsers gingen nadien toch ter plaatse en ontdekten handgranaten en 

munitie. De Duitsers waren volledig op de hoogte van de activiteiten van de Leopoldisten en van 

de wapens en munitie die in het kasteel aanwezig waren vooraleer Block naar Mechelen kwam. 

Volgens Block waren de Duitsers zelf in het bezit van een lijst van verdachten én van de 

                                                 
286 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijke brief van de Krijgsauditeur Van 
Cutsem aan de Substituut Auditeur-generaal Diercxsens, ongedateerd 
287 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijke brief van de Krijgsauditeur Van 
Cutsem aan de Substituut Auditeur-generaal Diercxsens, ongedateerd 
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peterslijsten van de communistische partij. De onderzoeksrechter Hofman bevestigt het verhaal 

van Block. 288

 

 

Commissaris Block en onderzoeksrechter Hofman gingen op het kasteel van Muysen duidelijk in 

tegen de regelgeving over verboden wapenbezit. Het hoofd van het Militair Bestuur, Reeder, 

stelde hierover op 11 november 1941 een verordening op. Wanneer er ongeoorloofd wapenbezit 

werd vastgesteld door de Belgische politiediensten, moesten ze dit zo snel mogelijk doorspelen 

aan de Duitse politiediensten of rechtbanken. Ze moesten hun dossier en het wapen overmaken. 

De procureur-generaal verduidelijkte dat met wapens alle vuurwapens, munitie, handgranaten, 

explosieve stoffen en “ander oorlogstuig” werd bedoeld.289 Collard merkte op aan de 

politiediensten dat het bestaan van opslagplaatsen van wapens niet moest gemeld worden. Hij 

vond ook dat de Belgische politiediensten geen informatie moesten geven over  “de oorsprong of 

de eenzelvigheid van gewezen bezitter”.290

 

 

 

  

                                                 
288 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van krijgsauditeur Van Cutsem aan 
Substutuut Auditeur-generaal Diercxsens, 17/5/1947 
289 VAN DIJCK(A.), ibidem, p.103-104 
290 VAN DIJCK(A.), ibidem, p.103-104 
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4.10 Sabotage op Duitse schepen 
 
 
Volgens Block ging de sabotage op de Duitse schepen uit van de terroristische organisatie onder 

leiding van Schaap. Block dacht dat het vitaal centrum van de organisatie in Rotterdam ligt. 

Volgens hem stuurt de organisatie enkel agenten naar Antwerpen en was de organisatie zelf niet 

in de stad gevestigd. De Nederlandse politie dacht er anders over. Volgens hen was de organisatie 

in Antwerpen gevestigd. Block haalde in zijn verslag naar zijn Nederlandse collega’s uit. 

“Onnodig te zeggen dat een dergelijke verkeerde voorstelling der zaken op een gegeven ogenblik 

wel voor gevolg zou kunnen hebben dat door de Duitse scheepvaartmiddens de beslissing zou 

getroffen worden sommige Duitse scheepvaartlijnen van Antwerpen weg te houden. Economisch 

verlies en werkloosheid tussen de havenarbeiders zouden het eerste gevolg van zoo een maatregel 

zijn.”291 Toch was Block niet helemaal zeker dat alle aanslagen op Duitse schepen het werk waren 

van de organisatie van Schaap. Volgens Block was het mogelijk dat de aanslag op het schip Nestia 

niet hun werk was. Er brak op het Duitse schip Nestia brand uit nadat het de Antwerpse haven 

had verlaten. Toen het schip in Spanje aankwam werd er tussen de Antwerpse lading een 

brandbom teruggevonden die niet het gewenste resultaat had gehad.292 Block ging in de toekomst 

uit van de these dat er twee terroristische organisaties sabotage pleegden enerzijds de groep van 

Schaap en anderzijds een groep Duitse emigranten.293

 

  

De gerechtelijke politie trof scherpe voorzorgsmaatregelen om verdere sabotage te vermijden.294 

Ze werkte nauw samen met de opsporingsbrigade van de stad Antwerpen die constant Japanse, 

Italiaanse en Duitse schepen bewaakte. De waterschout Tilman van de zeevaartpolitie hield 

vreemde zeelieden extra in de gaten. De gerechtelijke politie voerde meer toezicht op de 

havenarbeiders van Duitse en Italiaanse schepen. Daarenboven werden verdachte middens met 

verscherpte aandacht gevolgd. De maatregelen wierpen hun vruchten af. De laatste maanden was 

de organisatie minder actief in de Antwerpse haven.295

                                                 
291 RAB PK ANTW 2001 C 1892: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag van Block aan PK 
Antwerpen, 19/3/37 

  

292 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: p-v van Block aan PK Antwerpen, 
25/10/38 
293 RAB PK ANTW 2001 C 1892: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag van Block aan PK 
Antwerpen, 19/3/37 
294 RAB PK ANTW 2001 C 1892: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag van Block aan PK 
Antwerpen, 19/3/37 
295 RAB PK ANTW 2001 C 1892: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag van Block aan PK 
Antwerpen, 19/3/37 
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Block stelde een vertrouwelijke nota op over de terroristische organisaties in het kader van de 

sabotage op buitenlandse schepen.296 Het eerste deel handelde over de organisatie van Schaap.297 

Volgens Block had Alfons Fictels de leiding over een twintigtal terroristische personen.298 Fictels 

kende alle leden, maar de leden kenden elkaar onderling niet. Fictels stond onder de leiding van 

Jozef Schaap. Volgens Block was de terroristische groepering georganiseerd in verschillende 

cellen. Schaap had de leiding over de Belgische en de Nederlandse cellen. Schaap ontving op zijn 

beurt opdrachten van Rusland die hij liet uitvoeren in België en Nederland. Als Schaap naar 

Antwerpen kwam werd hij door Fictels bij één van de twintig leden ondergebracht die hier vooraf 

niet van op de hoogte waren gebracht. De gerechtelijke politie wist dat Schaap al meermaals in 

Antwerpen was en liet hem telkenmaal volgen. Block merkt op dat er geen actieve leden van de 

communistische partij deel mochten uitmaken van de organisatie van Fictels. Ze moesten bij 

voorkeur communist zijn, maar ze mochten geen lid (meer) zijn van de Kommunitische Partij 

en/of haar nevenorganisaties. Ze moesten ook alle bezwarende papieren en literatuur uit hun 

huis verwijderen met het oog op huiszoekingen. “ Al de bekende leden of aanhangers van deze 

organisatie zijn ter enigen tijde aangesloten geweest bij de Belgische of Nederlandse afdeling van 

de Communistische Internationale, en sommigen blijken er zelfs een actieve rol te hebben 

gespeeld.” Volgens Block speelde Schaap een belangrijke rol in de Communistische Partij 

Holland tijdens de periode 1930-1938 waarbij hij tot de meest extremistische vleugel behoorde. 

Nadien verbleef hij een tijdje in Rusland meerbepaald in Moskou waar hij belast werd met de 

leiding van de terroristische organisatie.299 Block was bang dat de terroristische organisatie van 

Schaap onder invloed van de buitenlandse politiek van de Sovjet-unie, zich in de toekomst niet 

langer zou toeleggen op de sabotage op schepen, maar op personen.300

                                                 
296 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: vertrouwelijke nota terroristische 
organisaties door Block, ongedat. 

 Fictels speelde een actieve 

rol in de Kommunitische Partij van 1930 tot 1933. Hij trok de lijst bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in Borgerhout. Hij speelde ook een belangrijke rol in de 

communistische mantelorganisatie ‘Onafhankelijk Werklozen Komiteit’.  

297 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: vertrouwelijke nota terroristische 
organisaties door Block, ongedat. 
298 Fictels werd door de Antwerpse communist Fik Broucke benaderd. Fictels werd gevraagd om mee te werken 
aan een antifascistische activiteit die illegaal moest blijven. Fictels reageerde positief hierop. Hij werd door 
Schaap gevraagd uit de communistische partij te stappen. Fictels diende schepen te saboteren. Hij rekruteerde in 
de eerste helft van 1937 de havenarbeiders Schokaert, Mastbooms, Vercammen, Geerts en Dieltjens en de 
vrachtwagenchauffeurs Rodrigus en Van Welde. (Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ‘De aktiviteiten van 
een kommunistische sabotageorganisatie in Antwerpen en Rotterdam. De organisatie Wollweber (1933-1939)’, 
In Opstellen over de Belgische arbeidersbeweging 1, Gent, Frans Masereelfonds v.z.w., 1979, p. 144) 
299 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: vertrouwelijke nota terroristische 
organisaties door Block, ongedat. 
300 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag door Block aan PK 
Antwerpen, 9/6/38 
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Het tweede deel van de vertrouwelijke nota handelde over de organisatie van de Duitse 

emigranten.301

 

 Block stelde zijn mening bij over de sabotage. Hij maakte telkens een vergelijking 

van beide groepen. Volgens hem waren de Duitse emigranten in samenwerking met de Duitse 

bemanning verantwoordelijk voor de sabotage op het Duitse schip Nestia. Potzsch speelde een 

belangrijke rol in deze organisatie vergelijkbaar met de rol van Fictels. Ze maakten gebruik van 

brandbommen die ze ontstoken met zwavelzuur. De organisatie van Schaap pleegde sabotage op 

Italiaanse en Japanse schepen en gebruikte daarvoor spingstoffen.  

De springstoffen en brandbommen werden in het ruim geplaatst. Alle schepen hadden net de 

Antwerpse haven verlaten toen de incidenten zich voordeden. Bij het Italiaanse schip Boccaccio 

twijfelde Block echter of het tuig van Antwerpen of Rotterdam afkomstig was. Het tuig zat in 

ruim 4 waar zowel de Antwerpse lading als de Rotterdamse lading was opgeborgen. Het Italiaanse 

schip was geladen met ijzer, koper en tin ter waarde van 16 miljoen Belgische frank bestemd voor 

de Italiaanse regering.302 Het onderzoek wees later uit dat Alfons Fictels verantwoordelijk was 

voor deze aanslag.303 Het was de eerste aanslag die de sabotageorganisatie in Antwerpen op 10 

november 1937 uitvoerde.304 Ook bij de ontploffing op het Japanse schip ‘Kasij-Maru’ rees de 

twijfel opnieuw. De explosie deed zich voor na het verlaten van de haven van Rotterdam. 

Voordien had het schip in Antwerpen aangelegd.305

 

  

Block stelde in het begin van de bezetting een proces verbaal op gericht aan de procureur des 

konings van Antwerpen.306 Dit document handelde over een zekere Lambrecht307 die een 

belangrijke figuur was in de sabotage op buitenlandse schepen. Volgens Hans Dankaart en Rudi 

Van Doorslaer werkte Lambrecht mee, onder leiding van Fictels, aan de ontploffing op het 

Japanse schip ‘Kasij-Maru’. De springstof werd in Antwerpen door de havenarbeider Schockaert 

geplaatst.308

 

 

                                                 
301 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: vertrouwelijke nota terroristische 
organisaties door Block, ongedat. 
302 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: p-v van Block en Van Fraechem 
aan PK Antwerpen, 22/12/37 
303 RAB PK ANTW 2001 C 1861: Antoon Fictels: veslag van Block aan PK Antwerpen, 25/5/38 
304 Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ibdem, p. 144 
305 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: verslag door Block aan PK 
Antwerpen, 14/7/38 
306 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: p-v van Block aan PK Antwerpen, 
10/12/41 
307 Lambrecht was de opvolger van Schaap in Nederland. 
308 Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ibdem, p. 145  
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De gerechtelijke politie vergezelde de Duitse politie naar verschillende steden om Lambrecht op 

te sporen. De gerechtelijke politie handelde in opdracht van de procureur des konings van 

Antwerpen.309 Lambrecht310 zou eerst Duitse, Italiaanse en Japanse schepen gesaboteerd hebben. 

Lambrecht zou daarna “omgeslagen” zijn en pleegde sabotage op Engelse en Franse schepen. 

Block verklaarde vervolgens. “Wij moeten doen opmerken dat bij het begin der bezetting de 

Duitse diensten getracht hebben, deze zaak van terrorisme op rekening te brengen van de 

Intelligence Service. Gelijk wij destijds reeds mondeling verklaarden, hebben wij ons tijdens de 

ondervragingen formeel tegen dit manoever geweerd.”311 De gerechtelijke politie werkte in dit 

onderzoek samen met de gerechtelijke politie van andere Vlaamse en Waalse steden. Het dossier 

werd in de eerste dagen van juli 1940 opgeëist. De gerechtelijke politie kreeg het dossier terug op 

5 juli 1941.312

 

  

Door het intensieve Belgische politiespeurwerk werd er binnen de sabotageorganisatie naar een 

opvolger voor Fictels gezocht. De politie zat hen op de hielen en het voorbestaan van hun 

organisatie kwam in het gedrang. Schaap werd door Wollweber313 met deze opdracht belast. 

Fictels werd opgevold door de jonge René Wilfried Wouters.314 Schaap werd vervangen door 

Lambrecht. Onder leiding van Wouters werden er geen sabotageacties meer uitgevoerd. Dit was 

te verklaren door de gewijzigde internationale situatie. Op 23 augustus 1939 sloten Duitsland en 

de Sovjetunie een niet-aanvalspact af.315

Het Antwerpse parket boekte in samenwerking met de Openbare Veiligheid hun eerste succes bij 

de aanhouding van Johannes Feij in mei 1940. Feij smokkelde springstof voor de 

sabotageorganisatie van België naar Nederland. Max Günther alarmeerde de Duitse 

politiediensten waardoor de Hamburgse Kriminal-Komissar Kraus de leiding nam over de 

opsporing en de aanhouding van de Wollweber-organisatie in België en Nederland. Feij werkte 

mee met de Gestapo waardoor de Gestapo de Nederlandse medewerkers van de 

sabotageorganisatie kon opsporen en aanhouden. Schaap werd in augustus 1940 opgepakt.

 

316

                                                 
309 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: plichtbrief PK Antwerpen aan 
hoofdcommissaris Celis, 4/8/41 

  

310 Lambrecht werd door de Belgische politie vóór mei 1940 aangehouden. 
311 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: p-v van Block aan PK Antwerpen, 
10/12/41 
312 RAB PK ANTW 2001 C 1893: Aanslagen aan boord van Duitse schepen: p-v van Block aan PK Antwerpen, 
10/12/41 
313 Wollweber kreeg in 1932 de opdracht van de Kommunistische Internationale, de Komintern, om een 
ondergronds apparaat op te bouwen. 
314 Wouters was lid van de Kommunistische Partij en van verschillende mantelorganisaties. Hij was koerier voor 
de Roode Vaan. 
315 Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ibdem, p. 145-147  
316 Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ibdem, p. 148-150 
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Op 21 augustus 1940 werd Alfons Fictels opgepakt door de Gestapo in Antwerpen. De andere 

Belgische medewerkers317 werden begin december en januari aangehouden. Wouters was 

krijgsgevangen genomen en werd in een Duits kamp gearresteerd. De Belgische leden van de 

sabotageorganisatie Wollweber werden in november 1942 door het Berlijnse Volksgerichtshof ter 

dood veroordeeld. De rechtbank stelde voor om Woters straf om te zetten in levenslange 

gevangenisstraf. Het Reichssicherheitshauptambt verzette zich daartegen. Fictels overleed in 

maart 1942 in Gross-Rozen. Wouters werd samen met de andere leden op 7 september 1943 

geëxecuteerd.318

 

  

 

Felix Rooms, gewezen lid van de gerechtelijke politie en na de oorlog Eerstaanwezend 

Commissaris bij de Veiligheid van de Staat verklaarde dat de gerechtelijke politie te weten was 

gekomen dat de Internationale Transportarbeiders Federatie in Antwerpen actief was. Deze 

groep had als doel “zoveel mogelijk schepen die onder Duitse hakenkruisvlag vaarden te 

saboteren”. Deze organisatie was over de hele wereld verspreid, maar het sterkst aanwezig in de 

havens. De leden van de ITF hadden de Duitse nationaliteit, maar waren anti-nazi gezind. Ook in 

de Antwerpse haven zouden ze Duitse schepen die onder het hakenkruis vaarden in 1938 en 

1939 gesaboteerd hebben. De Duitse consul diende daarop een klacht in bij de gerechtelijke 

politie. Block werd belast met het onderzoek naar de organisatie van de sabotage. Block speelde 

het resultaat van zijn onderzoek door aan Max Günther die het op zijn beurt doorspeelde aan de 

Duitse tegenbespiedingsdiensten. Deze laatste maakten van de informatie gebruik om 

vertrouwensmannen te infiltreren in de ITF. Volgens Rooms waren deze er in geslaagd de ITF 

naar hun hand te zetten. Dit verklaarde volgens Rooms de aanslagen op geallieerde schepen en 

vliegtuigen tijdens en na de bezetting.319

                                                 
317 Schokaert, Vercammen, Dieltjes en Rodrigus. 

 

318  Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ibdem, p. 150 
319 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van EA Commissaris van de Veiligheid 
van de Staat Felix Rooms aan de Sub. Krijgsaudteur Colaes, 19/11/1946 
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4.11 Arrestatie van agenten van de Antwerpse stedelijke politie 
 
Celis kreeg het schriftelijk bevel van de Duitsers om bepaalde agenten van de stedelijke politie 

over te brengen naar de GFP. De Duitsers verzekerden Celis mondeling dat het enkel om een 

verhoor ging en niet om een arrestatie. Celis werd onder druk gezet door de dreigende 

aanhouding van leden van de gerechtelijke politie wanneer er niet onmiddellijk gevolg aan het 

bevel werd gegeven. Celis benadrukte aan zijn medewerkers dat het geen aanhouding was en dat 

de politieagenten enkel uit vrije wil mochten meegaan. Charles Fretin oordeelde dat het hier niet 

gaat om verklikking want er was noch sprake van spontaniteit als van kwaad opzet.320

                                                 
320 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van Charles Fretin aan krijgsauditeur 
Van Cutsem, 20/3/47 
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4.12 Aanhouding van François “Bob” Claessens 
 

De Sipo-Sd beweerde dat Georges Block de communistische advocaat François “Bob” 

Claessens321 zou verklikt hebben wat zou geleid hebben tot de arrestatie van Claessens. Block was 

op 7 juli 1941, de dag dat Claessens werd aangehouden, buiten de stad. In de voormiddag was hij 

bij de rijkswacht en de gemeentepolitie van Hoboken. In de namiddag gingen ze naar de politie in 

Wilrijk. Van Wilrijk gingen ze naar de politie en rijkswacht te Mortsel. Block was opgeroepen 

voor een vrouwenbetoging over de rantsoenering, een tekort aan aardappelen, in het district 

Hoboken. Meerdere getuigen verklaarden dat Block Mortsel niet voor 17 uur verliet.322

 

 

Block wist niet dat Claessens incognito naar het gerechtsgebouw was gekomen en kon de 

Duitsers dus ook niet op voorhand verwittigen. Claessens verklaarde zelf dat hij pas op het laatste 

moment had beslist om naar Antwerpen te gaan. Claessens had er een onderhoud met 

hoofdcommissaris, Celis, over een cliënt van hem. Claessens verklaarde dat hij Block niet had 

gezien, noch gesproken. Claessens werd aangehouden door drie agenten van de Sipo-Sd in burger 

op de terugweg naar het station. Claessens stond klaar om Antwerpen te verlaten. De 

Krijgsauditeur verweet de aanhouding van Claessens ook niet aan Celis. Het blijft een raadsel wie 

de Sipo-Sd op de hoogte bracht van de aanwezigheid van Claessens in Antwerpen. Claessens 

vermoedde dat iemand anders van de gerechtelijke politie hem in het gerechtsgebouw had gezien 

en de Sipo-Sd op de hoogte had gebracht. Zijn kantoor op de Frankrijklei werd al drie weken in 

de gaten gehouden door de Sipo-Sd. Claessens werd aangehouden met betrekking tot zijn 

voorzitterschap van de Internationale Roode Hulp. 323

 

  

Enkele maanden voor de aanhouding van Bob Claessens werd Block op het bureau van Celi 

geroepen door het hoofd va de Geheime Feldpolizei. Block werd bevolen niets te ondernemen 

tegen de functionarissen van de Kommunistische Parrij en in het bijzonder tegen Bob Claessens 

anders zouden er tuchtmaatregelen genomen werden door het Militair Bestuur. Volgens Block 

speelde Block een belangrijke rol in de Internationale Roode Hulp waar hij in contact stond met 

Duitse politieke emigranten waaronder ook Gestapo agenten zaten. Op meetings viel Caessens 

openlijk het naziregime aan. Volgens Block was Claessens niet erg op hem gesteld. Block was de 

                                                 
321 François Claessens was voor de oorlog de voorzitter van de Internationale Roode Hulp. 
322 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 2: verhoor van getuige: Deloof door Sub. 
Krijgsauditeur Van Cutsem; 20/12/46 
323 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief van de Krijgsauditeur Van Cutsem aan de 
Krijgsauditeur van Antwerpen Diercxsens, 31/3/47 
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enige getuige ten laste van de ronselaars voor vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog. Block had 

ook het onderzoek geleid naar de communistische opstand binnen het gemobiliseerde leger. Dit 

onderzoek leidde tot een veroordeling door de Krijgsraad. In beide gevallen was Claessens de 

advocaat van de verdediging.324

 

    

Ohmstedt beweerde volgens Pitz dat Block de persoon was die Bob Claessens aanduidde in het 

Justitiepaleis.325

 

  

Van Wijnsberghe beweerde tijdens zijn opsluiting in de gevangenis dat hij had kennisgemaakt met 

inspecteur-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Armand Tilman. Tilman 

beweerde dat Claessens aangehouden was dankzij de tussenkomst van Block. Block zou hem 

aangewezen hebben toen hij in een café Keyzerlei zat met een agent van de Ast.326 Mesters 

beweerde ook dat hij van Tilman had gehoord dat Block verantwoordelijk was voor de 

aanhouding van Claessens. Block zat samen met zijn medewerker Deloof en Max Günther op 

een terras. Block zou aan Deloof de opdracht gegeven hebben om Claessens te volgen en de 

Sicherheidsdienst te verwittigen.327 Deloof bevond zich net als Block de hele dag buiten de 

stad.328

 

 

 

Uit het verslag van Fretin kan je afleiden dat Tilman Block bewust in een slecht daglicht wou 

plaatsen tijdens het gerechtelijk onderzoek. Hij was zeer gedetailleerd in zijn verklaring over de 

aanhouding van Bob Claessens, misschien iets te nauwkeurig om geloofwaardig te zijn? Ook 

Fretin bewandelt de these dat Tilman verantwoordelijk is voor de arrestatie van Claessens. 329

                                                 
324 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 2: verhoor van getuige Block door krijgsauditeur 
Van Cutsem, 17/12/46 

  

325 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: vertrouwelijk verslag van eerstaanwezend 
commissaris van de Veiligheid van de Staat Rooms aan auditeur Sabbe, 12/11/42 
326 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief vermoedelijk van Charles Fretin aan de 
krijgsauditeur van Antwerpen, Van Cutsem, ongedateerd. 
327 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: brief vermoedelijk van Charles Fretin aan de 
krijgsauditeur van Antwerpen, Van Cutsem, ongedateerd.  
328 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 2: verhoor van getuige: Deloof door Sub. 
Krijgsauditeur Van Cutsem; 20/12/46 
329 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: verslag van Charles Fretin aan krijgsauditeur 
van Cutsem, 20/3/47 



 80 

4.13 Ontslag van rechtsvervolging 
 

Block en Celis werden buiten vervolging gesteld op basis van artikel 118 (samenwerking met de 

vijand) en 121 bis (verklikking aan de vijand) van het Strafwetboek.330 Het onderzoek wees uit dat 

de ten laste gelegde feite uitgingen van een campagne die uitging van de KPB “die vooral voor de 

oorlog het voorwerp uitmaakten van opzoekingen door voornoemde ambtenaren, die als 

vijanden dezer partij werden gezien.”331

 

  

Het onderzoek naar de feiten ten laste vóór 17 december 1942 zijnde de aanslag in het 

Sportpaleis, de aanhouding van politieagenten en gekende leden van de Communistische Partij, 

wees uit dat Block en Celis niet uit eigen initiatief optraden. Het werd als bewezen geacht dat ze 

verplicht werden deze “plichten” uit te voeren.  

 

De krijgsauditeur vond dat de gerechtelijke politie al het nodige gedaan had om de bundels over 

de politieke activiteiten “ aan het oog van de Duitser te onttrekken en deze wegborgen in de 

woning van de heer Block”. De Duitsers waren al in het bezit van inlichtingen die niet door de 

gerechtelijke politie werden verstrekt.332  Het werd niet bewezen dat de gerechtelijke politie de 

vijand in de hand had gewerkt. Integendeel! De gerechtelijke politie nam maatregelen om te 

voorkomen dat gewichtige politieke bundels door hen opgesteld in handen zou vallen van de 

bezetter. Deze bundels werden verstopt in het huis van Georges Block.333

 

 

Het onderzoek naar het Sportpaleis wees uit dat de gerechtelijke politie handelde in opdracht van 

het parket. De Duitsers hadden ook zelf een onderzoek gevoerd door “ het doodschieten en 

kwetsen van de daders” om op die manier inlichtingen te verzamelen over de organisaties 

waartoe ze behoorden. De gerechtelijke politie meerbepaald de Rechterlijke 

Vereenzelvigheidsdienst te Brussel, identificeerde enkel de neergeschoten persoon.334

 

 

                                                 
330 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Ontslag van rechtsvervolging door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
331 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
332 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
333 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Ontslag van rechtsvervolging door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
334 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
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De Krijgsauditeur is van oordeel dat de gerechtelijke politie die opgevorderd was om de 

bomaanslagen in Mechelen te onderzoeken zich in een moeilijke situatie bevond. De Duitsers 

hadden dwangmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Ze gingen zelf ter plaatste huiszoekingen 

verrichten na het parket. Ze vonden toen wapens en hebben de wapens en munitie in beslag 

genomen. Toch zwichtte de gerechtelijke politie niet onder de Duitse druk en ging ze niet over 

tot aanhoudingen. De aanhoudingen die later gedaan werden waren niet te wijten aan de feiten 

die de gerechtelijke politie onderzocht.335 In het onderzoek gevoerd naar de bomaanslagen in 

Mechelen heeft Block geen enkele aanhouding gedaan hoewel hij onder de dagelijkse controle 

stond van de Duitsers.336

.  

 

Volgens de Krijgsauditeur waren de Duitsers goed op de hoogte van de activiteiten van Bob 

Claessens door speciale Duitse agenten die infiltreerden in de Internationale Roode Hulp.337 

Block werd ook niet verantwoordelijk geacht voor de aanhouding van Bob Claessens. Block kon 

de Duitsers niet op voorhand verwittigen omdat hij die dag plichten buiten de stad had. Claessens 

besliste pas op het laatste moment om naar Antwerpen te komen.338

 

  

De Krijgsauditeur is van oordeel dat de gerechtelijke politie misleid werd met betrekking tot de 

aanhouding van de politieagenten. De Duitsers hadden de gerechtelijke politie opgevorderd om 

inlichtingen te nemen bij de politieagenten. Deze agenten werden een paar dagen aangehouden.339

 

  

Het onderzoek naar de aanhouding van de communisten wees uit dat de Duitsers al in het bezit 

waren van “alle gegevens die betrekking hadden op de sabotage op de koopvaardijschepen”. De 

gerechtelijke politie heeft verder slechts opgetreden “mits toestemming of op plicht van de heer 

procureur des konings”.340

 

 

“Aangezien er bijgevolg geen betichting kan weerhouden worden lastens eerste of tweede 

verdachte. Verklaren dat er geen aanleiding tot verdere rechtspleging bestaat.” 

                                                 
335 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
336 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Ontslag van rechtsvervolging door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
337 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
338 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Ontslag van rechtsvervolging door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, 14/6/1947 
339 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
340 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door  
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
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 “Aangezien al deze feiten zich stellen bij art. 115 en 121 b4s vóór de herziening van dit artikel, 

en dat het kwaad opzet niet kan bewezen worden, sluiten Wij, Krijgsauditeur, bundel 

Notienummer 7095/46 met een bevel van buiten vervolging.”341

 

 

Ook Van Fraechem werd op 25 juli 1947 buiten vervolging gesteld. Over Deloof werd er nooit 

informatie ten laste verzameld.  

                                                 
341 AKA, onderzoeksdossier nr 7095/46: Block en Celis: Deel 1: Beslissing van “Buiten vervolgingstelling” door 
Krijgsauditeur Van Cutsem, ongedateerd 
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5 Besluit 

 

De gerechtelijke politie werd op 7 april 1919 opgericht. De weerstand tegen een derde 

politiedienst was weggeëbd. De gerechtelijke politie van Antwerpen stond onder de bevoegdheid 

van de procureur-generaal van het Hof van Beroep van Brussel. De gerechtelijke politie was 

gehecht aan het parket van de procureur des konings van Antwerpen. De procureur des konings 

stond in voor de opsporing en de vervolging van alle misdrijven. Hij besliste welke zaken er 

vervolgd werden en welke er geseponeerd werden. De gerechtelijke politie stond de procureur 

des konings bij in zijn taken. 

 

De hoofdcommissaris stond aan het hoofd van de gerechtelijke politie. De gerechtelijke politie 

was onderverdeeld in verschilleden afdelingen. Deze afdelingen verschilden van brigade tot 

brigade. De taakverdeling tussen de verschillende afdelingen gebeurde op basis van de 

omschrijving van de misdrijven.  

 

De Antwerpse gerechtelijke politie werd in 1920 opgericht. Celis speelde een belangrijke rol in de 

begindagen van de Antwerpse brigade. Hij maakte de overstap van de stedelijke politie naar de 

gerechtelijke politie. Celis werd in 1929 hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie. In 1942 

werd hij vervangen door Verhoeven. Celis bleef achter de schermen invloed uitoefenen op de 

gerechtelijke politie. De Duitse bezetter verbande hem in 1944. Hij week uit naar Wallonië. Celis 

werd na de bevrijding terug hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie. 

Block kwam in 1930 in dienst bij de gerechtelijke politie. Hij was voordien klerk bij het 

Antwerpse parket. Vanaf 1934 stond hij aan het hoofd van het politiek kabinet. De tweede 

afdeling van Block hield zich bezig met de veiligheid van de staat, de veiligheid van de haven, 

vreemdelingen stakingen, aanslagen op schepen, valse paspoorten, ... 

 

Na de capitulatie van het België werd het Duitse Militaire Bestuur geïnstalleerd. De voornaamste 

taak van de bezetter was het handhaven van de orde. De Duitse bevelhebber van het Militaire 

Bestuur liet zich hierin bijstaan door drie Duitse politiediensten: de Feldgendarmerie, de Geheime 

Feldpolizei (GFP) en de Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo-sd). De gerechtelijke 

politie kwam het meest in contact met de GFP en de Sipo-sd.  De Geheime Feldpolizei hield zich 

net als de tweede afdeling van de Antwerpse gerechtelijke politie bezig met ‘gevaar voor de 
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staatsorde’. De GFP had ruimschoots aandacht voor het communistische staatsgevaar. De 

afdeling IV A van de Sipo-sd bestreed onder andere de communistische beweging. 

 

Het Militair Bestuur beschikte over een beperkt aantal manschappen. Daarom liet ze zich bijstaan 

door de Belgische politiediensten in het handhaven van de orde. In een protocol van 12 juni 1940 

werd er een protocol afgesloten waarin stond dat de Duitse bezetter verordeningen mocht 

uitvaardigen om de orde te handhaven. Deze verordeningen dienden te worden nageleefd als 

Belgische wetten. In juli 1941 werd er nog eens op gedrukt dat de Belgische politiediensten 

moesten toezien op de Duitse verordeningen als waren het Belgische wetten. De Belgische 

politiediensten hadden recht te weigeren bepaalde verordeningen uit te voeren wanneer ze 

gewetensbezwaren hadden. Het probleem stelde zich pas in 1942 toen de verplichte 

tewerkstelling in Duitsland werd ingevoerd. Vanaf oktober 1943 deed de Duitse bezetter niet 

langer beroep op de Belgische politiediensten om werkweigeraars op te sporen. De autonomie 

van het gerechtelijk onderzoek werd vanaf dat moment ook schriftelijk gegarandeerd. 

 

De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken richtte onder zijn bevoegdheid een ‘burgerlijke 

staatspolitie’ op onder de naam ‘Dienst voor Toezicht’. Deze dienst werd opgericht onder het 

voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme. In de praktijk was deze dienst vooral bezig met 

het communisme te bestrijden. Deze dienst stond onder leiding van Armand Tilman. Tilman 

maakte voordien deel van de zeevaartpolitie. Voor zijn overstap maakte hij deel uit van de 

gerechtelijke politie waar hij stage deed in de eerste bezettingsjaren. Er waren bepaalde leden van 

de gerechtelijke politie van Antwerpen en Brussel betrokken bij de oprichtingsgesprekken. Block 

was één van de aanwezigen. Block stelde de procureur des konings over deze gesprekken op de 

hoogte.  

 

De stedelijke opsporingsdienst ‘Bijzondere Opdrachten’ stond onder leiding van Ignace De 

Smedt. De gerechtelijke politie kon het niet goed vinden met deze dienst. Celis laakte de 

incompetentie van De Smedt. Hij vond dat De Smedt de Duitsers in de hand werkte. De relatie 

tussen beide diensten bemoeilijkte wanneer de gerechtelijke politie meewerkte aan de arrestatie 

van bepaalde leden van de Bijzondere Opdrachten. De gerechtelijke politie werd onder druk 

gezet en misleid. Volgens de Duitsers ging het enkel om een verhoor gaan en geen aanhouding. 

Celis vermoedde dat De Smedt verantwoordelijk was voor de bezwarende artikelen in de 

communistische pers. 
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Antwerpen was de stad van de sluikpers en het communisme in Vlaanderen hoewel het 

communisme het sterkst stond in Wallonië. De gerechtelijke politie hield zich tijdens de bezetting 

sterk bezig met de sluikpers als inbreuk op artikel 299 van het Strafwetboek.  

Het ‘Bulletijn van den Bond der Vaderlandsche Ambtenaren’ was ook een sluikblad tijdens de 

periode 1942-1944. De gerechtelijke politie lag aan de basis van dit sluikblad. Het sluikblad 

legitimeerde de politiek van het minste kwaad. Het riep de ambtenaren op om op post te blijven 

en verzet te plegen tegen Duitse maatregelen. Het sluikblad was sterk patriottisch. Het was ook 

sterk polariserend ten opzichte van de communistische vijand. 

 

Vanaf de jaren twintig wordt het communisme een vast onderzoeksdomein voor het parket. Ze 

gebruikte zowel klassieke als moderne onderzoeksmethodes. De communisten werden 

beschouwd als een binnenlandse vijand die complotten beraamde tegen de Belgische Staat. De 

angst voor het communisme was niet in verhouding met de werkelijke dreiging die uitging van de 

communisten in België. Toen in juni 1941 het niet-aanvalspact verbroken werd, veranderde de 

houding van de Belgische parketten. Ze kregen mondelinge instructies de communisten niet 

langer te vervolgen. De Sovjet-unie was een bondgenoot van de geallieerden geworden. 

 

In de houding van Block zijn er elementen die neigen naar samenwerking met de Duitsers. Block 

was echter ook op verzetsvlak actief. Het voorbeeld van het sluikblad werd al aangehaald. Block 

speelde ook informatie door aan de geallieerde diensten. Hij produceerde valse identiteitskaarten. 

Celis was hiervan op de hoogte.  

 

Het gerechtelijk onderzoek ingesteld door het Krijgsauditoraat kwam er na bezwarende artikelen 

in de communistische pers. Er werd onderzocht door het krijgsauditoraat of Block en Celis zich 

in de bezetting hadden schuldig gemaakt aan verklikking en het in de hand werken van de 

bezetter. Block en Celis werden door de krijgsauditeur buiten vervolging gesteld. Uit het 

onderzoek bleek dat de gerechtelijke politie alles gedaan om de politieke bundels uit Duitse 

handen te houden. In het onderzoek naar de moordaanslag in het Sportpaleis oordeelde de 

krijgsauditeur dat de gerechtelijke politie handelde in opdracht van het parket. In Mechelen was 

Block niet verantwoordelijk voor de aanhoudingen. Block en Celis werden niet verantwoordelijk 

geacht voor de aanhouding van Claessens. In het onderzoek naar de communisten handelde de 

gerechtelijke politie op bevel van of mits toestemming van de procureur des konings. 
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examens, toelatingsvoorwaarden, tucht, geldelijk statuut, enz.  

121-124. Gerechtelijke politie (algemene werking van de - en statuut van de officieren en 
agenten van de -).   1921-1987 2 pakken en 2 omslagen 

121. 1921-1980 
 Bevat vooral kranktenknipsels, minuten van petities, ontwerp van antwoorden op 

parlementaire vragen, enz. Zie verder inventarisnummer 120. 
122. 1930-1966 
175. Militair gerecht (Krijgsauditoraat). 
 1944-1986 1 omslag 
187. Personeel. Bevoegdheden (dossier in verband met de bevoegdheden, rechten en 

plichten van gerechtelijke officieren en agenten). 
 1957-1987 1 omslag 
188. Personeel. Loopbaan (dossier in verband met de loopbaan van de gerechtelijk 

officieren en agenten). 
 1930-1962 1 omslag 
190. Personeel. Sociale dienst (dossier in verband met de sociale dienst van het Ministerie 

van Justitie). 
 1950, 1975 1 omslag 
191. Personeel. Syndicaal statuut (dossier in verband met met de syndicale verkiezingen 

en het syndicaal statuut van de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten). 
 1956-1980 1 pak 
192. Personeel. Uurregeling (dossier over de invoering van de vijfdaagse werkweek). 
 1962-1979 1 pak 
193. Personeel. Verenigingsleven (dossier over de Nationale Vereniging der Leden van de 

Gerechtelijke Politie VZW). 
 1966-1970 1 omslag 
194. Personeel. Vergoedingen (dossier in verband met de uitbetaling van premies naar 

aanleiding van de vaststelling van bepaalde inbreuken). 
 1927-1957 1 omslag 
195. Personeel. Vergoedingen (onderrichtingen in verband met de zgn. 

detachementsvergoeding). 
 1946 1 omslag 
196. Personeel. Verlaten van de dienst (dossier over de terbeschikkingstelling en 

pensionering van het -). 
 1920-1971 1 pak 
197. Personeel (diverse foto's van personeelsleden). 
 Z.d. 1 pak 
 Het gaat om enkele groepsfoto's en portretten. 
225. Tweede Wereldoorlog. Fotoverzameling met betrekking tot Duitse officieren en 

bijhorende naamlijsten. 
 Z.d. 1 pak 
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VELLE(K.), Inventaris van het archief van het parket van de Procureur des Konings te 
Antwerpen: diverse overdrachten (1914-1994): “archief van de brigade van de gerechtelijke politie 
bij het parket te Antwerpen”, 
 

Reeks: Inventaris Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2003. 

 
Archieven Ministerie van Volksgezondheid: Bestuursafdeling voor Oorlogsslachtoffers:  

DOS: Statuut der Weerstander door de sluikpers van Georges Block opgesteld door het 
Ministerie van Wederopbouw(616 584/734/704/120) 

 
Archief van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij 
(SOMA) 

Archieven van het Auditoraat-Generaal: 
Geheim. Auditoraat-generaal. Index der opzoekingen voor misdaden en 
wanbedrijven tegen de Veiligheid van den Staat, 1945-1946 (SOMA AA 334) 

 
Archief Léo Lejeune SOMA AA 756/16: Historiques des journaux clandestins 
 Nr. 38 Bulletijn van de Bond der Vaderlandsche Ambtenaren 

 
GOTOVITCH(J.), Inventaires 1. Fonds Léo Lejeune

 

, Bruxelles, Centre de Recherches et 
d'Etudes Historiques de la Seconde Guerre Mondiale, 1971, 94 p 

Microfilm sluikbladen 
SOMA BG 70: Bulletijn van de Bond der Vaderlandsche Ambtenaren 

 
 
Archief van de Federale Politie 
 Archieven van de gerechtelijke politie:  

Personeelsdossiers van de leden van de gerechtelijke politie bij het parket van 
Antwerpen 

 
Stadsarchief Gent: (dienstencentrum Gentbrugge) 

Akten van Burgerlijke Stand 
 
Privé-archief van Jacques De Schryver 

 Stamboom van de familie Emmanuel Block en Rosalie Van Loo 
(overgrootouders) 

 Stamboom van August-Marie-Emmanuel Block en Suzanne Plumer 
(grootouders) 

 Foto’s van August Block en Suzanne Plumer 
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6.1.2 Uitgegeven 
Almanach Royal Officiel de Belgique: annuaire du personnel des institutions publiques de 
Belgique
 

, Bruxelles, Guyot, n.d.. 

Annuaire administratif et judiciaire de Belgique – Administratief en gerechtelijk jaarboek voor 
België,
 

 Brussel, 1864- 

BOUMANS(R.),  Auditoraat-generaal bij het Krijgshof. Beknopte lijst der overtuigingsstukken 
gevoegd bij de procesbundels betreffende gevallen van collaboratie met de bezettende overheden 
tijdens de jaren 1940-1944

Krantenartikels 

, Inventaris Algemeen Rijksarchief, 1961, 139, publicatie 222 
 

 
‘Wij trekken de aandacht van de Minister van Justitie, du Bus de Warneffe en de heer Krijgsauditeur op de 
schandelijke praktijken gepleegd door oversten van de Rijkswacht en Politie.’, De Waarheid: dagblad der 
Vlaamse Communistische Partij. Federatie Mechelen
  

, 14, 5 maart 1945 

‘Wie heeft te Antwerpen de lijsten en dossiers van de communistische militanten aan de Gestapo uitgeleverd?, Het 
vrije woord: weekblad Vlaamse Communistische Partij. Federatie Antwerpen
 

, 22, 17 maart 1945 

‘De schuldigen moeten gestraft worden’, Het vrije woord: weekblad Vlaamse Communistische Partij. 
Federatie Antwerpen
 

, 31 maart 1945 

‘Wie leverde te Antwerpen de lijsten en dossiers van communistische militanten aan de Gestapo? De rol van Block 
en Celis, hoofden der gerechtelijke politie.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij
 

, 71, 4 april 1945 

‘Block en Celis die te Antwerpen de lijsten der communistische militanten aan de Duitsers overleverden nog steeds 
niet aangehouden. Zijn zij taboe voor het Belgische gerecht?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij
 

, 12 april 1945 

‘Wanneer worden Block en Celis van de gerechtelijke politie te Antwerpen aangehouden?’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij
 

, 122, 5 juni 1945 

‘Wanneer de zaak Block en Celis te Antwerpen?’ , De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij
 

, 199, 4 september 1945 

‘De Belgische Staatsveiligheid werkte- in 1939- samen met de Gestapo. Wanneer de aanhouding van de Foy, van 
Block en Celis?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij

 

, 207, 13 september 
1945  

‘In de gerechtelijke middens van Antwerpen - waar een ongeoorloofde en onduldbare toestand dient opgehelderd, 
waar verraders onmeedogend dienen gestraft te worden.’, Front
 

, 25 november 1945 

‘Evenals de Luikse verraders Bologne en Detexhe moeten de inspecteurs Block en Celis aangehouden worden? Wat 
denkt Minister Grégoire erover?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij

 

, 271, 
28 november 1945 
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‘De commissarissen der gerechtelijke politie van Antwerpen, Block en Celis, zijn thans goede maatjes. Welke rol 
speelde Procureur De Schepper?’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische Partij

 

, 272, 
29 november 1945  

Lévy(Paul),‘Block en Celis verraders vanaf het eerste ogenblik’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij
 

, 273, 1 en 2 december 1945 

‘Een sensationele onthulling van de journalist Paul Lévy over de betrekkingen der Belgische Veiligheid met de 
Gestapo. Wanneer het proces Block en Celis?’ , De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij
 

, 282, 11 december 1945 

Gerlo(Aloïs), ‘Open brief aan de Heer Marcel Grégoire, Minister van Justitie.’ , De Roode Vaan: dagblad 
der Vlaamse Communistische Partij
 

, 283, 12 december 1945  

‘Steeds nieuwe beschuldigingen tegen Block en Celis.’ , De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij
 

, 284, 13 december 1945 

Lévy(Paul),‘De Duitsters wisten reeds vóór de oorlog meer over het Belgisch communisme dan de betichten hun 
konden mededelen. Alle mensen van links stonden op de lijst van de Gestapo.’, Volksgazet

 

, 13 december 
1945 

‘En steeds… nieuwe aanklachten tegen Block. Pas op, let op uw woorden of het loopt mis.’, De Roode Vaan: 
dagblad der Vlaamse Communistische Partij
 

, 286, 15 en 16 december 1945 

‘Van Neurenberg naar Block en Celis. Vervelende relevaties.’, De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse 
Communistische Partij
 

, 288, 18 december 1945 

‘Nog “heldendaden” van Block en Celis!’ , De Roode Vaan: dagblad der Vlaamse Communistische 
Partij
 

, 297, 29 en 30 december 1945 

 



 94 

6.2 Literatuurlijst 

6.2.1 Onuitgegeven 
 
Verhandelingen 
 
CREVE(Jan), Het Verdinaso en zijn milities: militievorming tussen beide Wereldoorlogen in 
Vlaanderen en Nederland (1928-1941)

 

, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1985, 
260p (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

DE PRINS(Gert), Sluikpers: Antwerpen

 

, Gent, UGent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 
2004, 287p (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

DE SCHEEMAEKER (Peter), Geschiedenis van de gerechtelijke politie bij de parketten, 
politieke, sociaal-ekonomische en strafrechtelijke invloeden

 

, Gent, RUG. (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling), 1994, s.p.(vakgroep Criminologie) 

DE SMET(Chantal), De Vlaamse afdelingen van de Kommunistische Partij: 1921-1926

 

, Gent, 
RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1973, 403p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

FRANSEN(Caroline), Politiewerk in bezettingstijd. Korpscommandant Van Coppenolle

 

, Gent, 
UGent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2001, s.p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

PEIREN(Luc), De Kommunistische Partij van België tussen 1958 en 1965. Een partijanalyse

 

, 
Brussel, VUB, 1987-1988, s.p. 

VAN DE VELDE(Stefaan), Socialistische en kommunistische pers te Antwerpen in het 
interbellum (1918-1940): een verkennende studie,

 

 Gent, RUG. (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling), 1987, 160p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

VULSTEKE (Ann), De plaats van de Gerechtelijke Politie bij de Parketten in het Belgisch 
politiebestel

 

, Gent, RUG. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1997, s.p. (vakgroep 
Criminologie) 

VAN DIJCK (Ann), De bevoegdheidsverdeling tussen het Belgisch gerecht en de Duitse 
bezettende macht tijdens de Tweede Wereldoorlog: het parket te Antwerpen, 1940-1942

 

, 
Antwerpen, UA (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2005, s.p. (vakgroep geschiedenis) 

VAN EETVELDE(Robby), De Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (SIPO-SD): een 
microgeschiedenis van Aussendienststelle Antwerpen (1940-1945)

 

, Gent, UGent (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling), 2004, 270p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 

VAN ENGELAND (Sarah), De houding van het Antwerpse parket tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (6/10/1942 tot 8/9/1944)

 

, Antwerpen, UA (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 
2005, s.p. (vakgroep geschiedenis) 

VAN KERSCHAEVER(S.), De Gerechtelijke Politie bij het Parket in de jaren 1960 : het 
institutioneel kader en haar beeldvorming over de agitatiebewegingen

 

, Gent, UGent 
(onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2005, 140p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis) 



 95 

VERGUTS (Piet), Sabotage, spionage en verraad. De Duitse Abwehr in de regio Antwerpen 
(1939-1944)

 

, Antwerpen, UA (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2005, s.p. (vakgroep 
geschiedenis) 

6.2.2 Uitgegeven 
 
Artikelen 
 
Bal(Nic), ‘De sluikpers,’, in CALEWAERT(W.)(ed.), Van bevrijding naar vrijheid. De media tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog. Acta van het Colloquium van 1-2 september 1989 te Antwerpen

 

, 
VUB Press, 1990, pp. 57-67   

Balthazar(Herman), ‘Het maatschappelijk-politieke leven in België’, in Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden
 

, 14, Nieuwste Tijd, Nederlanden België 1914-1940, Haarlem, s.n., 1979, s.p. 

Balthazar(Herman), ‘Jan Joseph Camille Huysmans. Bilzen 26 mei 1871 - Antwerpen 28 februari 1968’, in 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 

, 1970-1971, s.p. 

Constant(J.), ‘De taak van de gerechtelijke politie en haar aktiemiddelen’, in De gerechtelijke politie bij de 
parketten(1919-1969): jubileumboek
 

, Nijvel, Administratieve druk, 1969, 225p. 

Conway(Martin), ‘Justice in Post-War Belgium. Popular passion ans political realities’, in Bijdragen van de 
Eigentijdse Geschiedenis
 

, III, 1997, pp. 7-34 

De Jonghe(Albert), ‘De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel’, in Bijdragen 
tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

 

, 1974, pp. 9-81, 1976; pp. 5-152; 1978, pp. 5-
178; 1982, pp. 97-187; 1984, pp. 6-234 

Dankaart(Hans) en Van Doorslaer(Rudi), ‘De aktiviteiten van een kommunistische sabotageorganisatie in 
Antwerpen en Rotterdam. De organisatie Wollweber (1933-1939)’, In Opstellen over de Belgische 
arbeidersbeweging 1
 

, Gent, Frans Masereelfonds v.z.w., 1979, pp. 129-156 

Deneckere(Gitta), ‘Het rode gevaar tijdens het interbellum. Of hoe de waan van een communistisch complot de 
werkelijkheid beïnvloedde’, in Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale 
Bewegingen
 

, 1997, 4, pp. 48-65 

Fijnaut(Cyrille), ‘Florent Louwage 1888-1967’, in FIJNAUT(C.)(red.), Gestalten uit het verleden: 32 
voorgangers in de strafrechtswetenschap, de strafrechtspleging en de criminologie

 

, Brussel, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1993, pp. 195-210 

Fijnaut(Cyrille), ‘Het politiewezen: van oud naar nieuw en terug’, in HUYSE(L.) en HOFLACK(K.), De 
democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België 1944-1950

 

, Leuven, 1995, pp. 151-
167. 

Fijnaut(Cyrille), ‘The International Criminal Police Commission and the fight against communism, 1923-
1945’, in MAZOWER(M.), The policing of politics in the 20th century
 

, Oxford, 1997, pp. 107-128 

Gotovitch(José) and Van Doorslaer(Rudi), ‘Les communistes et la question nationale, 1921-1945’, in 
Cahiers d'Histoire du Temps Présent
 

, 1997 (3), pp. 257-276. 



 96 

Hunin(Jan), ‘Links van de Belgische werkliedenpartij: communisme in Antwerpen tussen de twee 
wereldoorlogen’, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,
 

 25(94-95), nr3-4, pp. 569-612. 

Huyse(Luc) en Hoflack(Kris), ‘De repressie in België’, in MORELLI(A.)(Red.), De grote mythen uit 
de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonnië
 

, berchem, EPO, 1996, pp. 235-242. 

Huyse(Luc) en Sabbe(Hilde), ‘De magistratuur na de oorlog’, in HUYSE(L.) en HOFLACK(K.)(red.), 
De democratie heruitgevonden: oud en nieuw in politiek België 1944-1950

 

, Leuven, Van 
Halewyck, 1995, pp. 131-150 

Jenkins(Philip), ‘Policing the cold war: the emergence of new police structures in Europe, 1946-1953’, in 
Historical Journal
 

, 31, 1981, pp. 141-157 

Keunings(Luc), Majerus(Benoît) et Rousseaux(Xavier), ‘L’évolution de l’appareil policier en 
Belgique(1830-2002)’, in HEIRBAUT(D.), ROUSSEAUX(X.), VELLE(K.)(red.), Politieke en 
sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden

 

, Brugge, Die Keure, 2004, pp. 271-
318 

Knafla(Louis A.), ‘Structure, Conjucture, and Event in the Historiography of Modern Crimininal Justice 
History’, in EMSLEY(C.) and KNAFLA(L.)(ed.), Crime history and histories of crime: studies in 
the historiography of crime and criminal justice in modern history

 

, Westport, Greenwood 
press, 1996, pp. 33-44 

Louveaux(C.L.), ‘La magistrature dans la tourmente des anées 1940-1944’, in Revue du droit Pénal et 
Criminologie
 

, 1981, pp. 620-664 

Lüdtke(Alf) and Reinke(Herbert), ‘Crime, police and the “Good Order”: Germany’, in in EMSLEY(C.) 
and KNAFLA(L.)(ed.), Crime history and histories of crime: studies in the historiography of 
crime and criminal justice in modern history
 

, Westport, Greenwood press, 1996, pp. 109-137 

Luyten(D.), ‘Aspecten van de werking van de krijgsauditoraten en de rekrutering van de militaire 
parketmagistraten na de Tweede Wereldoorlog’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 
XXVIII, 1998, 1-2, pp. 203-226 
 
Martin(D.), ‘Antwerpen tijdens het interbellum: enkele krachtlijnen, in Antwerpen en/in 1933’, in 
Gieriek/Nieuw Vlaams Tijdschrift
 

, Antwerpen, Paradox Pers, 1993, pp. 98-107. 

Martin(D.), ‘De Antwerpse gemeenteraad en het begin van de Duitse bezetting’, in Tijdschrift van de Stad 
Antwerpen
Majerus(Benoît) and Rousseaux(Xavier), ‘The World Wars and Their Impact on the Belgian Police 
System’, 

, 35, 3, 1989, pp. 113-119 

The Impact of World War II on Policing in North-West Europe,

 

 Leuven, Leuven 
University Press, 2004, pp. 43-90 

Matthijs(L.), ‘De gerechtelijke politie tegenover de zwaarste vormen van criminaliteit’, in De gerechtelijke 
politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek
 

, Nijvel, Administratieve druk, 1969, 225p. 

Meyers(Willem), ‘Les autorités communales belges au début de l’occupation’, in Revue du Nord

 

, 1987, nr. 2 
spécial hors-série, pp. 195-218 



 97 

Peiren(Luc), ‘De Communistische Partij van België tijdens de Koude Oorlog 1944-1968’, in VAN DEN 
WIJNGAERT(M.), BEULENS(L.)(eds.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 
1947-1989
 

, Tielt, 1997, pp. 191-201 

Robinsons(C.D.), ‘The mayor and the police. The political role of the police in society’, in MOSSE(L.)(red.), 
Police forces in history
 

, London/Beverly Hills, 1975, pp. 277-316 

Saerens(Lieven), ‘Antwerpen, ‘de stad der vergetelheid’, in CORIJN(E.), DENECKERE(G.), DE 
WEVER(B.) en GRAUWELS(A.), Collaboratie in Vlaanderen: vergeten en vergeven?

 

, 
Antwerpen, Manteau, 2002, pp. 99-134 

Seberechts(Frank), ‘De haven van Antwerpen en de diplomatieke en commerciële erkenning van de Sovjet-
Unie, 1918-1935’, in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis
 

, 2005, 15, pp. 85-106 

Van Cakenberghe(G.), ‘Taak en organisatie van het Commissariaat-Generaal van de gerechtelijke politie’, in 
De gerechtelijke politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek

 

, Nijvel, Administratieve druk, 
1969, 259p. 

Van den Wijngaert(Marc), ‘Tussen vijand en volk. Het bestuur van de secretarissen-generaal tijdens de Duitse 
bezetting 1940-1944’, in VERHOEYEN(E.)(e.a.), Het minste kwaad. België in de Tweede 
Wereldoorlog
 

, Kapellen, DNB/ Uitgeverij Pelckmans, 1990, pp. 9-22 

Van Doorslaer(Rudi) en Verhelst(J.), ‘Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis: België in de Tweede 
Wereldoorlog’, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

 

, 1987, 
pp. 610-623 

Van Doorslaer(Rudi), De Belgische magistratuur van het probleem van de ordehandhaving 1940-1945’, in 
MEYERS(W.), SELLESLAGH(F.) en VAN DEN WIJNGAERT(e.a.), België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het minste kwaad
 

, Kapellen, 1990,pp.100-120 

Van Doorslaer(Rudi), ‘De Belgische politie en magistratuur van het probleem van de ordehandhaving(1940-
1945)’, in VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. 
Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991
 

, Leuven, Kritak, 1991, pp. 129-153 

Van Doorslaer(Rudi), ‘La police belge et le maintien de l’orde en Belgique occupée’, in 
DEJONGHE(E.)(red.), L’occupation en France et en Belgique: 1940-1944: actes du colloque de 
Lille, 26-28 avril 1985, Revue du Nord
 

, 2 Vol, 1987, pp. 73-101 

Van Doorslaer(Rudi) en Verhoeyen(Etienne), ‘L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en 
Belgique(1936-1944) - Un aspect des relations belgo-allemandes’, in Revue belge d’Histoire 
contemporaine, 
 

1-2, 1986, pp. 61-125 

Van Outrive(Lode), ‘The political role of the judiciary: the Belgian case’, in Res Publica

 

,  XXXVIII, 1996, 
2, pp. 371-384 

Verhoeyen(Etienne), ‘De Duitse Abwehr in België(september 1939 – mei 1940)’, in Belgisch Tijdschrift 
voor Militaire Geschiedenis
 

, III, 1994, pp. 369-388 

Vossen(L.), ‘De betrekkingen tussen de gerechtelijke politie en Interpol’, in De gerechtelijke politie bij de 
parketten(1919-1969): jubileumboek
 

, Nijvel, Administratieve druk, 1969, 225p. 



 98 

Witte(Els), ‘Hoofdstuk 10: de rechterlijke macht en het politieapparaat’, in ibid., Politiek en democratie. 
Omtrent de werking van de Westerse democratieën in de 19de en de 20ste eeuw

 

, Brussel, VUB 
Press, 2002, pp. 289-304 

Boeken  
 
ART(J.) en VANHAUTE(E.)(red.), Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19de en de 20ste 
eeuw,
 

 Gent, Centrum voor geschiedenis Universiteit Gent, 2003, 409p. 

BOECKX(B.), DE PRINS(G.) en DE WEVER(B.), Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog
 

, Gent, Amsab, 2004, 173p. 

BAL(N.) en GOTOVITCH(J.), De clandestiene pers in Vlaanderen, 1940-1944

 

, Brussel, 
Instructieve Omroep BRT, BRT Dienst Volwassenenvorming, 1991, 93p. 

CHARLES(J.-L.), Rapporten van de Geheime Feldpolizei (1940-1944): België en Noord-
Frankrijk tijdens de bezetting, Anterpen, Nederlandsche Boekhandel
 

, 1974, 200p. 

CORIJN(E.), DENECKERE(G.), DE WEVER(B.) en GRAUWELS(A.), Collaboratie in 
Vlaanderen: vergeten en vergeven?
 

, Antwerpen, Manteau, 2002, 214p. 

De gerechtelijke politie bij de parketten(1919-1969): jubileumboek

 

, Nijvel, Administratieve druk, 
1969, 225p. 

DEFLEM(M.), Policing World Society. Historical Fondations of International Police 
Cooperation,
 

 [Oxford], Oxford University Press, [2002], 301p. 

DENECKERE (G.) en DE WEVER (B.), Geschiedenis van België in de wereld

 

, Gent, 
Academia Press, 2006, 165 p. 

DE WILDE(M.), VERHOEYEN(E.), DRIESEN(I.), De kollaboratie

 

, Antwerpen, De 
Nederlandse Boekhandel, 1985, 122p. 

EMSLEY(C.), MARWICK(A.), PURDUE(B.)(e.a.), World War II and its consequences,
Buckingham, Open University press, 1990, 256p. 

  

 
EMSLEY(C.) and WEINBERGER(B.), Policing Western Europe. Politics, professionalism and 
public order, 1850-1940
 

, New York, s.n., 1991, 251p.  

DUJARDIN(V.), DUMOULIN(M.), GERARD(E.) en VAN DEN WIJNGAERT(M.)(red.), 
Nieuwe geschiedenis van België,
 

 Tielt, Lannoo, 2005-2006, 3 V. 

FIJNAUT(C.)(red.), De reguliere politiediensten in België en Nederland: hun reorganisatie en 
onderlinge samenwerking
 

, Arnhem, Gouda Quint, 1992, 231 p. 

FIJNAUT(C.), Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie van het politieapparaat 
als een politieke instelling
 

, Antwerpen-Arnhem, s.n. , 1979, s.p 

FIJNAUT(C.), Wetgeving op het Belgisch politiewezen

 

, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1991 



 99 

FIJNAUT(C.), The Impact of World War II on Policing in North-West Europe,

 

 [Leuven], 
Leuven University Press, 2004, 183p.  

FIJNAUT (C.) and HERMANS(R.H.)(ed.), Police cooperation in Europe

 

, Lochem, Van den 
Brink, 1987, 90p. 

FIJNAUT(C.), TOBBACK(L.), VYNCKIER(J.), De zeevaartpolitie

 

, Gent, Mys en Breesch, 1993, 
63 p. 

GILISSEN(J.), Histoire de la répression à la collaboration avec l’ennemi
 

, Brussel, s.l., 1984, s.p.  

GOTOVITCH(J.) et DELWIT(P.), La peur du rouge

 

, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1996, 
230p.  

GOTOVITCH(J.), Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de 
la Résistance en Belgique
 

, Brussel, s..n, 1992, s.p. 

HANCKE(L.), De Antwerpse burgemeesters van 1931 tot 2000: van Legrelle tot Detiège

 

, 
Antwerpen, De Vries-Brouwers, 2000, 303p. 

HEIRBAUT(D.), ROUSSEAUX(X.), VELLE(K.)(red.), Politieke en sociale geschiedenis van 
justitie in België van 1830 tot heden
 

, Brugge, Die Keure, 2004, 444p. 

HREBLAY(V.), La police judiciaire
 

, Paris, PUF, 1988, 127p. 

HUYSE(L.), De gewapende vrede: politiek in België na 1945
 

, Leuven, Kritak, 1984, 93p. 

HUYSE(L.) en DHONDT(S.), Onverwerkt verleden: collaboratie en repressie in België 1942-
1952
 

, Leuven, Kritak, 1994, 312p. 

HUYSE(L.) en HOFLACK(K.)(red.), De democratie heruitgevonden: oud en nieuw in politiek 
België 1944-1950
 

, Leuven, Van Halewyck, 1995, 230p. 

KWANTEN(G.), August-Edmond De Schryver(1898-1991). Politieke biografie van een 
gentleman-staatsman
 

, Leuven, Universitaire Pers, Kadoc-studies 27, 2001, 688p.  

LAFFINEUR(G.), Police communale, gendarmerie, police judiciaire des parquets

 

, Heule, UGA, 
1979, 304p. 

LUYCKX(T.), Politieke geschiedenis van België
 

, Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1973, 706p. 

LUYCKX(T.), Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het Congres van Wenen

 

, 
Brussel, Elsevier, 1971, 608 p. 

MAZOWER(M.)(red.), The policing of politics in the twentieth century. Historical perspectives, 
Providence/Oxford, s.n., 1997, s.p. 
 
 
MARWICK(A.), WAITES(B.), EMSLEY(C.)(e.a.), War and change in twentieth-century Europe
Buckingham, Open University press, 1990, 160p. 

, 

 



 100 

ROMMEL(J.), Gerechtelijke Politie
 

, Brugge, Die Keure, 1966, 168p. 

SAERENS(L.), Het vijde ras: de houding van Anwterpen tegenover zijn joodse bevolking (1880-
1944)
 

, Brussel, 2001 

SAERENS(L.), Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Anwterpen en zijn 
joodsebevolking (1880-1944)
 

, Tielt, Lannoo, 2000, s.p. 

STRUBBE(F.), Services secrets belges, 1940-1945. Allemagne, Belgique, Espagne, France, 
Luxembourg, Pays-Bas
 

, Bruxelles, Union des Services de Renseignement et d’action, 1997, 672p. 

VAN DAELE(D.), GOOSSENS(F.) en FIJNAUT(C.), Het Belgische politiewezen: wetgeving 
beleid, literatuur inzake politie, bestuur en justitie
 

, Antwerpen, Kluwer, 2002, 781p. 

VAN DEN EECKHOUT(P.) en VANTHEMSCHE(G.)(ed.), Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België, 19de en 20ste eeuw
 

, Brussel, VUB Press, 2003, 1439p. 

VAN DEN WIJNGAERT(M.), DE WEVER(B.), MAERTEN(F.)(e.a.), België in de Tweede 
Wereldoorlog
 

, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, 317p. 

VAN DEN WIJNGAERT(M.), Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België 
tijdens de Duitse bezetting 1940-1944
 

, Brussel, s.n., 1975, s.p. 

VAN DOORSLAER(R.), De KPB en het Sovjet-Duits niet-aanvalspact: de Kommunistische 
partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspact tussen augustus 1939 en juli 1941

 

, Brussel, 
Massereelfonds, 1975, 272p. 

VAN DOORSLAER(R.) en VERHOEYEN( E.), De moord op Lahaut. Het communisme als 
binnenlandse vijand,
 

 [Leuven], Kritak, [1985], 233p.  

VAN GEET(W.), De gendarmerie te Antwerpen 1930-1977: een bijdrage tot de geschiedenis van 
Antwerpen
 

, Antwerpen, De Vlijt, 1978, 243 p. 

VAN GEET(W.), De Rijkswacht tijdens de bezetting 1940-1944

 

, Antwerpen, Nederlandsche 
Boekhandel, 1985, 238p. 

VAN OUTRIVE(L.), CARTUYVELS(Y.) en PONSAERS(P.), Sire, ik ben ongerust. 
Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991
 

, Leuven, Kritak, 1991, 367p. 

VELLE(K), Het openbaar ministerie in België (1796-1995): organisatie, bevoegdheden en 
archiefvorming
 

, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 410p. 

VELLE(K), Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de 
rechterlijke macht(1796-1994)
 

, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1994, 2 V 

VERHOEYEN(E.), België bezet 1940-1944
 

, Brussel, BRTN Instructieve Omroep, 1993, 456p. 

VERHOEYEN(E.)(e.a.), Het minste kwaad. België in de Tweede Wereldoorlog

 

, Kapellen, 
DNB/ Uitgeverij Pelckmans, 1990, 125p. 



 101 

WOUTERS(N.), Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België

 

, Tielt, 
Lannoo, 2004, 750p. 

 


	scriptie-(StephanieNiemegeerts)-(KarelVelle)-(1631).0
	scriptie-(StephanieNiemegeerts)-(KarelVelle)-(1631).1
	Inhoudsopgave

	scriptie-(StephanieNiemegeerts)-(KarelVelle)-(1631)
	2.1 Vraagstelling
	2.2  Methodologie en bronnen
	3.1 De ontstaansgeschiedenis van de gerechtelijke politie
	3.2 De oprichting en het statuut van de gerechtelijke politie 
	3.3 De internationale samenwerking in de strijd tegen het communisme
	3.4 Het Antwerpse parket 
	3.4.1 De gerechtelijke organisatie in België
	3.4.2 De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
	3.4.3 De procureur des konings van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen

	3.5 De gerechtelijke politie van Antwerpen
	3.5.1 Organisatie van de Antwerpse brigade 
	3.5.2 De hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie, Joseph Celis
	3.5.3 De commissaris van de gerechtelijke politieke politie, Georges Block

	3.6 Het Militair Bestuur en de Duitse politiediensten
	3.6.1 Het Militair Bestuur
	3.6.2 De Duitse politiediensten

	3.7 De gerechtelijke politie, de magistratuur en het probleem van de ordehandhaving (1940-1945)
	3.8 De gerechtelijke politie en de andere Belgische politiediensten
	3.8.1 De Burgerlijke Staatspolitie
	3.8.2 De Bijzondere Opdrachten

	3.9 De gerechtelijke politie en de Antwerpse sluikpers
	3.9.1 De sluikpers in bezet België
	3.9.2 Communistische pers
	3.9.3 Bulletijn van den Bond van Vaderlandsche ambtenaren

	3.10 De gerechtelijke politie, het communisme en het anticommunisme
	3.10.1 Communisme: het rode gevaar
	3.10.1.1 Internationale Roode Hulp
	3.10.1.2 De Vlaamse Volkshulp

	3.10.2 Het anticommunisme

	3.11 Herstel van het politiebestel (1945-1949)
	4.1 Inleiding
	4.2 Analyse van de communistische pers
	4.3 Instelling van het onderzoek 
	4.4 Verblijf Münster
	4.5 Telegram en verborgen dossiers
	4.6 De houding van Block: De politiek van het minste kwaad in de praktijk? 
	4.6.1 De “collaboratie” van Block
	4.6.2 Het “verzet” van Block
	4.6.3 De verhouding tussen Block en Celis

	4.7 Houding Celis
	4.8 Sportpaleis
	4.9 Bomaanslagen Mechelen
	4.10 Sabotage op Duitse schepen
	4.11 Arrestatie van agenten van de Antwerpse stedelijke politie
	4.12 Aanhouding van François “Bob” Claessens
	4.13 Ontslag van rechtsvervolging
	5 Besluit
	6 Bibliografie
	6.1 Bronnen
	6.1.1 Onuitgegeven
	6.1.2 Uitgegeven

	6.2 Literatuurlijst
	6.2.1 Onuitgegeven
	6.2.2 Uitgegeven




