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Inleiding.  

1. Probleemstelling. 

Door karikaturisten wordt het verzet afgebeeld als een zielig oud mannetje. Iemand die zich 

krampachtig tracht recht te houden aan een Belgische vlag, aan waarden die er niet meer zijn. 

Prof. dr. De Wever beschrijft deze voorstellingswijze in zijn artikel over het verzet in de 

publieke herinnering in Vlaanderen. Hij wijst er op dat dit slechts de beeldvorming is van een 

beperkte groep in Vlaanderen.
1
 Toch is het een feit dat het verzet in ons land amper op de 

voorgrond komt. Dit zou nochtans anders kunnen zijn. In onze huidige maatschappij, 

gekenmerkt door individualisme, geweld, racisme en moeilijkheden om samen te werken en 

leven,
2
 zou het beeld van een onverschrokken inzet voor een hoger ideaal nochtans goed van 

pas kunnen komen. Het verzet zou kunnen helpen om bepaalde morele waarden en normen 

opnieuw tot hun recht te laten komen en terug op te krikken. 

Bij dit alles rijst de vraag hoe het verzet geëvolueerd is tot zo een minimale rol in ons 

collectief geheugen. Waarom heeft het verzet na de bevrijding aan belang en invloed ingeboet 

om uiteindelijk voorgoed te verdwijnen in de coulissen van het maatschappelijk toneel? Deze 

vraagstelling is het uitgangspunt van dit onderzoek.  

 

De historiografie toont pas laat wetenschappelijke belangstelling voor de geschiedenis van het 

verzet. In 1971 zet L’An 40 van Gérard-Libois en Gotovitch de toon, maar pas vanaf de jaren 

‘90 komt de geschiedschrijving rond Wereldoorlog II in een stroomversnelling terecht. Tot 

hier toe hebben al een hele resem onderzoekers moeten vaststellen dat deze oorlog nog steeds 

behoort tot een onverwerkt verleden.
3
 Er is al heel wat onderzoek gevoerd naar het politieke 

aspect van dit verwerkingsproces.
4
 Rudi Van Doorselaer waarschuwt er echter voor dat een 

macroanalytische visie op de politieke geschiedenis ons slechts een partieel beeld van de 

Tweede Wereldoorlog oplevert. Er mag niet voorbijgegaan worden aan de belevingswereld 

                                                 
1
 DEWEVER (B), Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen, in: Tegendruk. Geheime pers tijdens de 

tweede wereldoorlog., p17-32 
2
 Zoals bijvoorbeeld de mp3-moord op Joe Van Holsbeek, de racistische moorden in Antwerpen, de recente 

moeilijkheden bij de regeringsvorming,e.a.  
3
 Hierbij moet o.a. verwezen worden naar: HUYSE (L) en DHONDT (S), Onverwerkt verleden. Collaboratie en 

repressie in België 1942-1952, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1991; LAGROU (P.), The Legacy of Nazi Occupation. 

Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945-1965, 2000; CORIJN (E.), De collaboratie in 

Vlaanderen. Vergeten en vergeven?, 2002; GOTOVITCH (J.), KESTELOOT (C.), Het gewicht van het 

oorlogsverleden., Gent, Academia Press, 2002; e.a. 
4
 Hierbij moet o.a. verwezen worden naar studies van P.Lagrou, B.Dewever, R.Van Doorselaer, L.Huyse en 

K.Hoflack, E.Witte, L.Wils, e.a.  
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van de gewone man of vrouw.
5
 Daarom moet er ook aandacht zijn voor micro-onderzoek. 

Aan de verschillende Belgische universiteiten zijn al licentiaatverhandelingen verschenen 

over lokale studies van het verzet.
6
 Deze handelen echter hoofdzakelijk over de 

bezettingsperiode. In het historisch onderzoek zien we bijgevolg op microniveau een blinde 

vlek voor de geschiedenis van het verzet in de naoorlogse periode. Daarom kan deze thesis 

een bijdrage zijn tot de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en zijn nadagen. De 

opzet is namelijk een lokale studie naar het verzet in Oostende na de bevrijding in september 

‘44.  

 

Deze studie moet ondanks haar microanalytisch karakter geplaatst worden tegen de 

achtergrond van verschillende historische debatten. Welk vaderland voor de 

vaderlandslievende verenigingen? luidt een titel uit het werk van Pieter Lagrou. België houdt 

geen eenvormig beeld over aan zijn oorlogsverleden. In tegenstelling tot onze buurlanden kent 

ons land geen collectieve, nationale herinnering over zijn oorlogsjaren en dus ook niet over 

het verzet. De naoorlogse tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië, links en rechts, 

verzet en collaboratie, royalisten en republikeinen hebben immers een nationale consensus 

verhinderd. Het is noodzakelijk om dit alles ook bij micro-onderzoek niet uit het oog te 

verliezen.  

 

Een lokale studie dus naar het verzet in de naoorlogse periode met als centrale vraag waarom 

het verzet na de bevrijding aan betekenis heeft verloren en in de marges van de samenleving 

is terechtgekomen. De vraagstelling houdt bijgevolg een zoektocht in naar de factoren die 

bepalend waren voor deze evolutie. Daartoe zullen we een reconstructie maken van de 

gebeurtenissen in Oostende vanaf de bevrijding op 8 september 1944 tot en met de eerste 

naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen op 17 november 1946. Deze afbakening is als volgt 

onderbouwd. De bevrijding van Oostende op 8 september 1944 betekende voor de stad het 

begin van de naoorlogse periode. Bij deze overgang van de oude naar nieuwe orde ontstond 

een machtsvacuüm,
7
 waaraan op lokaal vlak pas een einde werd gemaakt met de eerste 

naoorlogse gemeenteraadsverkiezing op 17 november 1946. Pas dan verwierven de lokale 

                                                 
5
 VAN DOORSELAER (R), De oorlog tussen continuïteit en verandering: vragen en problemen, in : De 

democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België. 1944-1950., p17-26 
6
 Om maar enkele op te noemen: FEYS (N.), Ieper en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een analyse 

en situering van het verzet (OLV, KUL, 1998).; FRANS (P.), La résistance à Auderghem durant la Seconde 

Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944) (OLV, UCL, 1998) ; Penninck (F.), Analyse en situering van het 

verzet in Oudenaarde 1940-1944 (OLV, RUG,1996) 
7
 VRINTS (A.), Het theater van de straat. Publiek geweld, respectabiliteit en sociabiliteit in Antwerpen (ca. 

1910-1950), Gent, UGent, ODP, 2006, p484 
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gezagsdragers opnieuw legitimiteit. In tussentijd voerden ze hiervoor een continue gevecht. 

Daarbij was een van de storingsfactoren de spanning met het lokale verzet.
8
 Het verzet had 

zich tijdens de oorlog namelijk als potentiële, alternatieve machtsfactor ontwikkeld en wou 

zich na de bevrijding niet zomaar aan de kant laten schuiven.
9
 

Deze reconstructie zal chronologisch gebeuren aan de hand van een aantal specifieke thema’s. 

Het is een poging om een aantal vragen te beantwoorden rond deze thema’s over de rol van 

het verzet in de naoorlogse periode. Naast de pure feiten, zal er telkens aandacht geschonken 

worden aan de beeldvorming. 

 

De eerste gebeurtenis, waarmee de naoorlogse periode in ons land aanving, was uiteraard de 

lang verwachte bevrijding. België werd in september ’44 in een razendsnel tempo bevrijd 

door de geallieerde troepen, zodat het verzet amper de tijd kreeg om een bijdrage te leveren.
10

 

In deze context moet de bevrijding van Oostende geplaatst worden. We kunnen ons afvragen 

in welke mate deze beantwoordde aan dit algemeen beeld. Daarom moet het verloop van de 

bevrijding in Oostende en het aandeel van het verzet onderzocht worden. Was de 

aanwezigheid van het verzet essentieel, beperkt of te verwaarlozen? Welke taken heeft het al 

dan niet op zich genomen? Bood het hulp aan de geallieerden of werd het buiten beschouwing 

gelaten? De haven van Oostende maakte de stad van strategisch belang in het verdere verloop 

van de oorlog. Hoe kwam dit tot uiting tijdens de bevrijding en speelde het verzet hierbij een 

rol? Is er een vergelijking mogelijk met de bevrijding van de Antwerpse haven?  

Naast de feiten is ook de beleving en de beeldvorming van belang. Hoe beleefde de Oostendse 

bevolking de bevrijding? Hoe werd het verzetsaandeel voorgesteld en was de houding ten 

opzichte van de geallieerden? Niet alleen moet hierbij de beeldvorming van de bevolking 

onderzocht worden, ook de beeldvorming van het stadsbestuur is van belang. Welk gevoel 

heerste er bovendien bij de Oostendse verzetsgroeperingen zelf over het verloop van de 

bevrijding? Hoe is hun houding tegenover de bevrijders en hoe zien ze hun eigen aandeel?  

 

Binnen het machtsvacuüm en het spanningsveld tussen het wettelijk gezag en het verzet, 

bleken ordehandhaving en heropbouw al snel geen evidente zaak te zijn. Daarom is het 

nodig de toestand in Oostende na de eerste dagen van feestvreugde te onderzoeken. Welke 

gevolgen had dit voor de gemoedstoestand van de bevolking en wat was de situatie voor de 

                                                 
8
 WOUTERS (N.), Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België., Lannoo, Tielt, 2004, 

p562-563. 
9
 LAGROU (P.), Het verzet en de naoorlogse politiek, in: De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in 

politiek België. 1944-1950., 1995, p45-68 
10

 Ibidem  
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verschillende spelers op vlak van ordehandhaving en heropbouw. Daarbij is de relatie tussen 

het verzet en de lokale overheden van belang. Was er samenwerking tussen beide of niet, kon 

en ging het verzet het machtsvacuüm innemen of niet?  

Een eerste speler was het stadsbestuur. Na de bevrijding werd deze opnieuw samengesteld en 

een eerste vraag luidt dan ook welke rol het verzet hierbij speelde. Ging het zich inmengen? 

Was het tegen bepaalde benoemingen gekant? Kon het een vertegenwoordiger 

binnenloodsen? Hieraan is de vraag naar de relatie tussen verzet en stadsbestuur gekoppeld. 

Stond het verzet achter het naoorlogs stadsbestuur of daagde het zijn gezag uit? En 

omgekeerd, hoe bekeek en handelde het stadsbestuur tegenover het verzet?  Een derde vraag 

sluit hierop aan en gaat over de mate waarin het stadsbestuur de situatie onder controle had en 

in staat was om de orde te handhaven. Een tweede en tevens derde speler waren politie en 

geallieerd leger. Dezelfde vragen kunnen gesteld worden. Ten eerste: in welke mate was de 

politie in staat om de orde te handhaven? Had ze voldoende manschappen en wapens ter 

beschikking of niet? In welke mate wou/kon het geallieerde leger ingrijpen? Ten tweede: hoe 

was de relatie tussen politie en verzet en tussen geallieerde leger en verzet. Een laatste speler 

in dit thema was natuurlijk het verzet zelf. In welke mate ging het verzet zich inmengen in de 

ordehandhaving en welke taken ging het zichzelf toe-eigenen? In welke mate was het verzet 

daartoe in staat? Het is ook interessant om na te gaan hoe het verzet zijn eigen rol voorstelde 

en omging met de beeldvorming van de bevolking en de autoriteiten. Bij al deze vragen moet 

oog zijn voor mogelijke verschillende houdingen bij de verschillende groeperingen en hun 

relatie ten opzichte van elkaar. 

 

Collaboratie en verzet. Deze tegenstelling en de, erop volgende, repressie heeft ons land in 

verdeeldheid gestort. Een eerste golf van geweld vond plaats in september–oktober 1944. 

Beelden van mannen en vrouwen, kaalgeschoren met hakenkruis op het voorhoofd, 

uitgejouwd door een menigte omstanders, vernielde inboedels midden op straat,…  nemen een 

belangrijke plaats in, in onze herinnering aan WOII en de naoorlogse periode. Daarom is het 

noodzakelijk om na te gaan hoe de repressie in Oostende is verlopen en welke houding het 

verzet hierbij aannam. Er moet in de eerste plaats gepeild worden naar het verzetsaandeel in 

de bestraffing van collaboratie. Welke taken ging het verzet zichzelf toe-eigenen? In welke 

mate was het betrokken in de straatrepressie en dus bij vernielingen, mishandelingen en 

willekeurige arrestaties? In hoeverre werd het betrokken bij de internering van verdachten? Er 

moet ook gepeild worden naar de houding van het verzet tegenover het in vrijheid stellen van 

verdachten, de terugkeer van de collaborateurs in de samenleving en de roep naar amnestie. 
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Daarbij moet opnieuw aandacht zijn voor mogelijke verschillende houdingen van de 

verschillende groeperingen en de relatie ten opzichte van elkaar.  

Daarnaast moet er ook gepeild worden naar de relatie tussen het verzet en de lokale 

overheden. Hoe stond het stadsbestuur tegenover de (straat)repressie? Welke maatregelen 

nam het stadsbestuur in de bestraffing van collaboratie? Hoe stond het verzet tegenover deze 

overheidsrepressie? Was er enige vorm van samenwerking of kwam men in conflict met 

elkaar?  Hoe reageerde het stadsbestuur op de houding van het verzet? Dezelfde vragen 

kunnen we ons opnieuw stellen voor de politie en het geallieerd leger. Hoe stonden zij 

tegenover de repressie en het verzet? En omgekeerd, hoe bekeek het verzet hun houding? 

Een andere belangrijke relatie is die tussen de bevolking en het verzet. Wat was de houding 

van de bevolking ten opzichte van de repressie en evolueerde deze? Ging de bevolking 

akkoord met het optreden van het verzet of verloor het haar sympathie door zijn al dan niet 

hardhandig optreden? 

Het repressiedebat heeft zich verder gepolariseerd. Vlaanderen is zich na verloop van tijd 

gaan vereenzelvigen met de slachtofferrol van de collaborateur, Wallonië met het verzet. De 

kloof tussen links en rechts in het repressiedebat is nog vroeger ontstaan. In welke mate komt 

deze polarisatie aan bod in Oostende? 

 

Volgens Pieter Lagrou draaide het conflict tussen de Belgische regering en het verzet niet om 

macht, maar was de werkelijke inzet de demobilisatie.
11

 Dit, in een context, waarin na de 

bevrijding een uitweg werd gezocht om de krachten van het verzet te kanaliseren en op de 

achtergrond nog in alle hevigheid de oorlog voortwoedde. Het verzet werd echter belet om 

deel te nemen aan het verder oorlogsverloop en ook zijn opname in het Belgisch leger 

mondde uit in een fiasco. Na twee maanden getalm koos men er daarentegen voor om het 

verzet te ontwapenen. Deze beslissing zou niet zonder gevolgen blijven en het is van belang 

om hierbij ook aandacht te hebben voor de ontwikkelingen op lokaal vlak. 

De hamvraag is natuurlijk hoe het verzet reageerde op het ontwapeningsbevel. Werd er 

gehoor aan gegeven of legde men het gewoon naast zich neer? Op nationaal vlak zien we 

verdeeldheid bij het verzet. Het linkse verzet maakte een breekpunt van dit conflict en de 

communistische ministers stapten uit de regering, terwijl het rechtse verzet gehoorzaamde aan 

het bevel. Kunnen we in Oostende ook spreken van verschillende reacties? Hoe is het de 

                                                 
11

 LAGROU (P.), Verzet en naoorlogse politiek, in: De democratie heruitgevonden, p45-68; id., Herdenken en 

vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervolging in België., in: Spiegel Historiael. Maandblad voor 

geschiedenis en Archeologie., 1994, jrg 29, nr ¾, p116-122; id., De politieke strijd om het verzetsaureool. 

Verdienste en erkentelijkheid in het naoorlogse België.(1944-1950), Leuven, KUL, OLV, 1989, 224p. 
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Oostendse afdeling van het OF vergaan? Hoe reageerde het Geheim Leger? Komen de 

verschillende verzetsverenigingen tegenover elkaar te staan? We kunnen ons ook afvragen of 

er protest tot stand kwam. Werden er acties georganiseerd of betogingen? De tegenpartij in dit 

conflict was natuurlijk de lokale overheden. Hoe reageerden stadsbestuur, politie en 

geallieerden op het bevel en de houding van het verzet? In welke mate moest er ingegrepen 

worden om het ten uitvoer te brengen? Hoe verliep uiteindelijk de effectieve ontwapening van 

de verschillende verzetsgroeperingen? Een belangrijke vraag is ook hoe de publieke opinie 

tegenover dit bevel en de houding van het verzet stond. 

 

8 mei 1945 staat in ons collectief geheugen gegrift als de capitulatie van Duitsland en het 

einde van Wereldoorlog II in Europa. Deze gebeurtenis werd met zeer veel vreugde onthaald. 

Tezelfdertijd keerden echter de overlevenden uit de Duitse kampen terug naar huis. Zij 

brachten uit hun gevangenschap niet enkel gruwelverhalen mee, maar waren ook sterk 

getekend door deze wreedheid. De algemene verontwaardiging zou leidden tot een nieuwe 

golf van collectieve sancties tegen collaborateurs: de tweede volksrepressie.
12

 In mei, juni 

1945 verliepen deze wraakacties volgens Pieter Lagrou in een totaal nieuwe dimensie. Terwijl 

de bevrijding een nationaal moment was geweest, ging het na de capitulatie van Duitsland niet 

langer om het verslaan van ‘de moffen’ zoals in Wereldoorlog I. Deze oorlog was niet langer 

gelijk aan de vorige. Het was een oorlog tegen de nazi’s en de onverstaanbare gruwel waaraan 

zij zich schuldig hadden gemaakt. De terugkeer van de overlevenden zou met andere 

woorden een keerpunt te weeg brengen in de beleving van Wereldoorlog II. Vervolging zou 

op de voorgrond komen te staan, terwijl het verzet hierdoor nog sneller als nationale mythe 

naar de achtergrond zou verdwijnen.
13

 Daarom is het noodzakelijk om deze gebeurtenis en 

zijn gevolgen ook op microniveau te analyseren. In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe de 

capitulatie van Duitsland onthaald is in Oostende. Hoe men reageerde op de terugkeer van de 

overlevenden en de gruwel van de kampen. In welke mate er een tweede volksrepressie 

uitbrak en hoe het verzet, de autoriteiten en de bevolking daarin betrokken waren, reageerden, 

in relatie stonden tot elkaar. 

 

Een andere kwestie dat naoorlogs België lang wakker zou houden, was de positie van haar 

koning. Leopold III en zijn regering waren bij de Duitse inval in mei 1940 elk een 
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tegenovergestelde weg ingeslagen. De ministers verlieten het land en zetten de oorlog voort in 

Londen. De koning bleef en gaf zich over. Dit leidde tot een politiek conflict over de juiste 

houding tijdens de bezetting en de vraag wie na de oorlog gerechtigd was om het land te 

besturen in afwachting van verkiezingen. Zo verklaart Pieter Lagrou hoe het conflict tussen 

regering en verzet inzake de demobilisatie terug te voeren was op een veel ouder conflict.
14

 

De koningskwestie is dan ook van belang in ons onderzoek over het verzet in Oostende. Het 

toont bovendien ook aan dat de verschillende naoorlogse thema’s met elkaar verweven zijn. 

Zo stelde Lode Wils dat deze kwestie niet enkel te maken had met de houding van Leopold III 

zelf, maar ook het repressiedebat zou in een ander licht komen te staan bij de terugkeer of 

troonsafstand van de koning.
15

 

Met de bevrijding kwam dan wel een einde aan de oorlog, maar nam de zwaarste politieke 

crisis uit de Belgische geschiedenis zijn aanvang. Tot in 1950 zou dit conflict de gemoederen 

in België hoog doen oplaaien en ons land in de verdeeldheid storten.
16

 Ook op microniveau 

was dit waar te nemen. We zullen zowel het feitelijk verloop van de gebeurtenissen en hun 

weerslag in Oostende onderzoeken, alsook de beeldvorming en beleving ervan. De houding 

van het verzet, de politieke partijen, het stadsbestuur, de ordediensten en de bevolking zal 

daarbij onderzocht worden. Voldeed de Oostendse bevolking aan het gangbaar beeld van een 

katholiek en koningsgezind Vlaanderen of ging het daar tegenin? In welke mate was de 

politieke verdeeldheid tussen links en rechts voelbaar en gingen politieke partijen propaganda 

voeren? In welke mate vond er een polarisatie plaats tussen voor- en tegenstanders en hoe 

kwam dit tot uiting? Ontstond er protest met stakingen of betogingen? Hoe reageerde men op 

de terugkeer van de koning, het uitbreken van nationale protesten en de uiteindelijke 

troonsafstand van Leopold III? Bij al deze vragen is het noodzakelijk om te onderzoeken welk 

standpunt de verschillende verzetsgroeperingen hierbij innamen. In welke mate zaaide deze 

kwestie verdeeldheid bij de Oostendse verenigingen? Ook is het van belang om de reactie van 

de lokale overheden waar te nemen.  

 

Op 24 november 1946 vonden de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats in 

België. Hiermee werd een bepaalde periode afgesloten, want in theorie kwam er een einde aan 

het machtsvacuüm dat na de bevrijding was ontstaan. Lokale machthebbers wisten zich vanaf 

dan terug gesteund door de regels van de democratie. Er kon niet langer aan hun legitimiteit 
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getwijfeld worden. Dit gebeurde echter wel in een context, waarbij er op nationaal vlak 

daarentegen nog geen einde was gekomen aan de instabiliteit.
17

 Het ging hier bovendien ook 

om een zeer lange overgang, want de eerste naoorlogse, lokale verkiezingen vonden pas ruim 

twee jaar na de bevrijding plaats. Dit kwam, omdat men wou dat de situatie zich eerst terug 

normaliseerde. Men hoopte zo op een zo normaal mogelijke campagne en stabiele resultaten. 

De overheid vreesde voor de opkomst van verzetslijsten, meer bepaald communistische 

verzetslijsten, en voor het succes dat deze kort na de bevrijding zouden kunnen boeken. Ook 

wou men vermijden dat de problemen rond de lokale zuiveringskwestie inzet van deze 

verkiezingen zouden worden.
18

 

Aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen hing dus een bepaald belang vast en 

daarom is het interessant om te onderzoeken hoe deze verkiezing in Oostende verlopen is. Een 

eerste aspect is de aanloop naar de verkiezingen met de campagnevoering. Daarbij kunnen we 

ons de vraag stellen in welke mate het oorlogsverleden en de perceptie ervan aan bod kwam 

in de verkiezingsstrijd. Was er plaats voor thema’s zoals de repressie, de koningskwestie en 

het verzet? We zullen dit per partij bekijken. Alsook zullen we onderzoeken hoe de 

onderlinge relaties daarbij waren tussen de partijen. Kunnen we in Oostende zoals op 

nationaal vlak spreken van een polarisatie tussen links en rechts, tussen communisten en niet-

communisten? Inzake ons onderzoek naar het verzet zal in dit gedeelte de perceptie over het 

verzet en het mogelijke gebruik daarvan aan bod komen. Daarnaast is het echter ook 

noodzakelijk om te kijken of er sprake was van een effectieve, feitelijke rol van het verzet bij 

deze verkiezingen. Bij gebrek aan onderzoek is volgens Petra Gunst en prof. dr. De Wever 

immers nog geen antwoord gegeven op de vraag naar de rol van verzetsleden bij de 

verkiezingen.
19

 Wierpen de Oostendse verzetslieden zich op als nieuwe machtsfactor in het 

lokale politieke leven? Namen ze effectief deel aan het politieke leven? In welke mate 

kwamen er weerstanders op als kandidaat? Hierbij moeten we aandacht hebben voor de visie 

van de verschillende verzetsgroeperingen en hun onderlinge relatie. Richtte het verzet 

bijvoorbeeld een eigen partij op? Ook belangrijk is de relatie tussen de verschillende 

groeperingen en de politieke partijen. Tot slot bekijken we de resultaten van de Oostendse 

gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe gemeenteraad. Het is namelijk 

interessant om te weten te komen in hoeverre de politieke machtsverhoudingen verschoven 
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zijn en wat het gewicht was van zowel de perceptie over als de effectieve rol van het verzet. 

Zowel feit als beeldvorming en beleving zullen ook in dit hoofdstuk aan bod komen. 

 

2. Methodologie. 

Aangezien er niet kon teruggegrepen worden naar een voorgaande thesis over dezelfde 

problematiek en met dezelfde opzet om lokaal onderzoek te voeren naar het naoorlogs verzet, 

bestond de moeilijkheid eruit om zelf uit te zoeken welk bronnenmateriaal aansloot bij de 

probleemstelling en bewaard is gebleven. Een grote hulp hierbij was de raad van mijn 

promotor, prof. dr. De Wever, en Jan Laplasse.  

Het Archief van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid wordt beschouwd als een 

kapitale bron voor de studie van het verzet tijdens de eerste maanden na de bevrijding en de 

pogingen van de regering om dit verzet te kanaliseren. Het Hoog Commissariaat was in het 

leven geroepen om er op toe te zien dat na de bevrijding de orde en wettelijkheid gehandhaafd 

en hersteld werd.
20

 Er werd daarbij een gedetailleerde verslaggeving bewaard van de 

regionale officieren over de naoorlogse toestand in de verschillende gemeenten en provincies 

van ons land. Het is dan ook evident dat dit archief een van de primaire bronnen voor dit 

onderzoek was.  

Bij de verwerking van het archief werd al snel duidelijk dat deze veel informatie verschaft 

over de gebeurtenissen in de maanden mei en juni 1945, maar door de onverwacht snelle 

bevrijding van ons land bevat het Hoog Commissariaat weinig gegevens over de 

bevrijdingsdagen van september ’44. De verslagen over de toestand in Oostende starten 

bijvoorbeeld pas in april ’45. Zo leverde dit archief veel materiaal over de tweede 

volksrepressie en de koningskwestie, maar niets over de eerste volksrepressie. Er moest dus 

ook ander bronnenmateriaal aangewend worden dat informatie bood vanaf het begin van de 

bevrijding. De instantie van het Hoog Commissariaat situeerde zich bovendien op het 

nationaal niveau en omdat, in de probleemstelling de vraag wordt gesteld naar de houding van 

de lokale overheden in de verschillende naoorlogse thema’s, moest in die zin ook lokaal 

bronnenmateriaal onderzocht worden. 

De laatste jaren wordt er door de stad en het stadsarchief een energiek beleid gevoerd, waarbij 

onderzoek naar de geschiedenis van Oostende wordt aangemoedigd. Hierdoor werd zeer snel 

toestemming gegeven tot inzage van het stadsarchief. Uit de thesis van Xavier Delaere en uit 

eigen ervaring bij een seminarieoefening in eerste kandidatuur bleek dat dit vroeger niet zo 
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evident was. Het stadsarchief van Oostende was van belang voor zijn bronnenmateriaal over 

het bestuur en beleid van de stad in de naoorlogse periode, waardoor onder meer de 

verhouding tussen het stadsbestuur en het verzet bepaald kon worden. Hiertoe bleek het 

stadsarchief een zeer rijke bron te zijn. Alsook, voor de algemene toestand in Oostende na de 

oorlog en de gebeurtenissen, de acties en houding van het verzet ten opzichte van 

verschillende naoorlogse thema’s uit dit onderzoek. Jaarverslagen, collegebesluiten en 

gemeenteraadsverslagen werden ingekeken voor de periode 1944-1947/1950. De inkomende 

en uitgaande briefwisseling van de stad, alsook de persoonlijke briefwisseling van 

burgemeester Serruys werd gecontroleerd. In het archief Secretarie werden de desbetreffende 

stukken over de oorlog en de bewaarde verslaggeving van de politie doornomen. Zo werden 

dossiers bekeken over ordehandhaving, stakingen, optochten, onwettig affichering, 

plechtigheden en inwijdingen. Door een bominslag in 1940 kon het archief ons niets bieden 

over de vooroorlogse periode. Zo konden bijvoorbeeld de verkiezingslijsten van 1946 niet 

vergeleken konden worden met deze van 1938.  

Het politiearchief bleek zich niet onder het stadsarchief te bevinden. Het wordt apart beheerd 

door de politiediensten. Dit archief is niet geïnventariseerd en er is bovendien zo goed als 

niets bewaard door dezelfde bominslag in 1940 en een verhuis in 1955. Het politiearchief had 

nochtans van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de collectieve acties tegen de 

collaborateurs in de eerste bevrijdingsdagen, alsook voor het algemeen onderzoek naar de 

ordehandhaving in naoorlogs Oostende en voor de houding daarbij van zowel politie als 

verzet en hun relatie naar elkaar toe. De enkele, reeds genoemde dossiers uit het archief van 

de dienst Secretarie met verslaggeving van de politie aan het stadsbestuur konden dit een 

beetje compenseren, maar kunnen onmogelijk een volledig beeld geven. 

Het parketarchief van het gerechtelijk arrondissement Brugge, waaronder Oostende valt, is 

overgebracht naar het rijksarchief Beveren-Waas. Voor de periode 1940-1950 zijn enkel de 

strafdossiers van de geseponeerde zaken neergelegd. Bovendien zijn deze sterk gereduceerd, 

want van de 174.992 sepodossiers blijven er slechts 1.752 over. Deze handelen over heel het 

gebied van het gerechtelijke arrondissement Brugge en zijn niet geordend. Bij inzage van 

twee dozen dossiers werd wel duidelijk dat deze enig inzicht kunnen bieden in de toestand in 

deze regio onmiddellijk na de bevrijding. Er was echter specifiek over Oostende zeer weinig 

te vinden en een vierde van de desbetreffende nummers werd doorgenomen. Qua verhouding 

tijd - resultaat bleek deze bron bijgevolg niet prioritair en binnen het tijdsbestek van dit 

onderzoek was er ook geen tijd meer voor over. 
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De openbare bibliotheek van Oostende bevat een grote, zo goed als volledige collectie van 

lokale tijdschriften en kranten. De lokale pers bood ons inzicht in de gebeurtenissen, maar 

bovenal ook in wat er leefde in de stad: de publieke opinie en de beeldvorming over de 

verschillende naoorlogse thema’s. De krantentitels voor dit onderzoek zijn zo geselecteerd dat 

alle politieke stromingen vertegenwoordigd zijn. ‘Voor Allen’ was van socialistische 

strekking, ‘De Volksstem’ stond onder communistische invloed, ‘Het Kustblad’ was liberaal 

en ‘De Zeewacht’ stond bekend als katholiek. Bovendien verschenen deze bladen allemaal 

onmiddellijk opnieuw na de bevrijding en zijn ze, behalve ‘Volksstem’, volledig bewaard voor 

de periode ’44-’46/’50.  

Ook het tijdschrift Trouw-Fidelité, het maandblad van het Verbond Geheim Leger Schuiloord 

Oostende werd doorgenomen. De vroegere hoofdbibliothecaris en oud-verzetsstrijder Omer 

Vilain wees erop dat deze bewaard was door de bibliotheek. Door de thesis van Xavier 

Delaere wisten we reeds van het bestaan van dit tijdschrift en hadden we reeds navraag 

gedaan. In eerste instantie leek het verloren gegaan. Terwijl het echter in 1994 niet 

teruggevonden werd, kwam het ditmaal boven water. Het tijdschrift wou een forum zijn voor 

alle weerstandsgroeperingen van Oostende
21

 en was een belangrijke bron voor de visie en het 

zelfbeeld van de verzetsstrijders, alsook voor bepaalde acties van het verzet in de periode 

(1949-1955), waarvoor het tijdschrift is bewaard.  

Een zoektocht in de heemkundige kring ‘De Plate’ leverde niets op. Er zijn 

documentatiemappen te vinden over WOII, maar na het doorlopen van de databank en de 

inventaris bleek niets te vinden over de bevrijding en de naoorlogse periode.  

 

Buiten het tijdschrift ‘Trouw-Fidelité’ hebben voorgaande bronnen allemaal betrekking op 

hoe door buitenstaanders, meer bepaald door de gezagsdragers en de publieke opinie, naar het 

verzet werd gekeken. Om ook de standpunten, de houding, het zelfbeeld van het verzet en de 

verschillende groeperingen nader te onderzoeken, hadden ook de archieven van de 

verschillende verzetsgroeperingen een belangrijke plaats in dit onderzoek. In het SOMA werd 

het naoorlogs archief van de OMBR West-Vlaanderen volledig doorgenomen. In Antwerpen 

werd in het Archief en Documentatiecentrum Witte Brigade (Fidelio) het bronnenmateriaal 

over de sector Oostende doorgenomen, de briefwisseling van het provinciaal commando 

West-Vlaanderen met de sector Oostende en tussen de provinciale commandant en zijn 

adjunct, alsook de briefwisseling van het nationaal commando met de sector Oostende en met 

het provinciaal commando van West-Vlaanderen.  
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Beide archieven boden informatie over de activiteiten van het verzet binnen de naoorlogse 

thema’s, alsook over de relaties tussen de verschillende groeperingen. Vooral bij dit laatste 

vulden ze elkaar aan. Na het doornemen van het OMBR-archief heeft men namelijk eerder 

een verwarrend en onvolledig beeld over de relaties tussen de verschillende 

verzetsgroeperingen. Het archief van de Witte Brigade bracht daarbij opheldering via 

ontbrekende verslagen. Dit archief ontbrak in het onderzoek van Xavier Delaere. Toen was 

het nog niet geïnventariseerd. Het droeg er in dit onderzoek toe bij om uit te maken hoe de 

situatie nu precies in elkaar zat na de bevrijding voor de verschillende groeperingen en hoe 

hun verhouding ten opzichte van elkaar was. Hoe de vork nu precies in de steel zat bij strijd 

tussen de verschillende groeperingen om de erfenissen van de naam ‘witte brigade’ en het 

bestaansrecht van de OMBR. 

Bij de Divisie Veiligheid - Sectie Archieven van Defensie in Evere werd het archief van de 

Unie van het Geheim Leger ingekeken: dozen met informatie over het Geheim Leger in dienst 

van het geallieerd leger, in dienst van de overheid met betrekking tot ordehandhaving, in 

relatie met de ordediensten, de demobilisatie, de relaties tussen de verschillende groeperingen, 

de actie tussen juni en oktober 1944 in zone III en sector III, de geschiedenis van zone III 

sector Oostende, de slagorde van zone III sector Oostende. Specifiek over Oostende werd er 

echter niet veel gevonden.  

In het Nationaal Museum van de Weerstand konden we terecht voor het archief van het 

Onafhankelijkheidsfront. Voor de Oostendse afdeling houdt dit echter slechts een zeer dun 

dossier in met een activiteitenbundel en een ledenlijst. We hadden ook gehoopt daar 

informatie te vinden over het Zuiveringscomité dat actief was in Oostende tijdens de 

repressie. In de inventaris is er wel degelijk een onderdeel gewijd aan een nationale 

Zuiveringscomité en zijn regionale comités. Zo zijn er bijvoorbeeld rapporten bewaard die 

opgesteld zijn door de regionale comités en doorgegeven aan het nationale niveau, waarin 

collaborateurs werden aangeklaagd. Alsook is er sprake van onderzoeksdossiers naar 

collaborateurs en briefwisseling tussen de nationale Zuiveringscommissie en de regionale 

commissies met betrekking tot het opstellen van staten over het aantal epuratiedossiers, 

arrestaties en vrijlatingen en vrijlatingen van gewezen collaborateurs. Behalve één stuk, dat 

geen betrekking bleek te hebben op Oostende, hebben we hier niets mee kunnen aanvangen. 

Het klasseersysteem stond namelijk nog niet op punt en er was geen toegang toe. De dossiers 

waren nog niet geklasseerd op plaats of naam of de archivaris vond ze niet terug in het 

archief. 
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Terwijl het archief van de OMBR en dat van de Witte Brigade (Fidelio) omvangrijk zijn en 

een overvloed aan materiaal over Oostende bevatten, heeft het archief van het Geheim Leger 

weinig en van het OF nog minder te bieden over de kuststad. Het dossier over de historiek van 

het Geheim Leger schuiloord Oostende en de activiteitenbundel van het OF boden wel 

informatie over de rol van deze verzetsgroeperingen bij de voorbereiding van de bevrijding, 

de bevrijding zelf, de ordehandhaving en de repressie. Het archief van het OMBR en de 

WB(F) bevatten daarentegen veel materiaal waar niet altijd iets mee aangevangen kon 

worden, maar ook veel materiaal dat niet allemaal verwerkt kon worden. Zo kan men in het 

oneindige illustreren hoe de verzetsgroeperingen onder elkaar en intern verdeeld zijn. Net als 

bij het GL en het OF zijn er maar een miniem aantal verslagen die in de eerste dagen na de 

oorlog zijn opgesteld. Deze verslagen moeten bovendien met enige voorbehoud benaderd 

worden. Het is het verhaal van de leiding en mogelijk een opgesmukte versie van de feiten.  

Al bij al was het doornemen van deze archieven tijdrovend in vergelijking met het resultaat 

aan materiaal over bepaalde naoorlogse thema’s. Zo was er niet veel te vinden over de 

demobilisatie, de tweede volksrepressie, de koningskwestie en de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

De erkenningsdossiers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken – Dienst 

Oorlogsslachtoffers werden geraadpleegd voor bepaalde personen die voorkwamen op lijsten 

van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid, zoals deelnemers aan de tweede 

volksrepressie of proleopoldistische acties in Oostende. Ook werd dit gedaan voor kandidaten 

bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kon niet gedaan worden voor de erkenningsdossiers 

van gewapend weerstander aangezien daartoe geen medewerking werd gegeven in Evere.  

 

Er werd ook contact gezocht met de plaatselijke verzetsverenigingen zelf. Dit bleek niet zo 

evident te zijn. De bevrijding ligt reeds 63 jaar achter ons en de overlevenden zijn elk jaar 

minder in aantal. Een eerste contact werd gelegd met Roger Blomme, de voorzitter van het 

VOSVAMO, de overkoepelende vereniging voor de vaderlandslievende verenigingen in 

Oostende. Deze man is niet afkomstig van Oostende en heeft nooit actief geweest in het 

verzet. Hij kwam dus niet in aanmerking om te getuigen. Deze vereniging heeft geen archief 

bewaard. Enkel de toespraken van de laatste herdenkingen en een lijst van aangesloten 

verenigingen werden bekomen. Contact met de OMBR bleek onmogelijk door ziekte van de 

voorzitster. Het OF is zelfs niet vermeld in de lijst van de vaderlandslievende verenigingen. 

Alleen bij het Geheim Leger hadden we succes. Er werd contact gelegd met Omer Vilain, 

voorzitter van de Sociale dienst, en met Roland Vandevelde, secretaris van de Verbroedering. 
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Vanaf het begin was duidelijk gesteld om mogelijke getuigenissen niet als hoofdbron te 

beschouwen, maar louter als aanvulling. Bij de verwerking van deze bronnen moet namelijk 

een aantal bedenkingen worden gemaakt. De weinige verzetsstrijders die vandaag nog leven, 

behoorden in het verzet tot de jongere generatie. De leiders, de stichters van de verschillende 

verzetsgroeperingen zijn vandaag reeds overleden. We kunnen ons dus afvragen in welke 

mate deze getuigen dan nog representatief zijn. Bepaalde weerstanders waren bovendien bij 

de bevrijding van de stad niet aanwezig, omdat ze zich in een Duits concentratiekamp 

bevonden. Pas na de capitulatie van Duitsland in mei 1945 konden ze terugkeren naar hun 

stad, waarna ze vaak nog een lang revalidatieproces moesten doorstaan waardoor ze niet 

actief waren in hun groeperingen. Specifiek voor Oostende is er dan ook nog de situatie 

waarbij bepaalde weerstanders geëvacueerd werden uit de stad. De bevrijding is bovendien 

reeds 63 jaar geleden. De herinneringen aan de eerste twee jaar na de bevrijding zullen dus 

niet meer zo scherp zijn. Alsook is een mondelinge bron altijd gekleurd. Door deze 

bedenkingen en wegens de stroef lopende contactopnames, werd uiteindelijk besloten om ons 

volledig te concentreren op de archiefbronnen.  

 

Aanvankelijk werd er niet verwacht dat deze zoveel materiaal zouden opleveren. Er werd 

zelfs rekening mee gehouden mogelijks de ruimteafbakening te moeten verruimen tot het 

arrondissement Oostende. Daarentegen hebben we bepaalde archieven niet kunnen raadplegen 

wegens tijdsgebrek, zoals het provinciearchief dat ook nog interessant had kunnen zijn voor 

de gemeenteraadsverkiezing van 1946. Bepaalde thema’s leverden voldoende materiaal op om 

op zichzelf een thesis over te schrijven, zoals bijvoorbeeld het thema van de koningskwestie 

of de repressie in Oostende. Dan hadden deze misschien nog dieper uitgewerkt kunnen 

worden. Alle archiefbronnen moesten echter tezelfdertijd onderzocht worden voor alle zeven 

thema’s die de probleemstelling bevat en het was dus niet vanzelfsprekend om tijdens het 

zoekproces zomaar een bepaald thema te laten vallen of verder te werken rond slechts een 

thema. Bovendien werd er reeds geschrapt in de probleemstelling. Aanvankelijk was er nog 

een uitgebreid stuk voorzien over de institutionele geschiedenis van de verschillende 

vaderlandslievende verenigingen. Daardoor werd bij het doornemen van de archieven van de 

verschillende verzetsgroeperingen langer stilgestaan en misschien wel tijd verloren. Dit alles 

is echter te plaatsen in het onderzoeksproces. Zoals reeds gezegd, kon er niet teruggegrepen 

worden naar een voorafgaande thesis of onderzoek. Er moest zelf gezocht worden naar 

geschikte bronnen en voldoende materiaal. Dit materiaal lag immers zomaar niet te grijpen, 
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maar elk archief moest intens doorgenomen worden en het bruikbare moest eruit geselecteerd 

worden. 

Een conclusie die uit dit onderzoek wel kan getrokken worden, is dat lokaal onderzoek soms 

onderschat wordt en misschien meer naar waarde moet geschat worden. Ik hoop alleszins een 

stukje ongekende Oostendse geschiedenis te helpen gereconstrueerd te hebben.  

 

In tegenstelling tot de aanwezigheid van meer dan voldoende bronnenmateriaal is er immers 

zo goed als geen literatuur voor handen over de lokale situatie. De geschiedschrijving over 

Oostende is eerder mager te noemen. Er bestaat geen algemeen werk over de geschiedenis van 

deze stad. Bovendien is er voor Oostende en de bezetting, zijn naoorlogse periode en het 

verzet een grote leemte op te merken in de geschiedschrijving. Xavier Delaere merkt dit reeds 

in 1994 op in zijn thesis en 13 jaar later blijkt dit nog steeds van toepassing te zijn. Over 

onderwerpen als de repressie en de koningskwestie is er zo goed als geen inkt gevloeid. Op 

het moment zelf had men nochtans niet die verwachting. Zo werd over de acties bij de tweede 

volksrepressie in Oostende geschreven als over feiten ‘die eeuwig in de geschiedenis der stad 

Oostende zullen geschreven worden.’
22

 of maakte men zich ongerust bij de koningskwestie 

over hoe Oostende door de geschiedschrijvers zou onthouden worden als stad waar de vader 

van Lilian Baels was geboren en de tweede vrouw van Leopold III een deel van haar jeugd 

had doorgebracht.
23

 Rust er een taboe op deze thema’s of is men de gebeurtenissen effectief 

vergeten? Delaere stelt bovendien dat er in de geschiedschrijving aan het roemrijke verleden 

van Oostende (17
e
-19

e
 eeuw) veel meer aandacht is geschonken en ik kan persoonlijk niets 

anders dan dit beamen.  

Daardoor zijn de belangrijkste en nuttigste werken over Oostende voor dit onderzoek de 

scripties van Xavier Delaere en Petra Gunst. Verder werden algemene werken geselecteerd 

over de naoorlogse periode, zoals ‘De democratie heruitgevonden’ of ‘Tussen restauratie en 

vernieuwing’, om het onderzoek beter te kunnen kaderen in deze periode en de tijdsgeest. In 

de historiografie over de naoorlogse periode is het opvallend hoeveel studies er al verschenen 

zijn over het verwerkingsproces en de perceptie van het oorlogsverleden. Aangezien beide 

van groot belang zijn voor het onderzoek, zijn hieraan een groot aantal titels in de bibliografie 

gewijd. Andere titels over de naoorlogse periode zijn van toepassing op de verschillende 

thema’s die aan bod zullen komen bij de reconstructie, meer bepaald: de bevrijding, de 
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23
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repressie, de koningskwestie,… . De grote moeilijkheid van dit onderzoek bestond erin te 

werken rond zeven verschillende thema’s en zich in te werken in de verschillende literatuur 

daarrond en de problematiek.  

Het verzet komt uitgebreid aan bod in de geselecteerde literatuur over de naoorlogse periode. 

Er zijn titels over het verzet in de publieke herinnering, zijn rol en houding in de naoorlogse 

periode, enz. Daarnaast werden er echter ook algemene werken over de verschillende 

verzetsgroeperingen en hun geschiedenis gelezen. Deze zijn nodig om een algemeen beeld te 

kunnen vormen over deze groeperingen en van daaruit hun houding beter te kunnen verklaren. 

Om dezelfde reden van contextualisering, zijn er ook enkele algemene werken over 

Wereldoorlog II, zoals het werk van Van den Wijngaert doorgenomen.   

 

3. Historische achtergrond. 

3.1. De politieke situatie in Oostende voor en tijdens de oorlog. 

Voor er aanvang genomen wordt met de verschillende thema’s, moet eerst de specifieke 

politieke situatie in Oostende voor en tijdens de oorlog nader bekeken. Daarbij moet ook 

aandacht zijn voor in welke mate deze gelijkt of verschilt van de rest van Vlaanderen. Een 

duidelijk beeld van de politieke verhoudingen is namelijk noodzakelijk om de naoorlogse 

reacties en houdingen van de verschillende partijen en hun leden te kunnen beoordelen.  

 

3.1.1. Voor de oorlog.
24

 

Oostende was lange tijd een liberaal bastion. Het zou duren tot de verkiezingen van 1911 voor 

het monopolie van de liberalen werd doorbroken in de gemeenteraad. Evenwel hadden ze nog 

steeds de meerderheid en het bestuur in handen. Pas in 1921, tien jaar later, werd er een 

coalitie gevormd met de katholieken. Het schepencollege kleurde voor het eerst rooms-blauw, 

maar het was nog steeds een liberaal die de burgemeesterssjerp droeg. Tijdens het Interbellum 

bleef de positie van de liberalen dominant. De katholieken hebben dus al die tijd weinig 

tegenover de liberale ‘macht’ in Oostende kunnen zetten. Bovendien kon de socialistische 

partij zich na Wereldoorlog I voor het eerst vestigen in de gemeenteraad. Daarbij veroverde ze 

onmiddellijk zes zetels. Het Interbellum werd in Oostende dus ook gekenmerkt door een 
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sterke opgang van de socialisten. De liberalen zochten toenadering tot hen, waardoor er in 

1932 een rood-blauwe coalitie kwam. De socialisten gingen dus voor het eerst meebesturen in 

de stad. Jules Peurquaet en Edward van Vlaenderen kregen als socialistische voormannen 

beide een schepenzetel. 

Zes politieke partijen namen er in 1938 aan de laatste vooroorlogse 

gemeenteraadsverkiezingen deel. Naast de ‘traditionele grote drie’, de liberalen, katholieken 

en socialisten, namen de communisten  in Oostende voor het eerst deel. Hierbij haalden ze 

zich de woede van de socialisten op de hals. Het verwijt luidde dat men met het indienen van 

een eigen lijst de linkerzijde verzwakte. De situatie werd zo voorgesteld alsof de KP bewust 

opkwam om de socialisten te schaden en ‘de vijanden van de democratie’ voordeel te geven. 

De verwachting was dat de communisten onvoldoende stemmen zouden behalen voor een 

zetel. Met slechts 412 stemmen konden ze het tegendeel niet bewijzen. Belangrijk voor het 

verder verloop is echter dat er in Oostende reeds voor de oorlog een actieve afdeling van de 

communistische partij was. Zo voerde deze in 1938 scherp campagne tegen o.a. Rex. Toen 

Degrelle, de leider van Rex, een toespraak hield in Oostende lieten vier leden zich 

bijvoorbeeld vastbinden aan het podium. Onder hen bevond zich Fernand Jouret, een 

belangrijk figuur in de naoorlogse activiteiten van het OF. Een andere man van betekenis voor 

ons onderzoek is Robert Dubois. Hij riep tijdens de bijeenkomst van Rex naar Degrelle dat 

deze een fascist was en financiële steun kreeg van de Duitse nazipartij. Dit leverde Dubois het 

dreigement op van een proces wegens laster en eerroof. Hiertoe is het echter nooit gekomen. 

Rex was dus een andere partij die voor het eerst opkwam bij de laatste vooroorlogse 

verkiezingen. Deze behaalde geen zetel, maar toch nog 1.245 stemmen. 

De Frontpartij was in Oostende nooit van de grond geraakt. In 1932 ging de lijst van 

‘Nationalisten’, de vroegere ‘Fronters’, daarentegen aanzienlijk vooruit. Het stemmenaantal 

werd verdriedubbeld. Dit leverde echter geen zetel op. Bij de verkiezingen in 1938 wensten 

de Vlaamsnationalisten nogmaals hun winst te vergroten om alzo door te breken in de 

gemeenteraad. Het VNV bereikte een kleine vooruitgang met 1.447 stemmen.  Dit was echter 

niet voldoende voor een zetel en opnieuw kon men niet doordringen tot het bestuur. Dit werd 

door de andere partijen met opluchting onthaald.   

De laatste vooroorlogse gemeenteraadsverkiezing veroorzaakte in Oostende geen grote  

veranderingen. Ook niet voor de machtsverhouding tussen de traditionele partijen. De 

liberalen bleven de eerste partij met tien zetels. Hetzelfde aantal als de vorige verkiezingen. 

Ze leden wel een aanzienlijk stemmenverlies. De socialisten verloren slechts een klein aantal 

stemmen, maar dienden toch een zetel af te staan aan de katholieke partij. De liberaal-
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socialistische samenwerking werd echter verder gezet. Voor de vierde keer op rij werd dr. 

Moreaux burgemeester van de stad. Zijn schepencollege telde naast zijn partijgenoten 

Vroome en Van Glabbeke, opnieuw de socialisten Peurquaet en Edebau. Henri Edebau 

verving Edward Van Vlaenderen reeds vanaf december 1935. De katholieken hadden 

nochtans gehoopt om terug een liberaal-katholiek schepencollege te bekomen in Oostende. 

De politieke casus van deze kuststad is redelijk uniek ten opzichte van de rest van 

Vlaanderen. De grootste politieke beweging was daar ontegensprekelijk de katholieke. Ze 

leverde meer dan 75% van de Vlaamse gemeenteraadsleden tussen 1890 en 1911. Na 

Wereldoorlog I en de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht verloren de 

katholieken veel zetels. Hun almacht in Vlaanderen brokkelde af. Toch hadden ze gemiddeld 

nog meer dan 40% van de gemeenteraadszetels in handen. Coalitievorming was eerder een 

uitzonderlijk fenomeen. Nog uitzonderlijk was het vormen van een coalitie buiten de 

katholieke partij om. Liberalen en socialisten werkten tijdens het interbellum in het totaal 16 

keer samen in Vlaanderen. De helft van de blauw-rode colleges kwam voor in 1938. Oostende 

was dus één van die uitzonderingen in Vlaanderen. Bovendien behoorde de kuststad tot de 

amper negen Vlaamse gemeenten waar in de periode tussen 1890 en 1970 meer 

burgemeesters van andere partijen de stad leidden dan van de katholieke partij. 

 

3.1.2. De bezetting.
25

 

De Duitse inval in België maakte een einde aan het politieke evenwicht in de stad. In mei 

1940 leidde de algemene ontreddering er toe dat de burgemeester en het schepencollege 

aankondigden de stad te verlaten. Ze werden daarin gevolgd door de meerderheid van de 

gemeenteraad. In het totaal verlieten 18 van de 25 raadsleden de stad. Voor zijn vlucht droeg 

het college voor de duur van de oorlog zijn bevoegdheden en rechten over aan de liberalen 

Henri Serruys en Frans Devriendt. Serruys werd bij KB van 21 mei benoemd tot burgemeester 

van de stad. Negen plaatsvervangende leden en negen notabelen vervingen de gevluchte 

raadsleden. Samen met de zeven overgeblevenen kozen zij een voorlopig bestuurscollege. Dit 

bestond bij de aanvang van de Duitse bezetting op 28 mei uit burgemeester Serruys en de 

schepenen Frans Devriendt, Henri Smissaert, Oswald Boudolf en Leon Van Coillie. In 

tegenstelling tot de anderen, hadden de twee laatsten niet in de gemeenteraad gezeteld.  

In de zomer keerden de gevluchte schepenen terug. In oktober 1940 werden ze echter bij de 

bezetter geroepen om zich te verantwoorden voor hun gedrag en aan het einde van het jaar 
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zette deze hen uit hun functie. Socialistisch schepen Jules Peurquaet had als 

volksvertegenwoordiger echter het recht gehad de regering te volgen. Op basis van de 

verordening van 18 juli 1940 kreeg ook hij niettemin het verbod opgelegd om zijn ambt nog 

verder uit te oefenen.  

Voor een strategische stad als Oostende wenste de bezetter een bestuur dat achter de Nieuwe 

Orde stond en zijn bevelen nauwgezet en zonder morren zou uitvoeren. Om die reden werd 

burgemeester Serruys ongeveer een jaar na zijn benoeming verzocht om ontslag te nemen. Hij 

weigerde dit vrijwillig te doen. Daarom legde men hem op 30 augustus 1941 een ambtsverbod 

op. De VNV’er Albert Van Laere werd de nieuwe burgemeester van Oostende. Nadat Serruys 

succesvol vervangen was, was het de beurt aan de leden van het schepencollege. In november 

1941 kregen de schepenen Boudolf, Devriendt en Smissaert hun ontslag. Drie vooraanstaande 

leden van de plaatselijke VNV-afdeling namen hun plaats in: Joris De Keyser, Valère Devos 

en Valère Portier. Voor schepen Leon Van Coillie werd er een uitzondering gemaakt. Deze 

was onmisbaar als schepen van ravitaillering en stond volgens de gouverneur tegenover de 

Nieuwe Orde niet bepaald vijandig.  

In het begin was er een goede verstandhouding tussen Van Laere en zijn VNV-schepenen. Al 

snel kwam de burgemeester echter voortdurend in conflict met hen. Ook de relatie met zijn 

partij verliep niet vlot meer. Uiteindelijk zou Van Laere in augustus 1943 zijn ontslag 

indienen onder de mom van gezondheidsproblemen. Een plaatsvervanger werd er niet 

onmiddellijk gevonden. Daarom werd schepen Van Coillie voorlopig benoemd als 

burgemeester. In februari 1944 kreeg de VNV’er Honoré Loones als laatste de 

burgemeesterssjerp in handen.  Dezelfde maand eiste de bezetter het ontslag van Van Coillie 

en begin mei 1944 werd hij vervangen door de VNV’er Maurits Waterschoot. Kort voordien 

was er nog een nieuw gezicht in het schepencollege verschenen. De VNV’er Remi Ponjaert 

verving Valère Devos. Deze nam ontslag om zich aan zijn nieuwe functie van VNV-

arrondissementsleider te kunnen wijden. 

De laatste maanden van de bezetting was het bestuur in de stad dus samengesteld uit 

burgemeester Loones en zijn schepenen Joris Dekeyser, Valère Portier, Maurits Waterschoot 

en Remi Ponjaert. Toen de bevrijding naderde, zochten bepaalde leden van het college 

toevlucht tot veiligere oorden. Dekeyser verliet zijn post op 25 augustus 1944, Ponjaert deed 

dit op 1 september en Portier vluchtte op 4 september naar Gistel. Enkel Loones en 

Waterschoot bleven. 
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3.2. De verschillende Oostendse verzetsorganisaties.
26

 

In de naoorlogse periode zijn verschillende verzetsorganisaties, of ‘verbroederingen’ na hun 

demobilisatie, actief in Oostende. Xavier Delaere onderzocht in zijn thesis hun activiteiten 

tijdens de bezetting. Het is niet aan ons om dit hier te herhalen. De gebeurtenissen die van 

belang zijn om het naoorlogs handelen van de verschillende groeperingen te verklaren, zullen 

aan bod komen in de desbetreffende hoofdstukken. Om de verschillende houdingen van het 

verzet én de verschillende houdingen van de lokale elites ten opzichte van de verschillende 

groeperingen te kunnen duiden, zal hier louter de verschillende politieke doelstellingen en 

sociale achtergronden van de uiteenlopende verzetsorganisaties uiteen gezet worden.  

 

Een eerste groepering was het Geheim Leger. Dit is een militaire verzetsorganisatie. Zijn 

oorsprong gaat terug op groepen van beroeps- en reservemilitairen. Enkele van die groepen 

smolten begin 1941 samen tot het Belgisch Legioen. In Oostende sloot ook de groep van 

politiecommissaris Henri Barbary, opgericht in september 1940 onder de naam ‘Witte 

Brigade Oostende en Kust’, zich op dat moment aan. Leden van het Oostendse politiekorps 

speelden een actieve rol in de strijd tegen de bezetter en lagen aan de basis van het ontstaan 

van deze verzetsbeweging. Het Belgisch Legioen, voorloper van het Geheim Leger, wordt 

omschreven als anticommunistisch, alsook als antiparlementair en voorstander van een 

absolutistisch koninklijk gezag. De koning werd vereerd, terwijl politici geminacht werden. 

Communisten en collaborateurs werden aanzien als binnenlandse vijanden en men bereidde 

zich voor om ze na de bevrijding te bestrijden. Het Geheim Leger wordt gesitueerd aan de 

rechterzijde van het politiek veld. 

 

Een tweede groepering was de OMBR, voluit ‘Organisation Militaire Belge de Résistance’. 

De groepering die zich in Oostende OMBR noemde in de naoorlogse periode, was de groep 

van Maurice Doeuvre. Met de nadruk op ‘noemen’, want het bestaansrecht van het OMBR in 

Oostende wordt in twijfel getrokken. Het is weinig waarschijnlijk dat deze groep tijdens de 

bezetting onder de OMBR ageerde. In de naoorlogse periode stond ze wel in contact en onder 

het bevel van de nationale leiding van het OMBR.
27

 Daarom zal er in dit onderzoek toch met 
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deze naam naar deze groepering worden gerefereerd. De ‘OMBR’ Oostende pretendeerde 

ontstaan te zijn in juni 1942, na de aanhouding van Henri Barbary. De groep Doeuvre was 

oorspronkelijk onderdeel van Barbary’s groep, maar ageerde onafhankelijk na zijn 

aanhouding. Men kan zich enkel maar de vraag stellen of dit door het ontbreken van contact 

was met de opvolgers van Barbary of omdat Doeuvre zelf de leiding wou hebben. De basis 

van deze groepering, het sociaal en politiek profiel is dus dezelfde als deze van het Geheim 

Leger. De ledenlijsten van beide groeperingen tonen een groot aantal overlappingen.  

 

Een derde groepering die in Oostende actief was in de naoorlogse periode was de Witte 

Brigade (Fidelio). De groep die deze naam droeg, was de groep Makart. Na onenigheden 

binnen de groep van Doeuvre had deze zich samen met enkele andere leden in april 1945 

afgescheurd na een interne strijd om de leidersposten. Het Geheim Leger, het OMBR en de 

Witte Brigade (Fidelio) zijn in Oostende dus allemaal af te leiden van elkaar en hadden in 

Oostende uiteindelijk dezelfde wortels. Na de bevrijding handelden ze wel als autonome 

organisaties, onafhankelijk van elkaar.  

 

Een vierde groepering was het Onafhankelijkheidsfront. Deze verzetsgroepering werd in 

1941, na de inval van Duitsland in de Sovjet-Unie, opgericht vanuit communistische hoek. Er 

werd steun verworven in liberale en katholieke middens, in mindere mate bij de socialisten. 

De laatsten waren immers concurrenten. Hun kiezerspubliek putten ze uit dezelfde sociale 

groep. Het doel van het OF was één grote nationale verzetsbeweging te zijn. Doordat de 

communistische partij in zijn geheel toetrad en de andere partijen daardoor wantrouwig 

stonden tegenover deze organisatie, bleek dit echter niet mogelijk. In Oostende was er reeds 

voor de oorlog een actieve afdeling van de communistische partij. Toen al werd er campagne 

gevoerd tegen de later collaborerende partijen. Individueel werd er door de leden van de KP al 

vanaf het eerste moment van de bezetting acties gevoerd tegen de vijand. In september, 

augustus 1941 kwamen enkele communisten bijeen om hun verzetsactiviteit te coördineren en 

werd zo de Oostendse afdeling van het OF gesticht. Terwijl er aanvankelijk aangeworven 

werd onder de leden van de KP, werden later ook niet-communisten aangesproken. 

Het OF moet gesitueerd worden aan de linkerzijde van het politiek veld. Deze groepering zou 

zich radicaliseren in thema’s als de demobilisatie en de koningskwestie. Het kwam 

voortdurend in conflict met de overheid die de communisten wantrouwde als tegenstanders 

van de parlementaire democratie. Binnen de groepering was men ook zeer antikoningsgezind.   
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Dan was er tenslotte ook nog de socialistische weerstand. De socialistische partij ging ook in 

Oostende tijdens de bezetting ondergronds en zette haar activiteiten illegaal voort.
28

 Na de 

oorlog zou deze zich zeer anticommunistisch opstellen. Dit had alles te maken met de 

concurrentie tussen beide. Bovendien waren de socialisten ook zeer antikoningsgezind. In 

tegenstelling tot de communisten streefden ze echter niet naar de instelling van een republiek. 

Ze wensten eveneens de troonsafstand van Leopold, maar waren voor het behoud van de 

monarchie. 
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nr 1599 : Mouvements de résistance. Situation et activités génerales des mouvements de 

résistance. Flandre Occidentale. 

 

 

1.2. SOMA, Deelarchief van de Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand (naoorlogs)  

 

AA1026: Correspondance, attestations, procès-verbaux, coupures de presse, listes et dossiers 

personnels relatifs à l'OMBR de Flandre occidentale, 1944-1951 

 

-AA1026/1 : Coupures de presse concernant la Résistance en général et concernant des procès 

de collaborateurs, février 1948-octobre 1951 

-AA1026/2 : Documents concernant la libération d'Ostende et de la côte, l'organisation de la 

garde au port par l'OMBR, les primes de démobilisation et les gardes à Middelkerke, 

septembre 1944 

-AA1026/3 : Documents concernant l'OMBR Flandre occidentale (correspondance avec 

l'Etat-Major, commission de contrôle, résistance armée, dossiers personnels, PV comité 

provincial) 

-AA1026/5 : Interpellations relatives à la Résistance 

-AA1026/6 : Listes diverses 
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1.3. Defensie, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Sectie Archieven, Archief UVGL. 

 

-Doos 15 farde 97: Historique Zone III Ostende – St Nicolas – Ruislede – Waregem – Ypres 

-Doos 22 farde 155 : Action juin – oct 1944 Zone III Etat Major 

-Doos 25 farde 185 : Action juin – oct 1944 Secteur III 

-Doos 32 farde 245 Demobilisation de l’Armee secrète Zone III 

-Doos 35 farde 276: Ordres de bataille de l’Armee secrète. Zone III – Secteur Ostende: sous-

secteurs Blankenberghe en Knocke 

-Doos 36 farde 286 en 286 a: L’armée secrète au service des armees alliees 

-Doos 37 farde 295 en 295 a L’armée secrète au service du gouvernement – maintien d’ordre 

-Doos 38 farde 301: L’armée secrète et les forces de l’ordre la gendarmerie et l’AS 

 

 

1.4. Fed. Overheidsdienst Sociale Zaken – Dienst Oorlogsslachtoffers. 

  

Allary Antoine Gerard Joseph Cornelis, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 

18310 

Ameel Alfons Valerius, dossier statuut politiek gevangene, nr PP ad 6802 

Asseloos Frimin Leopold, dossier statuut werkweigeraar, nr R21193 

Asseloos Firmin Leopold, dossier weerstander door de sluikpers, nr PC 5917 

Boudolf Sebastiaan Victor, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 3517 

Coens Gaston Leo, dossier statuut politiek gevangene, nr 3100 

Deckmijn Alfons, dossier weerstander door de sluikpers, nr PC 3453 

Dehouck Kamiel, dossier statuut burgerlijk weerstander, nr RC 10107 

Dubois Robert, dossier statuut politiek gevangene, nr PP 27929 

Edebau Henri, dossier statuut politiek gevangene, nr PP7446 

Fremaut Willy, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr ? 

Helsmoortel August, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 3948 

Jouret Fernand Willy, dossier weerstander door de sluikpers, nr PC 10090 

Massenhove Albert Leopold Karel, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr PC 

12793 

Mombert Martin Hector, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr PC 4586 

Monteyne Emiel, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr PC 609050 

Peurquaet Jules, dossier weerstander door de sluikpers, nr PC ad 1222 

Peurquaet Jules, dossier statuut politiek gevangene, nr PP 22454 

Porta Maria Joseph Ferdinand, dossier statuut burgerlijke weerstander, nr RC 41045 

Reynaert Maurice, dossier statuut der burgerlijke weerstander, nr 13547 

Reynaert Maurice, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 12755 

Reynaert Mauritus, dossier statuut politiek gevangen, nr 9362 

Saelens Mauritius, dossier statuut politiek gevangene, nr 29546 

Seys Mauritius Julianus, dossier statuut politiek gevangene, nr PP ad 1761 

Seys Mauritius Julianus, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr PC ad 2629 

Smissaert Hendrik, dossier statuut weggevoerde, nr D68006 

Torreele Roland Marcel, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr PC 4827 

Vandeile Mauritius Augustus, dossier statuut politiek gevangene, nr 9363 

Vandendriessche Louis Charles Robert, dossier statuut weerstander in de clandestiene pers, nr 

13835 

Van Gheluwe Robert Gilbert, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 5942 
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Vermoortel Valère, dossier statuut weerstander door de sluikpers, nr 8536 

 

 

1.5. Rijksarchief  Beveren-Waas, Parketarchief. 

 

Parketarchief gerechtelijk arrondissement Brugge, 1944-1946, nrs 50-71 

 nrs 55-60 

 

 

1.6. Archief en Documentatiecentrum Witte Brigade (Fidelio) 

 

-Sector Oostende: 

Nr 500 Statuten. 1949. Kopie. 1 stuk 

Nr 501 Notulen van diverse bestuursvergaderingen: 1945, 1947, 1948, 1950. 1omslag 

Nr 502 Briefwisseling. 1944, 1949-1950. 1 omslag 

Nr 503 Ledenlijsten 1 omslag 

Nr 504 Circulaires aan de leden 1948;1952. 2 stukken 

Nr 505 Fin stukken 1945 1 omslag 

Nr 506 Kasboek 1946-1948 1 deel 

 

-Provinciale Commando’s West-Vlaanderen 

Nr 172 Briefwisseling met de sector Oostende 

Nr 173 Briefwisseling van Pierre Snauwaert met John Kesteloot  

 

-Hoofdkwartier – Nationaal Comité  

Briefwisseling met de provinciale commando’s  

Nr 39 West-Vlaanderen. Oktober 1944-58, 1965-69, 1974 en zd 

 

Briefwisseling met de sectoren: 

Nr 78 Oostende. 1945-1957, 1987-1988 en zd 

 

 

1.7. Nationaal Museum van de Weerstand 

 

-A15/2: Dossier Onafhankelijkheidsfront, Oostende 

Activiteitenbundel 

Ledenlijst  

 

 

1.8. Stadsarchief Oostende 

 

-SA024: Jaarverslagen, 1944-1947/1950  

-SA015: Verslagen College van Burgemeester en Schepenen, 1944-1947  

-SA016: Gemeenteraadsverslagen, 1944-1947/1950  

 

-SAR016: Registers van inkomende briefwisseling 1944, april-mei-juni 1945 

-SAR017: Registers van uitgaande briefwisseling 1944, april-mei-juni 1945  

-SAR009: Briefkopieën  

 

-SAR007: Personeelsdossiers 
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nr 3650: Personeelsdossier Roger Vanhee (°07/08/1906) 

 

-SA012: Archief Secretarie, 1944-1946  

SAD 521/nr104: Persoonlijke briefwisseling kabinet burgemeester H.Serruys vanaf 1944 

SAD521/nr196: Dossier. Gemeenteraad samenstelling. Periode 1938-1944/1947-1952 

SAD521/nr 337: Alg – oorlog – verklaringen 1944 

SAD521/nr 339: Algemeen-Oorlog-Bomaanvallen 1940-1953. 

SAD 521/nr 864: Politie. Ordehandhaving. 1945-1955 

SAD 521/nr 898: Politie. Openbare Orde. Optochten 1944 

SAD 521/nr 899: Politie. Openbare Orde. Optochten 1945 

SAD 521/nr 900: Politie. Openbare Orde. Optochten 1946 

SAD521/nr 1370: Gemeenteraad alfabetische bundels oud-gemeenteraadsleden Boudolf 

Sebastiaan. 

SAD521/nr1393: Gemeenteraad – alfabetische bundels oud-gemeenteraadsleden: Reynaert 

Maurice. 

SAD 521/nr 1483: ‘Hallo met het stadhuis’: diversen (plechtigheden, inwijdingen en oorlog) 

1944-1953. 

SAD 521/nr 1765: Politie. Stakingen. 1946-1956 

SAD 521/nr 1790: Politie. Onwettig afficheren. 1945-1955 

SAD521/ nr 2223: Oorlog Verklaringen 1944  

 

-www.archief.oostende.be:  

 

Beeldbank 

 

Biografieën, Oostendse burgemeesters 

Biografieën, Oostendse schepenen 

Biografieën, Oostendse gemeenteraadsleden 

 

Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen Oostende 1841-1946. 

Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen Oostende. 1947-2012. 

Samenstelling Gemeenteraden Oostende. 1818/1841-1946. 

Samenstelling Gemeenteraden Oostende. 1947-2012 

 

 

1.9. Voorlichtingsdienst stad Oostende  

 

Lijst vaderlandslievende verenigingen 

 

 

1.10. Stadsbibliotheek Oostende 

 

Pers, Oostende, 1944-1946 

 De Zeewacht  

Het Kustblad  

Volksstem  

Voor Allen 

  

Tijdschriften, Oostende  

Trouw-Fidelité. Maandblad van de VGL – Schuiloord Oostende, 1949-1955 

http://www.archief.oostende.be/
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 1.11. Privé-archief 

 

Privé-archief van Roland Vandevelde 
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THEMA 1: DE BEVRIJDING. 

 

In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de bevrijding van Oostende beantwoordt aan het 

algemeen beeld van België dat in een razendsnel tempo werd bevrijd door de geallieerde 

troepen en van een verzet dat amper de tijd kreeg om een bijdrage te leveren. Zowel feiten als 

beeldvorming en beleving zullen hierbij aan bod komen. 

 

1. De bevrijding van Oostende. De feiten. 

1.1. De landing van Normandië en de reactie van de bezetter. 

Op 6 juni 1944 nam met de landing in Normandië de langverwachte bevrijding in Europa 

aanvang. De Duitsers zagen in deze gebeurtenis echter een afleidingsmanoeuvre en 

verwachtten in afzienbare tijd een tweede ontscheping in het Pas-de-Calais of in België. In 

deze overtuiging versterkte de bezetter de verdediging van de kust.
29

 Het grootste gedeelte 

van de Oostendse bevolking werd daarbij in de aanloop naar de bevrijding verplicht om 

verdedigingswerken uit te voeren.
30

 Hoewel ze de titel niet had, werd Oostende tijdens de 

bezetting omgevormd tot een ware vestigingstad. De haven was van alle kanten verdedigbaar. 

Een groot aantal Duitse troepen was aanwezig. Grote stukken van de stad waren ingepalmd en 

aangepast tot versterkingen. Voor de Oostendse bevolking waren al die zones verboden 

terrein.
31

 Bovendien werd net als in alle kustgemeenten iedereen die nu nog in het bezit was 

van een radio verplicht om deze in te leveren. In het teken van de gebeurtenissen wou de 

bezetter immers vermijden dat de gecodeerde boodschappen van de Britten hen zouden 

bereiken. Een evacuatiebevel zou er uiteindelijk voor zorgen dat, op enkel uitzonderingen na, 

alle inwoners uit de kustgemeenten werden verwijderd. Dit gebeurde onder de mom van de 

burgers te willen beschermen. In werkelijkheid had men echter schrik voor hun inmenging in 

de strijd. Uit de landing van 6 juni was gebleken dat de plaatselijke bevolking zich opwierp 

als gids voor de geallieerde troepen en zelfs effectief meestreed aan de zijde van haar 

bevrijders.
32

 Een andere aanleiding voor de verplichte evacuatie was de Duitse beslissing om 

een gedeelte van West-Vlaanderen onder water te zetten. Hiervoor zou men overstromingen 

veroorzaken door een aantal sluizen te sluiten en tezelfdertijd enkele andere te openen. In die 

zin moesten buurtgemeenten van Oostende, zoals Bredene en Klemskerke, helemaal ontruimd 
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worden.
33

 Op deze manier hoopte de bezetter de opmars van de geallieerde troepen te 

hinderen. Een maatregel die de Canadezen niet zou beletten om goed op te schieten in het 

West-Vlaamse poldergebied.
34

  

 

De Oostendse bevolking kreeg op 4 augustus 1944 van de Kreigskommandantur van Brugge 

het bevel tot evacuatie. Wie tegen 10 augustus niet in het bezit was van een getuigschrift tot 

vrijstelling moest de stad verlaten. De ontruiming ging op 11 augustus van start en diende 

uiterlijk twee weken later volbracht te zijn. Als toevluchtsgemeente wees de bezetter hierbij 

Ename aan. Aan het bevel gaven er echter slechts 686 Oostendenaren gevolg. Een overgroot 

deel van de inwoners legde het gewoon naast zich neer. De krijgsverrichtingen begonnen een 

zodanige wending te nemen dat bij de bevolking het besef groeide dat het moment van de 

bevrijding naderde.
35

   

Dit ontruimingsbevel was echter niet het eerste dat Oostende trof. Het hoort thuis in een reeks 

maatregelen. In verschillende fases liet de bezetter immers iedere persoon verwijderen die niet 

noodzakelijk was voor de werking van de stad. Ook dit moet gezien worden in het licht van 

het belang van de kuststreek bij een mogelijke landing. In september 1942 dienden zo alle 

beroepsmilitairen de kuststreek te verlaten.
36

 Eind februari, begin maart 1944 ging men over 

tot de massale evacuatie van de gewone Oostendenaars.
37

 Op 25 februari liet 

oorlogsburgemeester Loones de onderrichtingen voor de geëvacueerden uithangen in de 

stad.
38

 Ongeveer 12.000 inwoners van Oostende werden door deze maatregel getroffen.
39

 De 

meeste onder hen kwamen terecht in de omgeving van Oudenaarde.
40

  

 

Deze ontruimingsoperatie is van belang voor ons onderzoek naar het verzet in Oostende. Ook 

menig verzetsman diende immers zijn thuisstad te verlaten. Maurice Doeuvre van het OMBR 

verklaarde zo hoe na de landing van Normandië in de aanloop van de bevrijding ‘velen onzer 

mannen’ werden geëvacueerd.
41

 Ook het Geheim Leger verloor door deze maatregelen van de 

bezetter een aantal van zijn goede krachten. Zo moest Lucien Deprez in januari 1944 zijn 
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functie als waarnemend adjunct-commissaris neerleggen. Hij werd afgezet door toenmalig 

oorlogsburgemeester Vanlaere en moest als ‘ongewenscht’ de kust verlaten om zich op Duits 

bevel te vestigen in Hasselt. Op dat moment was hij echter broodnodig voor zijn groepering, 

want na de massale aanhoudingen van 1943 was schuiloord Oostende volledig onthoofd. 

Deprez was één van de twee stafleden, die niet gevat of verdwenen waren. Pas op 18 

september 1944 zou hij zijn groepering opnieuw kunnen vervoegen in Oostende.
42

 

Hoeveel verzetslui verder nog het slachtoffer zijn geworden van deze Duitse 

evacuatieplannen, is niet achtergehaald.
43

 Voor de werking van het verzet in de kuststad en 

voor het verzetsaandeel tijdens de bezetting en de bevrijding zal dit echter gevolgen gehad 

hebben. Elke weerstander die geëvacueerd werd, was immers een verlies voor de groepering. 

Aangezien het verzet slechts een beperkt percentage van de bevolking inhield, telde elke 

persoon.  

 

1.2. De laatste drie bezettingsmaanden en de aanloop naar de bevrijding.  

Bij het nieuws van de landing in Normandië kon de bevolking nauwelijks haar enthousiasme 

de baas en ook voor het verzet was dit een belangrijk keerpunt. Voor de OMBR-groep onder 

leiding van Maurice Doeuvre was het, het teken om met de definitieve organisatie aan te 

vangen. Er werden vergaderingen gehouden, zowel in het huis en pakhuis van Doeuvre als in 

de woning van Pascal Vandenbogaerde. De manschappen werden ingelicht en voorzien van 

de nodige instructies.
44

  

Ook bij het Geheim Leger zetten de gebeurtenissen in Normandië de werking in gang. Tot 

voor 1 juni 1944 was er in de sector Brugge-Oostende geen sprake van een gecoördineerd 

optreden. Op die dag kondigde men vanuit Londen de landing aan. ‘Message pour la petite 

Berthe: la frondraison des arbres vous cache le vieux moulin.’ was het radiobericht dat deze 

groepering waarschuwde voor wat komen ging. De sectorleiding was echter nog niet op de 
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hoogte van de betekenis van de boodschap. Enkel op het leidinggevend niveau van Zone III
45

 

wist men dat deze code voor het Geheim Leger acties voorzag binnen de twee weken. In een 

tijdspanne van 14 dagen zou met andere woorden de geallieerde landing plaatsvinden. Over 

de exacte plaats en datum bleef men echter in het ongewisse. Pas nadat de sector van 

hogerhand het bevel vernomen had om maatregelen voor actie te nemen, konden daarenboven 

de verschillende groepen
46

 in zijn gebied ingelicht worden. Zo was dit ook het geval voor het 

schuiloord Oostende. Hierbij verloor men enkele dagen. Bepaalde chefs zullen pas na 6 juni 

1944 gewaarschuwd worden.
47

  

 

Op 8 juni volgde een nieuw radiobericht voor het Geheim Leger. De codezin ‘Le roi Salomon 

a mis ses gros sabots’ was het startsein om over te gaan tot de uitvoering van sabotageacties 

door de verzetsleden. Deze keer werd er geen tijd verloren door onwetendheid omtrent de 

betekenis van de boodschap. Alle verantwoordelijken begrepen het bericht. Vanaf de 

volgende dag ging men aan de slag en werden verschillende acties uitgevoerd.
48

 In het 

Schuiloord Oostende plaatste men in de maand juni planken op de wegen met grote nagels om 

vijandelijke voertuigen te laten lekrijden. Bij de firma Byttebier werd een vat mazout 

vernield. Diezelfde maand stelde men ook een betonmolen buiten werking. Hiervoor plaatste 

men een ijzeren bout tussen de kamwielen. De waterleidingen werden gesaboteerd, zodat men 

genoodzaakt was om zeewater te gebruiken bij het vervaardigen van betonnen palen. Het 

beton was hierdoor brozer en de palen konden gemakkelijker breken. Rond 10 augustus werd 

dit nog eens herhaald op een gelijkaardige werf in Klemskerke. Verder zetten de leden van het 

Geheim Leger in juni een aantal bunkers op de zeedijk onder water. In de maand augustus 

sneed men op twee plaatsen in de stad de elektriciteitsleidingen door, alsook werd de 

telefoonverbinding tussen verschillende batterijen vernietigd. Eerder waren al 

voorbereidingen genomen om ook de ondergrondse telefoonkabels te saboteren. Hierbij 

moesten de kabels echter eerst blootgelegd worden en had men nood aan springstof. Die had 

men niet kunnen bekomen. Wel leverde luitenant Van Poucke een formule, zodat een 

vloeistof kon gemaakt worden om de kabels te vernietigen. Na veel moeite werden de nodige 
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stoffen vergaard, maar de poging mislukte. Bij het samenvoegen van de bestandsdelen 

ontplofte het zelfgebrouwde mengsel. Een nieuwe poging is er nooit ondernomen.
49

 

Verder gooide men in augustus vijfhonderd kilo nagels in zee. Men deed materiaal 

verdwijnen of bracht zoveel mogelijk schade toe. Tijdens een bombardement op de batterij 

van Middelkerke nam het Geheim Leger van de gelegenheid gebruik om de riemen van 

verschillende machines door te hakken. Alles was goed om de Duitsers te hinderen in hun 

activiteiten en bovenal om ze vertraging te laten oplopen. Zo werd op 22 augustus een Duitse 

vrachtwagen met een lading munitie voor het Franse front ter hoogte van de Derbielaan in de 

gracht gekanteld. Pas vierentwintig uur later zou hij zijn tocht kunnen verder zetten.
50

   

Het Geheim Leger heeft zich dus met een aantal sabotageacties kunnen bezighouden, maar 

ook het OMBR liet zich in de laatste bezettingsmaanden niet onbetuigd. Telefoondraden 

werden doorgesneden door de groep van Maurice Doeuvre, zowel langs wegen alsook op het 

vliegveld van Stene en Raversijde. Andere kleine sabotagedaden vonden plaats op 

verschillende werkplaatsen in Oostende. Naar Westende toe werd een mitrailleursnest 

vernietigd.
51

  

Vanaf de landing in Normandië en gedurende heel de zomer van 1944 was er in Oostende dus 

sprake van sabotageacties tegen de vijand. Het is echter duidelijk dat het wel telkens maar 

ging om kleinschalige ondernemingen. Vaak hielden ze niet meer in dan een prik voor de 

bezetter. Een lekke band, een kapotte betonmolen,… . Van constante hinder of vertraging met 

verregaande consequenties was er geen sprake.  

Terwijl het gangbare principe bij het Geheim Leger om zoveel mogelijk manschappen te 

sparen voor de militaire acties tijdens en na de geallieerde invasie hiervoor een verklaring zou 

kunnen bieden, stond het Partizanenleger er om bekend er een andere visie op na te houden. 

Vanaf het begin voerde deze een onverbiddelijke strijd tegen de bezetter en zijn aanhangers.
52

 

De sabotageacties van de P.M. in Oostende komen echter grotendeels overeen met die van de 

andere verzetsgroeperingen in de kuststad. Zo werd net als bij het Geheim Leger door OF’ers 

de verbindingswegen van de Duitse troepen belemmerd door het plaatsen van planken met 
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grote nagels, alsook werden nagels, olie, kabels en ander materiaal in het water gegooid.
53

 Dit 

zijn maar enkele voorbeelden, maar andere, spectaculairdere sabotage zijn niet bekend. 

Het verzet in Oostende was zich van dit feit wel degelijk bewust. Zo toont ons een uitspraak 

van Lecluyse, toenmalig leider van het Geheim Leger, schuiloord Oostende: ‘Gezien de zeer 

ongunstige ligging onzer secteur konden geen grote sabotagedaden verwezentlijkt worden.’
54

 

De oorzaak werd bij deze groepering dus gezocht in de ligging van het schuiloord. Als 

kuststad lag Oostende inderdaad in de frontzone en maakte het deel uit van het Sperrgebied. 

Bijgevolg was er een grotere aanwezigheid van vijandelijke soldaten en werd er veel meer 

controle uitgevoerd. De mogelijkheden van het verzet werden hierdoor in Oostende sterk 

ingeperkt. Elke actie, hoe klein ook, hield dus altijd een groot risico in voor de uitvoerders 

ervan. Het Geheim Leger had met de massale aanhoudingen van november 1943 reeds 

ondervonden aan welk gevaar men zich telkens bloot stelde. Dit kan ook een zekere 

terughoudendheid bij de leden van deze groepering verklaren. Maar, ook bij de Oostendse 

afdeling van het Onafhankelijkheidsfront werd deze mening gedeeld. Volgens Roger 

Vermeersch diende er immers opgemerkt te worden dat ‘het voor ons langs de kust een geheel 

moeilijke en gevaarlijke streek was om akties uit te voeren.’
55

 

 

Hoewel kleinschalig, zette de landing in Normandië dus een zekere werking in gang bij de 

Oostendse verzetsgroeperingen. Naast kleine sabotageacties wezen nog een aantal andere 

daden op een zekere voorbereiding naar de bevrijding toe. Zo werd na 6 juni bij de OMBR-

groep van Doeuvre pogingen ondernomen om wapens te verzamelen.
56

 De stad verdedigen, 

was immers een van de opdrachten van het verzet en het deelnemen aan de militaire actie 

tijdens de bevrijding behoorde tot het hoogste streven van mening verzetsman. Op vraag van 

de leiding in Brugge werd in het schuiloord Oostende van het Geheim Leger tijdens de 

zomermaanden van ’44 nog een laatste plan opgemaakt van de kustverdediging (batterijen – 

bunkers – mitrailleursnesten enz…).
57
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In zake de voorbereiding van de bevrijding kunnen we dus concluderen dat de landing van 

Normandië wel degelijk iets teweegbracht bij de Oostendse groeperingen, maar dat dit alles 

zeer kleinschalig was.  

 

1.3. De laatste bezettingsdagen. 

Ondertussen verloren de geallieerden kostbare tijd in Normandië. Nadat hun troepen er echter 

in slaagden om de Duitse ring rond hun bruggenhoofd te doorbreken, waren ze niet meer te 

stoppen. Met relatief weinig tegenkantingen werd de grens met ons land bereikt. De 

bevrijding van België voltrok zich in een razendsnel tempo. Op 1 september staken de eerste 

geallieerden de Belgische grens over. Twee dagen later was Brussel bevrijd. Op 4 september 

volgde Antwerpen.
58

  

Niet alleen de bezetter werd overvallen door de snelheid waarmee de bevrijding van ons land 

zich voltrok, ook de plannen van de weerstand werden danig in de war gestuurd.
59

 Nadat de 

uitbouw van het Normandisch bruggenhoofd meer tijd leek te kosten dan verwacht, verviel de 

Belgische bevolking immers opnieuw in een berustende houding.
60

 Eind augustus, begin 

september verkeerde men bij het Belgisch verzet nog steeds in de fase van waakzaamheid. In 

dit licht werd bij het PA van het Onafhankelijkheidsfront op 26 augustus de laatste algemene 

richtlijnen naar de regio’s verzonden. De verloven werden pas ingetrokken vanaf 1 september. 

Niet enkel de plannen van het Onafhankelijkheidsfront zouden in september ’44 verstoord 

worden, ook het Geheim Leger had het zich anders voorgesteld. Volgens de richtlijnen van 

Londen zou de bevrijding voor deze groepering in drie fasen verlopen. Een eerste fase was 

reeds in gang gezet op 8 juni,
61

 maar het was dan ook de enige. Pas na veel aarzelen dwongen 

de omstandigheden generaal Pire, bevelhebber van het Geheim Leger, om op 1 september 

over te gaan tot zowel fase twee als drie.
62

 

 

Vanaf 3 september werd er in Oostende reikhalzend uitgekeken naar de bevrijders. De nodige 

voorbereidingen werden getroffen om hen hartelijk binnen te halen in de stad.
63

 Ook het 

verzet liet zich niet onbetuigd tijdens de laatste bezettingsdagen. Naar eigen zeggen, slaagde 

Maurice Doeuvre er zo in om vier dagen voor de bevrijding samen met een zekere mevrouw 
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Vandecasteele, die eveneens lid was van zijn groep, in contact te komen met een vijftigtal 

Franse krijgsgevangenen. Deze waren te voet uit Duinkerken naar Oostende overgebracht en 

werden bewaakt door Duitse soldaten. Samen bezorgden Doeuvre en Vandecasteele hen eten 

en drinken, alsook ook verbandmiddel, ether en dergelijke om hun voeten te verzorgen. 

Opnieuw naar eigen zeggen,
64

 onderhandelde Doeuvre met de Duitse wachters en vond hij zo 

een manier om diezelfde avond de Franse krijgsgevangenen te laten vluchten. Als 

tegenprestatie duidde hij de Duitsers een schuilplaats aan om zich te verbergen. Op de dag 

van de bevrijding zou hij hen met medewerking van zijn manschappen gevangen nemen 

samen met nog een dertigtal anderen.
65

  

Voorzichtigheid was echter nog geboden. De Duitsers waren immers nog steeds aanwezig in 

de stad en ook collaborerende groeperingen waren nog actief.  Zo werd dezelfde dag het huis 

van Georges Osaer opgeblazen door mannen van de Zwarte Brigade. Dit gebeurde onder het 

voorwendsel dat er een wapenopslagplaats verdoken zat. Osaer was sinds december ’41 lid 

van de verzetsgroep onder leiding van Frans Eyland. Zijn huis was inderdaad uitgekozen als 

bewaarplaats voor hun wapens. Om hoeveel wapens het hier precies ging, is niet geweten. 

Dezelfde woning diende tevens als vergaderplaats. Een achttal verzetslui namen aan deze 

vergaderingen deel.
66

 Ondanks het nog reële gevaar werden de activiteiten van de 

verzetsgroeperingen voortgezet.  

 

Op 7 september kwam het in Oostende het verzet ter ore dat de geallieerden in aantocht 

waren. Een lid van de groep Oudenburg verwittigde het Geheim Leger in Oostende. Hij liet 

weten dat de Canadezen Oudenburg bevrijd hadden en via Gistel Oostende naderden. Hierop 

besloot Lecluyse een bijeenkomst te organiseren in het voorlopig lokaal ‘De Militaire Kring’ 

in de Ieperstraat. Deze zou echter uit veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. In Oostende 

bevonden zich immers op dat moment nog steeds vijandelijke soldaten en de groepering was 

ondanks herhaaldelijk aandringen op hoger niveau nog steeds niet van wapens voorzien. Voor 

de aankomst van de geallieerde troepen en de bevrijding van de stad zouden de manschappen 
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van het Geheim Leger in Oostende dus niet meer samenkomen. Pas de volgende dag 

verzamelden ze zich op de plaats van samenkomst.
67

   

Dit was echter niet het geval voor alle groeperingen in Oostende. De dag voor de bevrijding 

verzamelde de Witte Brigade alle beschikbare mannen op een geheime plaats. Er werden 

instructies gegeven tot sabotage en dat ‘zoveel mogelijk’. Bij het voorbijkomen van de 

terugtrekkende Duitsers gooide men zo op 7 september eveneens nagels op het wegdek om 

zoveel mogelijk lekke banden te veroorzaken. Telefoondraden werden doorgesneden. Langs 

de wegen deden mannen van de Witte Brigade loopgraven instorten.
68

 De bedoeling bleef 

dezelfde als tijdens de zomermaanden: de vijand zoveel mogelijk hinderen.  

Ook bij het Onafhankelijkheidsfront werd dit nagestreefd. Net voor de bevrijding kreeg Emiel 

Monteyne het naar eigen zeggen voor elkaar om samen met zijn groep van 10 man al het 

rollend materiaal van de trammaatschappij onklaar te maken.
69

 In de morgen van 8 september 

zetten de leden van het Onafhankelijkheidsfront hun sabotage op kleine schaal verder. 

Verbindingswegen werden op zo een manier belemmerd dat de Duitse vrachtwagenbanden 

eraan moesten geloven. Ze slaagden er zelfs in om een klein munitiedepot op te blazen.
70

 

Naast het uitvoeren van sabotageacties, werden ook andere voorbereidingen getroffen. Witte 

Brigademannen haalden de dag voor de bevrijding wapens uit verborgen plaatsen en deelden 

ze uit. Verpleegsters en andere verzetsleden werden van de nodige middelen voorzien om 

eerste hulp toe te dienen aan gewonden. Om elkaar te kunnen herkennen tijdens de actie 

werden armbanden en dassen gemaakt in de Belgische driekleur. Verkenners werden 

uitgezonden om in de omgeving van de stad poolshoogte te nemen van de situatie. Hierbij 

maakten ze gebruik van het kenteken van het Rode Kruis om zich in te dekken tegen de 

vijand. Verschillende Duitse soldaten werden in de avond reeds aangehouden en opgesloten in 

de kelder van het stadhuis. Heel de nacht werd er gewaakt om indien nodig in te grijpen.
71

  

Men spreekt hierbij slechts van op de hoede geweest te zijn, waardoor effectieve actie in de 

nacht van 7 op 8 september waarschijnlijk uitgesloten is.  

We kunnen dus vaststellen dat het verzet in Oostende zich voornamelijk aan de vooravond 

van de bevrijding bezighoudt met laatste sabotageacties tegen de bezetter. Het probeert 
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eveneens op de hoogte te blijven van de situatie en treft voorbereidingen op een mogelijke 

deelname aan de strijd. Dit doet niets af aan de al dan niet daaropvolgende participatie aan de 

bevrijding. De intentie is alvast aanwezig.  

 

1.4. Contact met de geallieerde troepen. 

Zowel de Witte Brigade, het Geheim Leger als het Onafhankelijkheidsfront stuurden 

verzetsleden vooruit om in verbinding te komen met de geallieerde troepen. De Witte Brigade 

liet daags voor de bevrijding de omgeving van de stad verkennen door zijn mannen.
72

 

Wanneer het Geheim Leger die dag gewaarschuwd wordt dat de geallieerden naderen, werd er 

besloten om een voorbode hen tegemoet te laten gaan om de troepen tot Oostende te laten 

doorkomen. Aangezien Albert Aspeslagh de Engelse taal goed beheerste, zond Lecluyse zijn 

adjunct leider met de opdracht om het bevrijdingsleger op te zoeken en het eventueel tot 

Oostende te vergezellen.
73

 De volgende morgen gingen twee patrouilles van het Oostendse 

OF eveneens op pad om de geallieerde soldaten te berichten over de toestand in de kuststad. 

Ze bereikten hen in Westkerke. Daar brachten ze hen volledig op de hoogte van de situatie in 

het gewest.
74

 

Bij de bevrijding waren zowel Britse, Amerikaanse als Poolse troepen actief in ons land, maar 

het waren Canadese soldaten die de Belgische kust voor hun rekening namen. Zij hadden pas 

op 6 september Frankrijk verlaten. Hun ‘vertraging’ was te wijten aan de lastige opdracht om 

de Noord-Franse havensteden in te nemen.
75

 Hun vooruitgang langs de kust was echter niet 

minder indrukwekkend. Op enkele dagen was het gebied tussen De Panne en Zeebrugge 

bevrijd. De Tweede Canadese Divisie ontzette met behulp van de Manitoba Dragoons, de 18
de

 

Gepantserde Brigade, Nieuwpoort op 7 september. Van daaruit rukten ze verder op en zo 

naderden de volgende middag de eerste Canadezen Oostende.
76

  

Het verzet had in tussentijd contact met hen opgenomen en nam de taak op zich om hen naar 

Oostende te begeleiden. Zo loodste Albert Aspeslagh van het Geheim Leger samen met zijn 

collega Vandenberghe van het Onafhankelijkheidsfront de acht eerste gepantserde 

verkenningsvoertuigen binnen.
77

 Zij waren echter niet de enige burgers die zich hiertoe 
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leenden. Op enkele kilometers van de stad ontmoette journalist Robert Lanoye eveneens de 

Canadese colonne en wees hen de weg.
78

 

 

1.5. De aftocht van de bezetter. 

Wanneer de eerste troepen de stad binnenreden, hadden de Duitsers deze al verlaten. In 

Oostende kwam het dus niet tot een treffen. Van een strijd om de bevrijding was er geen 

sprake. In heel het gebied tussen De Panne en Zeebrugge zouden de Duitsers overigens 

weinig of geen weerstand bieden tegen de opmars van de geallieerden. Door zijn haven was 

Oostende nochtans een strategisch punt. Toch viel de stad de Manitoba Dragoons ‘zonder dat 

ze ook maar één schot hadden moeten lossen’
79

 in handen. Ook de Oostendse verzetsleden 

zouden tijdens de bevrijding van hun stad dus niet moeten overgaan tot militaire actie.   

Toen het duidelijk werd dat de geallieerde troepen niet meer te stuiten waren en de eens zo 

gevreesde Wehrmacht verslagen leek, was de bezetter immers begonnen met zich hals over 

kop terug te trekken.
 
Elk vervoermiddel dat men kon vinden, werd gebruikt.

80
 Tijdens de 

Duitse aftocht werden zo in Oostende 83 fietsen, 15 paarden, 31 paardenwagens en allerlei 

voorwerpen zoals stootwagens, binnen en buitenbanden in beslag genomen.
81

 Voor vele 

soldaten zat er echter niets anders op dan zich op eigen krachten uit de voeten te maken.  

Zo verlieten de Duitsers Oostende. Van hieruit trokken ze verder, ofwel richting Breskens 

samen met het 15
de

 leger om zich daar te hergroeperen, ofwel richting Duinkerke om daar 

mee de geallieerde omsingeling te doorstaan.
82

 

 

De strijd was dus nog niet gedaan. Zo mocht de stad de geallieerden dan wel zonder enige 

strijd in handen zijn gevallen, bij hun aftocht hadden de Duitsers geprobeerd een zo zwaar 

mogelijke hypotheek te leggen op de toekomst van de Oostende. Daarbij dacht men de 

mogelijke rol van deze kuststad in de verdere oorlogsstrijd. Vanaf 1940 had Oostende reeds 

zwaar geleden onder de oorlog. Op de Duitse bombardementen van de Achttiendaagse 

veldtocht volgde vier jaar van geallieerde aanvallen met als mikpunt de nu Duitse zeehaven. 

Daarenboven greep de bezetter sterk in op het uitzicht van de stad om zijn versterkingen uit te 

bouwen. Het Kursaal en de hippodroom werden afgebroken en moesten plaats maken voor 
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bunkers. Hotels werden omgevormd tot Duitse kazernes. Het eens zo prestigieuze Palace 

Hotel werd gedegradeerd tot opslagplaats.
83

 

De bevolking ervoer het in 1944 alsof de stad nog veel erger werd toegetakeld tijdens de 

laatste bezettingsdagen dan in 1940.
84

 In allerijl liet de vijand vanaf 4 september alles 

springen wat hij ondermijnd had. Bunkers werden opgeblazen.
85

 Zo verging het ook de 

bunker waarvoor het Kursaal had moeten plaatsruimen. De rondvliegende betonblokken 

zaaiden heel wat vernieling bij de nabijgelegen gebouwen. Ook het Casino Imperial moest er 

kort voor hun vertrek aan geloven. Een munitiedepot werd op de plaats gekend als Petite Nice 

vernietigd. Terwijl het de lucht in vloog, richtte het in de omgeving enorm veel schade aan. 

Het Palace Hotel brandde helemaal uit,
86

 nadat de terugtrekkende Duitsers van 6 op 7 

september het levensmiddelendepot van de Duitse Kreigsmarine in brand staken. Een enorme 

rookpluim ontsierde de horizon van Oostende.
87

 

Het is duidelijk dat men doelgericht vernieling zaaide. Strategische militaire punten werden 

onklaar gemaakt en ook voedsel- en munitievoorraden waren het doelwit van de 

terugtrekkende Duitsers. Geen enkel geschenk mocht de geallieerden in handen vallen. 

Bovenal wilde men het functioneren van de stad stilleggen. En wat is daarvoor doeltreffender 

dan het opblazen van de elektriciteitscentrale? Energie is levensnoodzakelijk om een stad 

draaiend te houden. Naast de elektriciteitscentrale vloog ook het post- en telefoongebouw de 

lucht in,
88

 zodat de communicatiemogelijkheden van de stad verstoord werden.  

Vooraleer de stad prijs gegeven werd, poogde men bovendien om de grootste troef van 

Oostende uit te schakelen. Met het oog op ze onbruikbaar te maken voor de geallieerde 

troepen, werden de haveninstellingen zwaar beschadigd. De haven was immers van 

levensnoodzakelijk belang voor de continuïteit van de geallieerde opmars. Antwerpen was 

wel bevrijd en zijn haven was dankzij het verzet ongehavend gebleven, maar de 

Scheldemonding was nog steeds versperd. Geen enkel schip kon Antwerpen aandoen en 

bevoorraden zolang dit het geval was en de Duitsers waren vastberaden om zo lang mogelijk 

deze rivier in handen te houden.
89

 De bevoorrading van hun troepen hield de geallieerden 
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wakker. In dit opzicht bood Oostende met zijn haven een oplossing en daar probeerden de 

Duitsers een stokje voor te steken.   

In de handelshaven
90

 liet men vissersboten en binnenschepen zinken in de nieuwe en oude 

handelsdokken. Een gezonken binnenschip versperde hierbij de sluis van de oude dokken, 

terwijl de sluisdeuren beschadigd werden door ontploffingen. Voor de sluis Demey ging men 

op dezelfde manier te werk, maar dan met twee oppers. Enkel de kaaimuren van het vlotdok 

en van de oude dokken bleven intact. De kaaimuren van het hout- en zwaaidok werden 

daarentegen totaal vernietigd. Alsof dit nog niet genoeg was, blies men ook een voor een de 

brug voor het zeestation, de Demeybruggen en de brug van de Tweebruggenstraat op. 

Nabijgelegen gebouwen en hangars deelden eveneens in de klappen.
91

 

Ook de vissershaven ontsnapte niet aan de Duitse vernielzucht. De focus van de 

beschadigingen, vertelt ons ook hier dat er alles aan gedaan werd om de havenfuncties van 

Oostende volledig onbruikbaar te maken. Zo werd het mechanisme van de sluisdeuren 

gesaboteerd. De sluisdeuren waren zwaar gehavend en aan beide zijden waren in de 

sluismuren elk twee bressen geslagen. Terwijl de sluis zelf ontsierd werd door twee gezonken 

binnenvaartuigen, had men voor de sluisdeuren twee sleepboten en twee lichters vol water 

laten lopen. Zowel van het tijdok als van de vlotkom werden de kaaimuren opgeblazen.
92

 

Vanaf 4 september hielden de Duitsers zich bezig met deze vernietigingen en tot het 

allerlaatste moment werd er waar mogelijk schade toegebracht. Op het ogenblik dat vier 

dagen later de eerste eenheden van het bevrijdingsleger de stad betreden, zou zich zo nog een 

geweldige ontploffing voordoen aan de haven.
93

  

 

Het verzet heeft dit alles niet kunnen verhinderen. Nochtans was dit zo gepland. Eén van de 

prioritaire taken van de weerstand was immers om bij de bevrijding de Duitse 

vernielingsvoorbereidingen te neutraliseren en de effectieve vernielingen te herstellen.
94

 Ook 

de weerstanders van Oostende zouden hun stad en vooral de haven beschermen. Bij het 

Geheim Leger werden hier concrete plannen voor opgesteld. Aanvankelijk had de groepering 

zelfs twee aparte afdelingen. Eén voor militaire en één voor burgerlijke actie. Na aanhouding 
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en verbanning van de leiders werden beide afdelingen echter samengevoegd.
95

 In de nazomer 

van 1942 zou bovendien naast het toenmalig Belgisch Legioen een geheim ‘Vrijkorps voor 

Militaire Actie’ het licht zien. De vooropgestelde taak van het Vrijkorps bestond eruit om bij 

de geplande landing in maart 1943 aan de hand van offensieve operaties in het landingsgebied 

ondersteuning te bieden aan de geallieerden. In West-Vlaanderen richtte Gustaaf Dumolin in 

dit licht een ‘Brigade van de Dood’ op. In Oostende zou een groep van deze brigade onder het 

bevel gestaan hebben van Laurent Goddyn. De specifieke opdracht van groep Oostende 

bestond eruit om bij een eventuele landing in Oostende de geallieerden te ondersteunen. Van 

de weerstanders werd verwacht de vitale punten van de stad en de haven te bezetten. Daarbij 

moest belet worden aan de Duitsers om de haven te vernielen en verhinderd worden aan de 

nabije versterkingen om hulp te bieden. Begin 1943 werd het Belgisch Legioen omgedoopt tot 

Leger van België of Armée Belgique. Het Vrijkorps had afgedaan en de manschappen werden 

opgenomen in het AB.
96

  

Toen August Lecluyse dan in maart 1943 adjunct leider werd in Oostende, bestond zijn 

voornaamste taak eruit om de verdediging van de stad te organiseren. Samen met Charles 

Solberghe stelde hij plannen op voor het geval de geallieerde landing zou plaatsvinden. 

Hierbij kregen vijf pelotons een opdracht tot verdediging van een aantal punten en iedere 

overste werd in het bezit gesteld van specifieke verdedigingsplannen. Een eerste peloton stond 

onder leiding van reserve-onderluitenant Georges Henderyckx en diende het havenkwartier, 

de Smet de Naeyer-brug en de Slijkensebrug te verdedigen. Het zeestation en het 

stadscentrum zou beschermd worden door een tweede peloton geleid door Jules Gioannora. 

Frederic Pauwels zou als eerste sergeant-majoor het derde peloton leiden. Hun opdracht was 

het middenstation te bezetten en de omliggende punten. Langs de Torhoutsesteenweg zou de 

buitenkant van de stad en langs het zuiden zouden de stadsuitgangen bewaakt worden door 

een vierde peloton. Aan het hoofd daarvan stond Hendrik Brys. Het laatste en vijfde peloton 

was in handen van Albert Henderijck. Hij diende samen met zijn mannen de bescherming van 

de kust en de Nieuwpoortsesteenweg onder zijn hoede te nemen.
97
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De plannen waren er dus wel, maar... Terwijl in Antwerpen het verzet zich een plaatsje in de 

geschiedenis schreef door zijn rol in de bevrijding van de, nog intacte, Antwerpse haven, 

moest in Oostende het verzet lijdzaam toekijken hoe de haven en de stad zwaar gehavend 

werden. Er zijn verschillende redenen voor het falen van de Oostendse weerstand in het 

redden van de haven. Het Geheim Leger zag al zijn plannen in duigen vallen, toen de Duitsers 

op 17 november 1943 overgingen tot een hele reeks aanhoudingen. Via infiltratie van Prosper 

Dezitter in de Britse Geheime Dienst kwam de bezetter hen op het spoor via een ledenlijst en 

microfilm met de organisatie en plannen van het Vrijkorps. Tussen 17 en 26 november 

werden in het totaal 22 personen aangehouden. Slechts drie van hen zullen de Duitse kampen 

overleven. De groepering werd vakkundig onthoofd. De Duitse Abwehr ging daarbij 

nauwkeurig te werk, want de bedoeling was om de volledige organisatie lam te leggen. Leider 

Laurent Goddyn werd gearresteerd, alsook de meeste sectieoversten van Oostende en 

omgeving. Zo vielen de pelotonoversten Georges Henderyckx, Jules Gioannora, Frederic 

Pauwels, Hendrik Brys en Albert Hederijck de Duitsers in handen en Charles Solberghe, 

mede-opsteller van de Oostendse verdedigingsplannen. Van de leidinggevende figuren bleven 

enkel August Lecluyse en Lucien Deprez op vrije voeten. Die laatste werd in januari 1944 

echter naar Hasselt verbannen,
98

 zodat Lecluyse er in het schuiloord Oostende uiteindelijk 

volledig alleen kwam voor te staan. De bezetter was in zijn opzet geslaagd. In Oostende moest 

het Geheim Leger terug helemaal van nul opgestart worden.
99

  

De massale aanhoudingen van november 1943 zullen dus gevolgen gehad hebben voor het 

aandeel van het Geheim Leger bij de bevrijding van Oostende. Zo zei Lecluyse: ‘Er valt in 

aanmerking te nemen dat na de groote en massale aanhoudingen er nog weinig tijd overbleef 

om de groepering te voet te brengen.’
100

 Daarbij kreeg men met heel wat problemen te 

kampen en moesten heel wat barrières overwonnen worden. Immers, ‘Al ons werk moest 

herbegonnen worden en gezien de onderrichtingen reeds gegeven dat, de pelotonoverste zijn 

mannen moest kennen en de hoogere leiders onbekend moesten blijven was dus alle contact 

met de mannen verbroken.’
101

 De regel van geheimhouding, die gehanteerd werd uit 

veiligheidsoverwegingen, was nu een grote hinderpaal om de groepering terug op te starten. 

Zo was Lecluyse slechts gedeeltelijk op de hoogte van de organisatie en kende hij persoonlijk 

weinig namen van leden. Bovendien wees de leider van het Geheim Leger op het volgende: 
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‘Er moet eveneens in aanmerking genomen worden dat wij hier in het Spergebied onder de 

moeilijkste omstandigheden moesten opereren en het moet dus niet gezegd worden dat het 

werk welke ik, ondergetekende uit te voeren had, zeer moeilijk is geweest. Immers, na 17 

november 1943 waren alle mannen verloren. De opsporing moest in het grootste geheim 

gebeuren en de gevaren werden met de dag groter.’
102

 Ook hier wordt de ligging van 

Oostende in de frontzone aangewend als reden voor de beperkte mogelijkheden van de 

Oostendse weerstand.
103

  Dat het gevaarlijk opereren was in Oostende is zeker. Dit tonen de 

arrestatiecijfers van 1944. In het totaal zou het Geheim Leger in Oostende nog 59 mensen 

verliezen aan de bezetter.
104

 

Er was een zekere afkoelingsperiode nodig, maar daarna probeerde men de organisatie nieuw 

leven in te blazen. Er dienden opvolgers voor de aangehouden groepsoversten gezocht en 

aangeduid te worden. Bovendien moest de angst en het wantrouwen overwonnen worden dat 

leefde bij de leden die ontsnapt waren aan de razzia.
105

 Waarschijnlijk was dit nog de grootste 

barrière van allemaal en zou het een blijvende terughoudendheid teweeg brengen bij vele 

leden.  

De verbinding met de hogere leiding buiten Oostende was na 17 november 1943 verbroken. 

Pas op Paasmaandag 1944 werd de verbinding met het hoofdkwartier terug hersteld.
106

 Met 

het oog op de naderende invasie kreeg Lecluyse de opdracht om zo snel en zoveel mogelijk de 

groepering in Oostende en de nabijgelegen gemeenten te reorganiseren.
107

 Tegen juni 1944 

slaagde hij erin om van het Geheim Leger terug een groepering te maken met een sterkte van 

258 manschappen.
108

 Een mooi resultaat, maar toch zou schuiloord Oostende zijn taak niet 

kunnen vervullen.  

Lecluyse werd omstreeks hetzelfde tijdstip opgedragen om zich enkel nog met de stad 

Oostende bezig te houden. Dan spreken we slechts meer over 106 manschappen. Vanaf  7 

augustus 1944 zouden deze bovendien hun leider moeten missen. Lecluyse zag zich immers 

verplicht om te vluchten, nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgeschreven. Het 
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schuiloord was met andere woorden opnieuw stuurloos. Op 30 augustus stelde Lecluyse zich 

in Brussel in verbinding met majoor Vuylsteke. Deze droeg hem echter op om terug te keren 

naar Oostende. Onmiddellijk gaf de leider gehoor aan dit bevel. Bij het vallen van de avond 

bevond hij zich terug in Oostende. Daar moest hij zich echter nog altijd verschuilen.
109

  

Het Geheim Leger had in Oostende dus te kampen met een wankele structuur. Dit was te 

wijten aan de vele aanhoudingen onder de stafleden. Dit feit zou dan ook niet bevorderlijk 

zijn voor zijn aandeel tijdens de bevrijding. 

 

Bij het Geheim Leger werd dit alles ook aangehaald om het stroef lopen van het 

voorbereidend werk te helpen verklaren, maar de echte reden voor het onvermogen om hun 

taak te vervullen en de haven en de stad te beschermen, zochten ze in het gebrek aan 

middelen. Lecluyse stelt immers in hetzelfde verslag over de werking van de groepering: ‘Ons 

doel hebben we niet bereikt. Bij gemis aan wapens konden we de stad niet beschermen 

hetgeen ons zeer goed mogelijk was geweest.’
110

 Hij is er dus van overtuigd dat ze wel 

degelijk in hun opzet waren geslaagd, indien ze over de juiste middelen hadden beschikt. Het 

bezit van wapens is natuurlijk een cruciaal element om in de mogelijkheid te zijn deel te 

nemen aan de strijd.  Ondanks meervoudig aandringen op hoger niveau kon men in de sector 

Oostende geen wapens of springstof bemachtigen.
111

 Vanuit Brussel werd acht dagen voor de 

bevrijding nochtans verzekerd dat de wapens reeds ter plaatse waren. Ze zouden door een 

afgevaardigde overhandigd worden. Hiervan kwam echter niets terecht.
112

  

Toch moet er onder het verzet in Oostende wel degelijk wapens aanwezig geweest zijn. In het 

verslag van 7 september beschrijft de weerstandsgroepering Witte Brigade uit Oostende 

immers als één van de activiteiten: ‘wapens uit de verborgen plaatsen gehaald en 

uitgedeeld’
113

. Natuurlijk komen we uit deze omschrijving niet te weten om welke 

hoeveelheid het ging. Waren dit voldoende wapens om een gevecht met de Duitsers aan te 

gaan, een mogelijke confrontatie te winnen? Blijkbaar niet, want in hetzelfde archief is een 

verslag van Maurice Doeuvre bewaard, waarin ook hij wijst op een gebrek aan middelen. 

‘Een opdracht gegeven door de heer Majeure van de central electrique te Oostende om deze 
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te redden met een twintigtal mannen is mij mislukt, daar rondom de stad alles de lucht 

invloog door ontploffing en wegens gebrek aan beloofde wapens.’
114

  

Bij het Onafhankelijkheidsfront zijn er voor het gewest Oostende wel cijfers overgeleverd in 

verband met de zelfbewapening van de groepering. Tijdens de bezetting werd de bezetter vier 

kisten handgranaten, twee geweren en 350 patronen ontnomen. Acht leden hadden een eigen 

wapen en de groepering kocht nog tien automatische revolvers op van andere burgers. Op het 

moment van de bevrijding telde de groepering 130 militanten en 145 vrijwilligers.
115

 Er waren 

dus veel te weinig middelen beschikbaar om iedereen van een wapen te voorzien, laat staan 

om een hele stad te beschermen.  

 

Net als de bezetter was het verzet bovendien verrast door de snelle bevrijding van ons land. 

Hun plannen werden danig in de war gestuurd. Eind augustus, begin september gold bij de 

groeperingen nog steeds de fase van waakzaamheid. Bovendien werd er van hogerhand 

aangedrongen op voorzichtigheid. Met dode helden was men immers niets. In regio’s die 

verder verwijderd waren van strategische punten, zou de militaire inzet van het verzet tijdens 

de bevrijding van groter belang zijn. Daar waar de bevrijding langer op zich liet wachten, 

kreeg het verzet immers de kans om zich te manifesteren. Zo kon het Partizanenleger Ourthe-

Amblève aanbieden aan de Amerikaanse troepen en wapperde twee dagen voor hun intrede de 

Belgische vlag aan de citadel van Luik.
116

 Niets van dit alles in Oostende. Zoals in het 

merendeel van de Belgische steden werden de weerstanders er overrompeld door de 

triomftocht van de geallieerden. 

 

Of er een mogelijkheid was om de vernielingen veroorzaakt bij de terugtocht van de Duitsers 

te vermijden, is een vraag waarop nooit een antwoord zal gegeven kunnen worden. Zelfs voor 

tijdsgenoten was het niet mogelijk om dit in te schatten. Wel kunnen we ons afvragen of men 

van burgers kan verwachten dat ze met of zonder middelen roekeloos hun leven op het spel 

zetten. Er moet immers rekening mee gehouden worden dat het hier effectief gaat om burgers 

en niet om militairen. Ze bezitten niet de nodige kennis van ontmijning en dergelijke. Ze zijn 

ongeoefend in de strijd, want ze ontbreken de nodige training. Zo heeft Xavier Delaere in zijn 

thesis onderzocht of er al dan niet tijdens de bezetting in Oostende sprake was van militaire 

                                                 
114

 SOMA AA 1026/3 : Documents concernant OMBR Flandre Occidentale, Map Dossier Special I., 

Prestatielijsten van de mannen die gedurende de Duitsche bezetting in actieven dienst waren.,Verklaring van 

Doeuvre 
115

 Nationaal Museum van de Weerstand: Historiek Sector III J. Gewest Oostende, 3.1.45 
116

 GOTOVITCH (J), Sous la régence: Résistance et pouvoir, In: Courrier hebdomadaire du CRISP nr999, 1983, 

p4 



55 

 

training bij de verschillende verzetsgroeperingen. Hij heeft hier geen afdoende bewijs voor 

gevonden. Enkel bij het Nationaal Legioen kon men spreken van een vorm van militaire 

opleiding. Men kwam samen in de vélodroom van Oostende, waar men leerde marcheren, een 

granaat werpen, een wapen hanteren aan de hand van een houten stok en les kreeg in de 

beginselen van een lijf-aan-lijfgevecht. Allemaal zeer rudimentair dus. De groepering zou 

echter in de zomer van 1942 al uitgeschakeld worden door de Duitsers en dit voor ze een 

echte rol zou kunnen spelen.
117

  

 

Ook al kon het verzet de vernielende terugtocht van de Duitsers niet tegengaan, toch was de 

intentie er. Zo waagden Désiré Derynck en Gaston Bourgoignie zich in de nacht van 5 op 6 

september buiten om in opdracht van Doeuvre de brug over de Conterdam te saboteren. Ze 

slaagden er echter alleen maar in om de draden door te snijden. De volgende nacht werd 

hetzelfde gedaan met de mijnen van de kaaimuren van de Carferry ‘Istambul’.
118

 

Ook al kon het verzet de vernielende terugtocht van de Duitsers niet tegengaan, toch was het 

niet afwezig gedurende de ontploffingen. Ook al was het niet op militair vlak, het droeg zijn 

steentje bij. Zo voerden Maurice Doeuvre en mevrouw Vandecasteele bij de ontploffing van 

het munitiedepot aan de voormalige Kursaal de eerste gewonden te voet naar het burgerlijk 

hospitaal. Op vraag van de ziekenzuster werd ondanks de duisternis door hen de legerdokter 

gewaarschuwd, zodat hij de slachtoffers kon bijstaan. Beide verzetsleden verplaatsten zich 

met valse papieren en een armband van het Rode Kruis.
119

 Later zullen we ook zien hoe 

verzetsleden op risico van eigen leven een ingestorte brug bewaakten om dodelijke 

ongevallen te vermijden.  

Hoewel het verzet er niet in slaagde om de stad en de haven van vernieling te behoeden, is 

zijn bijdrage op menselijk vlak van betekenis. Hoewel dit hoogst waarschijnlijk door de 

publieke opinie zo niet zal ervaren worden, alsook in het collectief geheugen zo niet zal 

herinnerd worden. ‘Geen mensch was anders nog op straat bijna te zien.’,
120

 getuigde 

Doeuvre Maurice. Het verzet onderscheidde zich dus ook wel degelijk van de gewone 

bevolking tijdens de laatste uren van de bezetting.  
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1.6. Na de intrede van de geallieerden. 

Toen de geallieerde troepen in de middag van 8 september de zwaar gehavende stad betraden, 

stelden alle verzetsgroeperingen zich onmiddellijk ter beschikking van deze militaire 

autoriteiten.
121

 Voor het eerst kon opnieuw in het openbaar bijeen gekomen worden. De Witte 

Brigade vermeldt dit uitdrukkelijk in zijn verslag als één van zijn activiteiten op 8 september: 

‘Openbaar bijeenkomst van de mannen van de Witte Brigade.’
122

 Dit moet dan ook als een 

ware bevrijding aangevoeld hebben. Ook bij het Geheim Leger hadden zich ondertussen een 

groot aantal weerstanders verzameld op de plaats van samenkomst.
123

 Onmiddellijk ging men 

over tot het organiseren van de diensten.
124

  

Overal in het land beperkte de rol van het verzet zich tot het verlenen van bijstand aan de 

geallieerde troepen
125

 en dit zou ook in Oostende niet anders zijn. De groeperingen 

verschaften de Canadese soldaten inlichtingen en vergezelden hen op patrouilles. Ook namen 

ze de bewaking op zich van strategische punten, zoals invalswegen, bruggen en 

opslagplaatsen.
126

 Zo trok de Witte Brigade de dag van de bevrijding wachten op bij bakker 

Verbank op de Torhoutsesteenweg, de Centrale Opex, de Briquerie National Stene en op de 

hoek van de Zandvoordestraat en de Nieuwdokstraat.
127

  

Er was sprake van samenwerking tussen het verzet en het Canadees leger. Daarbij kwamen de 

verschillende verzetsgroeperingen ook onderling in contact met elkaar. Zo werkten het 

Onafhankelijkheidsfront en het Geheim Leger samen om de bewakingsdiensten op te 

stellen.
128

 Wegens de ideologische tegenstellingen van deze groeperingen
129

 is dit opmerkelijk 

en kunnen we ons vragen stellen bij hoe dit dan precies verlopen is. 
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Ook al oversteeg de bijdrage van het verzet aan de bevrijding het karakter van 

‘ondersteuning’ niet, dit was echter ook niet zonder gevaar. Elke hulp biedende weerstander 

legde evengoed zijn leven in de weegschaal en dat kon de groeperingen heel wat kosten.
130

 Zo 

kreeg men de opdracht van het Canadese commando om in de buurt van de ingestorte de Smet 

de Naeyerbrug gewapende wachtposten te plaatsen. Hun taak bestond eruit om, gezien het 

gevaar en om dodelijke ongevallen te vermijden, het publiek de toegang te ontzeggen en het 

militair verkeer van de haven om te leiden langs het Maria Hendrika Park. Drie 

verzetsmannen van Conterdam - Stene kregen van hun sectieleider Maurice Ferier het bevel 

om deze missie te vervullen. Tijdens hun dienst ontplofte echter de nabijgelegen Duitse 

duikbootbasis. Met enorme kracht vlogen stukken beton en ijzer de lucht in. Ook op de plaats 

waar de drie weerstanders opgesteld stonden, kwamen er brokstukken terecht. Achiel 

Vermeersch en Alexis Keters waren allebei op slag dood. Oscar Naert werd levensgevaarlijk 

gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed er de volgende dag.
131

 

Tijdens deze bevrijdingsdagen waren deze drie mannen niet de enige slachtoffers onder de 

weerstand van Oostende. In zijn verslagen van 8 en 9 september maakt de Witte Brigade 

telkens gewag van de verpleging van gekwetste leden als één van zijn activiteiten.
132

 Bij het 

Geheim Leger waren er daarentegen ‘geen doden of gewonden te betreuren’,
133

 volgens 

August Lecluyse. Ook het Onafhankelijkheidsfront kende geen slachtoffers tijdens de 

bevrijding van het grondgebied.
134

 Naar de aard van de verzetsactiviteiten tijdens de 

bevrijding van Oostende, was dit dan ook zeer normaal.   

 

Het verzet liet zich op de dag van de bevrijding niet enkel in met bewakingsopdrachten. Op 8 

september werden er door zowel de Witte Brigade, het Geheim Leger als het 

Onafhankelijkheidsfront ook patrouilles uitgestuurd om achtergebleven en verborgen Duitsers 

te zoeken.
135

 Er is al eerder op gewezen dat het tussen de Duitse soldaten en de Canadezen 
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niet tot een confrontatie kwam. Hetzelfde gold voor het verzet. Zo hadden zich in het 

havengebied rond het Fort Napoleon een aantal vijandelijke soldaten verschanst. Aan het 

Geheim Leger werd op 12 september 30 mannen gevraagd om een einde te maken aan deze 

situatie. Tot een gevecht zou het echter niet komen. De Duitsers werden tot krijgsgevangenen 

gemaakt. Enkele dagen later deed men opnieuw beroep op het Schuiloord Oostende. Deze 

keer hadden de Canadezen vier man nodig om mee te gaan naar de Zeevaartschool. De 

geallieerden wilden samenwerken met het verzet, maar bovenal kon men de verzetsleden goed 

gebruiken om hen wegwijs te maken in een voor hen onbekende stad. Opnieuw werden er 

geen gevechten geleverd. Bij het Geheim Leger spreekt men na de bevrijding van een totaal 

van een dertigtal Duitse krijgsgevangenen. Deze hadden zich in huizen en bunkers 

verscholen. Nadat ze gevangen genomen waren door leden van het schuiloord Oostende, 

werden ze uitgeleverd aan de gendarmerie.
136

 De PM van Oostende namen op eigen houtje 12 

vijandelijke soldaten gevangen,
137

 terwijl ook de Witte Brigade niet stil zat.
138

 Naast Duitse 

soldaten, werden eveneens collaborateurs opgespoord en gearresteerd. Hier zullen we dieper 

op ingaan bij de bespreking van de repressie. Hetzelfde geldt voor de patrouilles die op pad 

gingen om de orde te handhaven. Dit zal aan bod komen bij een specifiek hoofdstuk gewijd 

aan ordehandhaving.  

Op 8 september circuleerden dus verzetspatrouilles door de stad, maar deze waren 

ongewapend. Het verzet was immers nog steeds niet in het bezit van voldoende middelen. 

Hierbij kan dus de vraag gesteld worden in welke mate deze patrouilles gewicht in de schaal 

konden leggen. Pas na de bevrijding van Lombardzijde zou er voor het Geheim Leger in 

Oostende verandering komen in deze gebrekkige toestand. Toen pas zag men de eerste 

wapens en ook nadien kwam er nog materiaal bij. Dit zou goed zijn voor 81 geweren, munitie 

en enkele kisten handgranaten. Deze waren voornamelijk afkomstig van krijgsgevangenen.
139

 

Ook het Onafhankelijkheidsfront probeerde in Oostende zijn gebrek aan middelen te 

compenseren door aan de vijand bewapening te ontnemen: 2 zware mitrailleurs, 20 geweren, 

2 FM’s, 7 kisten handgranaten en verder honderden kogels.
140

 Dit zou echter nog steeds niet 

volstaan om alle verzetsleden te bewapenen.  
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1.7. De oorlog is nog niet ten einde. 

Op 8 september mocht Oostende dan wel bevrijd zijn, maar daarmee was de oorlog nog niet 

ten einde. Opdat de Canadese soldaten snel hun weg zouden kunnen verder zetten om ook de 

bevrijding in andere steden waar te maken, startte de bevolking van Oostende met de brug 

over het kanaal te herstellen.
141

 Een groot aantal verzetsleden wou zich bij het 

bevrijdingsleger aansluiten. Lecluyse geeft zo in zijn verslag over de werking van het Geheim 

Leger aan dat het de wens was van zijn mannen om ingelijfd te worden bij de geallieerde 

troepen.
142

 Hoeveel leden van het Geheim Leger er vanuit Oostende meegetrokken wordt 

echter niet vermeld in de verslaggeving.
143

  

Voor het Onafhankelijkheidsfront is er wel een cijfer bekend. Op 18 november 1944 

bevonden zich 14 OF’ers van de afdeling Oostende aan het front.
144

 Dit is dus het minimum 

aantal leden dat Oostende na de bevrijding verliet om samen met de geallieerden de strijd 

verder te zetten. Minimum, want in de tijdspanne tussen 8 september en 18 november kunnen 

er natuurlijk heel wat afvallen en naar huis terugkeren. In een getuigenis voor het parket van 

Brugge spreekt Fernand Jouret van velen onder hen die naar andere gewesten zijn getrokken 

met de geallieerde legers.
145

 Wat onder ‘velen’ moet verstaan worden is natuurlijk een groot 

vraagteken. Die veertien leden aan het front op 18 november zijn alleszins goed voor 

ongeveer 10% van het totaal aantal OF’ers dat toen nog actief was.
146

 Men moet hierbij 

rekening houden dat het Onafhankelijkheidsfront ook in Oostende verzetsleden nodig had om 

zijn werking te garanderen. Bovendien zouden zeker niet alle weerstanders er zich toe 

geroepen voelen om de oorlog voort te zetten. De meeste onder hen wilden niets liever dan 

hun gewone leven terug op te nemen. Zo vermeldt Guy Van Poucke in zijn studie over het 

Geheim Leger Zone III Sector Brugge-Oostende hoe een beroep moest gedaan worden op 

nieuwe vrijwilligers om deel te nemen aan het verder verloop van de strijd, aangezien veel 

weerstanders hun burgeractiviteiten hernomen hadden.
147
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Nochtans vonden ook weerstanders van de Witte Brigade Fidelio hun roeping in het 

voortzetten van de bevrijdingsstrijd. Hector Steen was bijvoorbeeld niet aanwezig bij de 

bevrijding van Oostende, maar vertrok een vijftal dagen later wel mee met de Witte Brigade 

naar Duinkerke
148

 om er deel te nemen aan de strijd.
149

 De latere provinciale commandant van 

de WB West-Vlaanderen, John Kesteloot, had de geallieerden al kort na D-Day in Frankrijk 

vervoegd.
150

  

 

Van De Panne tot Zeebrugge raasden de Canadese troepen als een sneltrein langs de 

Belgische kustlijn. De Atlantikwall met zijn betonnen bunkers kon de opmars van de Canucks 

niet stoppen. Deze bezorgde de Canadese soldaten zelfs nauwelijks problemen. Een paar 

kanonschoten of de bedreiging van een luchtaanval was gewoonlijk voldoende om een snelle 

overgave bij de Duitse verdedigers te bewerkstelligen. Honderden vijandelijke soldaten 

legden zo de wapens neer en werden door de Canadezen tot krijgsgevangenen gemaakt. De 

voormalige bezetter was niet meer in staat om enig weerwerk te bieden. Zo werden op 13 

september ten westen van Zeebrugge de laatste Duitse weerstandshaarden te niet gedaan.
151

 

In het noorden van West-Vlaanderen zou echter aan deze geallieerde triomftocht abrupt een 

einde komen, want de vijand wist zich te hergroeperen in de regio rond Knokke.
152

 Daarbij 

bevonden zich ook leden van de Duitse bezettingsmacht uit Oostende.
153

 Naast het gebied ten 

noorden van Antwerpen was dit de tweede uithoek van ons land waar het geduld van de 

inwoners langer op de proef zou gesteld worden. De bevrijding liet er lang op zich wachten, 

want de Duitse soldaten zouden er onverwacht lang stand houden. Pas op 1 november kon 

Knokke zijn bevrijders ontvangen.
154

 Aan de gevechten die aan deze heuglijke gebeurtenis 

vooraf gaan, zouden enkele Oostendse OF’ers deelnemen.
155

 

 

Diezelfde avond, op 1 november, vernam de Belgische bevolking uit de mond van de minister 

van Binnenlandse Zaken dat de volledige bevrijding van het grondgebied voltrokken was. 
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Toch zou men nog acht maanden lang in spanning het oorlogsnieuws volgen, want pas in mei 

1945 zou nazi-Duitsland definitief verslagen worden. Zelf kende men de vreugde van de 

bevrijding, maar elders in Europa en nog langer in de Stille Oceaan ging het oorlogsgeweld 

verder. Ook voor België was de bevrijding echter nog voorlopig. Ondanks de teruggewonnen 

vrijheid bleef het land niet van alle leed gespaard. In de Ardennen werd men geconfronteerd 

met de terugkeer van de bezetter, terwijl Duitse bombardementen het land teisterden.
156

 Ook 

Oostende deelde in de klappen. De oorlog was er evenmin ten einde met het binnenrijden van 

de Canadese tanks. De kuststad zou nog een serieus aantal bombardementen moeten slikken. 

De haven was het doelwit, maar de volledige stad zou er het slachtoffer van zijn.  
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2. De bevrijding van Oostende. Beleving en beeldvorming. 

2.1. De Oostendse bevolking en haar beleving van de bevrijding.
157

 

De Oostendenaars beleefden de bevrijding van hun stad zeer intens. Het verlangen naar deze 

dag, naar dit moment was gedurende vier jaar bezetting in steeds grotere mate toegenomen. 

Deze bezetting zorgde immers voor veranderingen, die steeds meer ingrepen in het dagelijks 

leven, en bracht het algemeen welzijn van de bevolking in gevaar. Ze werd door de mensen 

ervaren als een periode waarin hen vanalles ontnomen en ontzegd werd. Men voelde zich 

beperkt in zijn mogelijkheden om als persoon te functioneren. Dit werd zowel op materieel als 

immaterieel vlak ervaren.
158

 

In de beleving van deze oorlog staat het voortdurende tekort aan voedsel centraal. Zonder 

twijfel werd dit ervaren als de belangrijkste inbreuk op het welzijn van de bevolking. Terwijl 

aanvankelijk de bezetter met enige welwillendheid werd aanvaard, groeide het idee dat deze 

verantwoordelijk was voor de voedselschaarste. De Duitsers voerden immers in het teken van 

hun exploitatiepolitiek opeisingen uit in het bezette land. Hierdoor werd de bezetter in 

toenemende mate beschouwd als rechtstreekse bedreiging voor het welzijn van de inwoners, 

want hij ontnam zo de Belgische bevolking haar eigen voedsel.
159

  

Deze opeisingen van materiële aard waren zeker niet de enige factor die ertoe geleid hebben 

dat het gezag van de bezetter in vraag werd gesteld. Ook het dictatoriaal karakter van het 

bezettingsregime beknotte de inwoners van het bezette land in hun mogelijkheden om in eigen 

behoeften en verlangens te voorzien. Van democratie was er geen sprake meer. De bezetter 

kondigde voorschriften af en dwong deze af met behulp van de Duitse politiediensten. De 

bewegingsruimte van de bevolking werd sterk ingeperkt.
160

 Voor Oostende kan dit zeer 

letterlijk genomen worden. De stad lag immers in het ‘Küstensperrgebiet’. Om het gebied te 

betreden was een speciale Duitse toelating nodig en grote delen van de stad waren verboden 

terrein.
161

 Ook de invoering van de verplichte tewerkstelling in Duitsland is in deze context te 

plaatsen. Aangezien deze maatregel alle lagen van de bevolking zonder onderscheid trof en 

ervaren werd als een uiting van brutale machtspolitiek, droeg hij bij tot een stijgend anti-Duits 

gevoel en verzet tegen de bezetter.
162
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De bevrijding werd voorgesteld als het moment dat aan dit alles zou een einde maken en een 

nieuw tijdperk inluiden. Men zou opnieuw in de mogelijkheid verkeren om eigen behoeften 

en verlangens te verwezenlijken. De laatste maanden, weken en dagen die men nog 

verwijderd was van dat moment waren dus vervuld met gespannen verwachtingen.
163

 Dit 

werd enkel maar versterkt toen de Oostendse bevolking via de Engelse radio een aantal 

dingen over de landing van Normandië vernam.
164

 Het enthousiasme viel nauwelijks te 

bedwingen, maar toch zou men nog een tijdje moeten berusten in de situatie. De bevrijding 

van Oostende zou uiteindelijk drie maanden later plaatsvinden op 8 september 1944.
165

 Op 3 

september werden de geallieerden echter al in de stad verwacht. Men nam dan al de nodige 

maatregelen om de bevrijders hartelijk in te halen. Door de aftocht van de Duitse mariniers 

werden de inwoners gesterkt in hun overtuiging dat het ‘weldra gebakken zou zijn’.
166

  Het 

verlangen van vele Oostendenaars om zich eindelijk weer vrij te voelen, verklaart de drang bij 

de Oostendse bevolking om over te gaan tot de collectieve viering van de naderende 

bevrijding en dit alvorens de volledige aftocht van de bezetter.
167

 Terwijl er nog steeds 

Duitsers aanwezig waren in de stad, negeerden velen in de nacht van 7 op 8 september het 

bevel om binnen te blijven. In de straten van Oostende doken heel wat blije burgers op. De 

hevige regen deerde hen daarbij niet.
168

  

 

De volgende dag was het dan eindelijk zo ver. Op 8 september had de bezetter Oostende 

volledig verlaten. Ter hoogte van de Heilig Hartlaan werd op foto vereeuwigd hoe een laatste 

groepje Duitsers zich terugtrok langs de Nieuwpoortsesteenweg.
169

 Het perspectief van de 

foto vertelt ons dat de fotograaf waarschijnlijk achter een raam het tafereel gade sloeg. Aan de 

overkant van de straat kan men nog een dame onderscheiden achter het raam. ‘Met enorm 

plezier zagen we de Duitsers met hangende kop terugtrekken.’,
170

 vertelt een getuige ons. Wat 

ze te zien kregen, was inderdaad een troosteloze groep Duitse soldaten die zonder formatie, 

maar in groepjes van drie, twee of alleen door de straat liepen. Een paardenkar met 

aanhangwagen vervoert hun materiaal. Eén van hen heeft een fiets bij zich. Elk vervoermiddel 

dat ze konden vinden, werd gebruikt. Deze ‘inbeslagnames’ werden door de Oostendse 
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burgers ervaren als diefstal en teken van ‘ongehoorde brutaliteit’.
171

 De straat ligt er 

overigens verlaten bij op de foto. Buiten zijn er geen burgers te bespeuren. Enkel vanachter 

het raam kijkt men toe. Een schril contrast met het onthaal van de bevrijders later op de dag.  

 

Tussen 13 uur en 15 uur reden de eerste Canadezen Oostende binnen.
172

 Dezelfde persoon 

getuigt: ‘Het binnenkomen van onze bevrijders is één van de mooiste en meest fantastische 

belevenissen uit mijn jeugd. Nooit zal ik de oprukkende tanks met vriendelijke en lachende 

soldaten en de juichende mensen vergeten. Het was uniek.’
173

 Deze gebeurtenis heeft een 

grote indruk nagelaten op tijdsgenoten en ook nu nog is de vreugde waarmee ze gepaard ging 

spreekwoordelijk voor het collectief geheugen. Oostende bevond zich net zoals alle andere 

bevrijde steden in een feestroes. ‘Er is nooit meer gevierd, gedanst en gedronken geweest als 

in de maanden na de bevrijding’,
174

 zegt André Asseloos hierover. Zoals in heel het land, 

kwamen mensen hun huizen uit en vulden de straten van Oostende om hun bevrijders te 

begroeten en toe te juichen.   

 

De collectieve viering van de bevrijding kan volgens Antoon Vrints als een overgangsritueel 

omschreven worden. Met de bevrijding kende men een overgang van oorlog naar vrede. Men 

was niet langer onderworpen, maar opnieuw vrij. Voor de bevolking was dit zeer ingrijpend. 

Men voelde dan ook de nood om deze transitie te organiseren. Aan de hand van rituelen kon 

men deze op een symbolische manier kracht bijzetten. Het vacuüm, waarmee een overgang 

onvermijdelijk gepaard gaat, kon alzo tot een minimum herleid worden in tijd en ruimte. Nu 

het bezettingsregime verdwenen was, was er nood aan duidelijkheid over de nieuwe 

verhoudingen. Door deel te nemen aan de overgangsrituelen bij de viering van de bevrijding 

vond de bevolking een manier om zich deze eigen te maken. Tegenover haar bevrijders 

voltrok zich hierbij een duidelijk proces van toe-eigening. De overgrote meerderheid van de 

bevolking had bovendien geen enkele bijdrage geleverd aan het verloop van de 

gebeurtenissen. Door deel te nemen aan de overgangsrituelen had men de gelegenheid om 

zich actief in te schrijven in deze transitie. Het onthaal van de geallieerde troepen is hier 

duidelijk een onderdeel van. Deze gebeurtenis liet de bevolking immers toe om actief te 
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participeren aan de bevrijding.
175

 Dit gegeven is van belang voor ons onderzoek naar het 

verzet. Als de bevolking immers een middel vindt om zich te identificeren met haar 

bevrijders, en dit zijn ‘vreemde’ bevrijders, want door de snelle bevrijding van ons land heeft 

het verzet zo goed als geen rol kunnen spelen, en op deze manier haar eigen deelname aan de 

bevrijding bevestigt, waar heeft ze het verzet in haar beeldvorming dan nog voor nodig?  

 

Het waren de 12
de

 Manitoba Dragoons uit Canada die op 7 september vanuit Nieuwpoort 

richting Oostende optrokken en die op 8 september Oostende binnenreden.
176

 Vanuit 

hetzelfde gezichtspunt toont een foto ons de Nieuwpoortsesteenweg.
177

 Dezelfde straat die in 

stilte de aftocht van de Duitsers gadesloeg, is nu gedrapeerd met Belgische vlaggen en de 

inwoners zijn naar buiten gekomen. Met een aantal symbolische handelingen worden de 

Canadese soldaten als het ware tot eigen zonen gemaakt.
178

 Ze worden begroet, toegezwaaid 

met wuivende handen, Engelse en Belgische vlaggetjes, toegejuicht, overladen met kussen, 

drank, voedsel en bloemen.
179

 Ook het militair materieel van de geallieerden wordt zich 

toegeëigend door de Oostendse bevolking.
180

 Op een eerste foto
181

 is nog een zekere afstand 

waar te nemen tussen de bevolking en de bevrijders. Mensen kijken louter toe, enkelen 

begroeten de soldaten met wuivende handen en een Belgisch vlaggetje. Andere foto’s tonen 

echter hoe het volk aangroeit en hoe de intocht van de Canadezen uitmondt in een extatische 

sfeer onder de Oostendse bevolking. Reikende handen willen de tanks aanraken en 

Oostendenaars gaan ook op de voertuigen plaats nemen. Aan Petit Paris
182

 is de straat 

omgetoverd tot een grote mensenmassa. De tank is bijna niet meer zichtbaar. De bevolking 

heeft zich de tank duidelijk toegeëigend. Men zit en staat erop, rijdt mee en zwaait vrolijk 

naar de omstanders. Mensen leunen uit het raam. Overal ziet men lachende gezichten. De 

sfeer is extatisch. Op de Alfons Pieterslaan
183

 is een Canadese tank tot stilstand gebracht. Hij 

is volledig omsingeld door de Oostendse bevolking.  
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Natuurlijk kan men onmogelijk de mensenmassa’s bij de bevrijding van Brussel en 

Antwerpen vergelijken met de opkomst in Oostende. Deze stad kent nu eenmaal in 

vergelijking veel minder inwoners en op het moment van de bevrijding waren niet alle 

Oostendenaars aanwezig in hun thuisstad. Vluchtelingen, geëvacueerden en gevangenen 

dienden nog terug te keren. Niettegenstaande dit gegeven kunnen we ontegensprekelijk 

spreken van een collectieve viering van de bevrijding door de Oostendse bevolking.  

Het ontvangst die de geallieerden in Oostende en in het hele land kregen, overtrof al hun 

voorafgaande ervaringen met onze Zuiderburen. In Frankrijk hadden de bevrijdingsriten een 

uitgesproken nationaal karakter, terwijl hier de Belgische driekleur broederlijk naast de Union 

Jack en de Stars and Stripes wapperde.
184

 De Belgen werden als warmer en oprechter ervaren. 

Bij de Fransen had men het gevoel dat ze het als de plicht van de geallieerden zagen om hen 

te komen bevrijden.
185

 

 

De bevolking nam niet enkel deel aan de bevrijding en de overgangsriten door zich te 

identificeren met de geallieerde soldaten. Na vier jaren van bezetting en onderdrukking was 

het gemeenschapsgevoel zwaar op de proef gesteld. Men voelde de nood om duidelijk te 

maken terug een gemeenschap te vormen. Met behulp van de bevrijdingsriten kon men alle 

tegenstellingen, waarmee de bevrijde samenleving geconfronteerd werd, tijdelijk aan de kant 

schuiven en zich herbevestigen als groep. Deze riten hadden namelijk een consensuskarakter 

en vormen van gemeenschappelijke identificatie werden erdoor opnieuw bekrachtigd. Aan de 

hand van deze riten werden gedeelde symbolen opnieuw gezamenlijk bevestigd. Hierbij 

speelde de Belgische vlag een belangrijke rol. Tijdens de bezetting had de nationale driekleur 

de symbolische betekenis verworven van anti-Duitse afkeer en een versterkt Belgische 

nationaal gevoel. Tijdens de bezetting verscheen ze regelmatig en gaf ze uiting aan kleine 

handelingen van verzet. Bijgevolg was het uithangen van de Belgische vlag voor een groot 

deel van de bevolking een essentieel onderdeel in de beleving van de bevrijding.
186

 Op 8 

september bevlagde menig Oostendenaar zijn huis met de nationale driekleur en in de menigte 

krioelde het van de Belgische vlaggetjes.
187

 Het opnieuw vrijelijk kunnen uithangen van de 

driekleur werd letterlijk ervaren als een bevrijding. Door haar symbolische lading was het 

uitsteken van deze vlag een statement en geen betekenisloze handeling. De uitdrukkelijke 

nationaal-Belgisch gedefinieerde gemeenschap werd er op een rituele manier opnieuw door 
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bevestigd. Bovendien was dit voor de meerderheid van de bevolking, die passief de bezetting 

had ondergaan, eveneens een mogelijkheid om zich tijdens de bevrijding actief in te schrijven 

in de strijd. Het uithangen van of het zwaaien met de Belgische driekleur was een 

symbolische handeling die aan individuele omstanders de kans gaf in de nationale eenheid op 

te gaan.
188

  

 

We hebben nu gezien hoe tijdens de intrede van de Canadese troepen de bevolking in 

Oostende zich de nieuwe, naoorlogse situatie eigen maakte. Ze identificeerde zich hierbij 

zowel met het materiaal als de persoon van haar bevrijders, als met de symbolen die haar tot 

groep maken. Om de transitie echter ten volle te beleven, dienden zich niet enkel de tekens 

van de nieuwe, naoorlogse orde toegeëigend te worden. Als samenleving moest men zich ook 

ontdoen van de symbolen die het bezettingsregime voorstonden.
189

 Zo werd tijdens de 

bevrijding ‘Dikke Jef’ symbolisch verhangen in de Wittenonnenstraat.
190

 Een pop stelde de 

bevelhebber van de Duitse Kommandatur voor. ‘Dikke Jef’ was de spotnaam waarmee 

Oostendenaars naar hem verwezen. Hij was de meest gevreesde en gehate Duitser in 

Oostende. Door hem te verhangen, gaf de bevolking uiting aan haar gevoelens en maakten de 

mensen komaf met zijn greep op hen. 

De samenleving moest verder ontdaan worden van de tekens van de nazi-orde.  Pas als alle 

sporen van het oude regime verdwenen zouden zijn, stond niets het nieuwe tijdperk nog in de 

weg. Zo moesten de uiterlijke kenmerken van de voorbije orde een rituele zuivering 

ondergaan. Dit zou gaan van het kort en klein slaan van wegsignalisatie en uithangborden tot 

het plunderen en vernielen van gebouwen, die de macht belichaamden van de voormalige 

bezetter. Op deze manier eigende het volk zich het geschonden territorium terug toe.
191

  

Dit was echter niet het enige motief. Bij de plunderingen die zich naar aanleiding van de 

bevrijding voordeden, draaide het vaak om een reële en niet om een symbolische toe-eigening 

van Duitse bezittingen. Antoon Vrints vindt het geen gewaagde veronderstelling dat de 

bevolking overtuigd was van de legitimiteit waarmee ze handelde. De grote massa mensen die 

deelnam aan het plunderen, levert hier het bewijs voor. Het volk hield de bezetter 

verantwoordelijk voor haar honger, voor de tekorten, voor al wat haar ontnomen was. De 

                                                 
188

 VRINTS (A.), loc.cit. 
189

 Ibid., p486 
190

 COOPMAN (G.), DEGRYSE (D.), ea., op.cit., foto slide 49 (zie bijlage) 
191

 VRINTS (A.), op.cit., p486-487 



68 

 

goederen die ze nu kon buit maken, zag ze als een soort van terugbetaling. Voor het leed dat 

haar berokkend was, was dit een kleine compensatie.
192

  

Dat dit effectief zo ervaren werd door de tijdsgenoten, bewijst het feit dat ook het stadsbestuur 

van Oostende de plunderingen in dit licht zag en op dezelfde manier probeerde te verklaren en 

te plaatsen: ‘De talrijke ontberingen van alle aard welke de inwoners tijdens de bezetting 

hebben ondergaan waren aanleiding tot het plunderen van alle lokalen welke destijds door de 

Duitsers waren bezet en reeds voor de aankomst van onze bevrijders waren stapelplaatsen, 

kantonnementen, bunkers of barakken het toneel van een ware rooftocht.’
193

 

Al voor de bevrijding voltrokken werd en de Duitse soldaten zich volledig teruggetrokken 

hadden, namen de plunderingen aldus aanvang. Dit gegeven is op zich zeer betekenisvol. Op 

31 augustus schreef Renilde Pauwels een brief aan haar werkgever, waarin ze getuigde over 

de toestand in Oostende: ‘Het is verschrikkelijk hoe de burgers plunderen, de police heeft wat 

dienst gedaan en nu weer niet meer, de villa zal geheel tot den grond moeten afgebroken 

worden, ze hebben alles uitgebroken, het is zeer triestig om te zien, maar de police zit er niet 

genoeg achter en daarmede is het dat ze zoveel stelen.’
194

  

De autoriteiten waren niet bij machte om de plunderaars een halt toe te roepen. De politie 

slaagde er inderdaad niet in om de situatie onder controle te krijgen. Qua aantal was ze ten 

opzichte van de plunderaars ver in de minderheid.
195

 Zelf zei het stadsbestuur hier later over: 

‘Niemand was in staat de volkstoeloop en de plundering tegen te houden. Al wat door de 

vijand achtergelaten werd en dat eenigszins kon gebruikt worden, werd gestolen.’
196

  

De Duitse opslagplaatsen moesten het zwaar bekopen. Zo werd ook het Palace Hotel 

leeggeroofd. De mensen trokken zich er niets van aan dat er ondertussen een zware brand 

woedde in het gebouw.
197

 Ook aan de aanwezigheid van de overgebleven Duitsers had men 

geen boodschap. Dit zou voor sommige inwoners van Oostende echter faliekant aflopen. 

Verscheidene burgers werden immers tijdens het plunderen neergeschoten door deze 

soldaten.
198
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Na de bevrijding trof het stadsbestuur onmiddellijk maatregelen
199

 om verdere plunderingen 

te voorkomen. De bevolking van Oostende werd er attent op gemaakt dat deze praktijken niet 

langer getolereerd konden worden.
200

 De tolerantiedrempels over wat mocht en niet mocht 

waren doorheen de bezetting verschoven. Wat vroeger absoluut niet getolereerd kon worden, 

zag men in de samenleving nu oogluikend door de vingers. Diefstal ten nadele van de bezetter 

werd zo door de bevolking als onschuldig en zelfs legitiem ervaren. De Belgische 

gezagsdragers zouden echter na de bevrijding een groot aantal zaken aanspannen tegenover 

diefstal van oorlogsbuit.
201

 Het toont aan dat de bevolking en autoriteiten in de beleving van 

de bevrijding zich niet helemaal op hetzelfde niveau bevonden. 

 

Om de transitie te bewerkstelligen naar de naoorlogse periode waren we ertoe gekomen dat 

het voor de samenleving nodig was om eerst de sporen van het hatelijke bezettingsregime uit 

te wissen. Zoals gebleken is, maakte ook dit aspect deel uit van de bevrijdingsriten in 

Oostende. De symbolen van de nazi-orde werden ritueel gezuiverd. Niet alleen de bezetter 

was echter het mikpunt van deze handelingen. Ook diegenen die met hen hadden meegewerkt, 

ontsnapten er niet aan.
202

 Hoe de bevolking in Oostende zou afrekenen met deze 

collaborateurs, zullen we echter later verdiepen in een specifiek hoofdstuk omtrent de 

repressie.  
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2.2. De voorstelling en beeldvorming van het verzetsaandeel in de bevrijding. 

2.2.1. De bevolking. 

Volgens de theorie van Antoon Vrints onderschreef de bevolking de bevrijding door zich 

onder andere te identificeren met haar bevrijders. Dit waren ‘vreemde’ bevrijders, want door 

de snelle bevrijding van ons land had het verzet zo goed als geen rol kunnen spelen. Waar had 

de bevolking het verzet in haar beeldvorming dan nog voor nodig? Waar was in dit verhaal 

van de bevrijding en haar beleving door de Oostendse bevolking plaats voor het verzet? 

Op de bevrijdingsfoto’s van Oostende
203

 zijn verschillende mensen te onderscheiden met 

tricolore armbanden. Aan de hand van dit teken maakten weerstanders zich tijdens de 

bevrijding kenbaar. Het verzet was dus wel degelijk aanwezig in de straten van Oostende op 8 

september. Niet het verzet werd echter toegejuicht, maar de ‘vreemde’ bevrijders. De 

bevolking had enkel oog voor de geallieerde soldaten en als men ook nu nog spreekt over 

Wereldoorlog II zal met ‘de bevrijders’ altijd verwezen worden naar de geallieerden.  

De manier waarop de publieke opinie de laatste dagen van de bezetting beleefde, biedt een 

mogelijke verklaring hiervoor. Ook al was er in Oostende geen sprake van een confrontatie 

tussen geallieerden en Duitsers, toch moet het voor de mensen in deze laatste bezettingsdagen 

nog volop oorlog geweest zijn. In heel de stad waren er ontploffingen. Er vielen slachtoffers. 

Doden en gewonden waren talrijk. Men sloeg aan het plunderen. Burgers werden 

doodgeschoten door terugtrekkende Duitsers.
204

 Geëvacueerde of gevluchte inwoners keerden 

terug naar hun stad, maar raakten gewond. Verscheidene onder hen stierven in het 

ziekenhuis.
205

 Er heerste dus chaos. In de beleving van de bevolking waren de geallieerden 

echt wel dé bevrijders, want met hun komst werd een einde gemaakt aan deze situatie. Zo 

bracht de BSP van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide in naam van de arbeiders 

‘hulde aan de Geallieerde legers die Belgie bevrijdden uit den klauw der Duitsche vijanden 

en ons volk de zoo kostbare vrijheid terug schonken.’
206

 

Het verzet was daarentegen niet in staat om de gebeurtenissen van de laatste dagen te 

verhinderen of te stoppen en schoot dus tekort. In deze laatste momenten van de bezetting 

verspeelde het als het ware de erkentelijkheid van zijn medeburgers. Zijn inzet tijdens de 

oorlog werd met één veeg uitgewist. Het deed er immers allemaal niet meer toe. Het was de 

bevrijding die telde en deze was geleverd door de geallieerden. De bevolking richtte dan ook 

haar dankbaarheid naar hen en niet naar de weerstand. In de publieke opinie werd daarbij de 
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bijdrage die de leden van het verzet geleverd hadden tijdens de bezetting grotendeels 

miskend.
207

  

De weerstand deed in de ogen van de bevolking louter zijn plicht. Zo toonde dezelfde 

socialistische partij eerbied ‘voor de leden der weerstandsbeweging die gedurende de 

bezetting hun plicht deden tegenover het vaderland en het volk.’
208

 Dit is als het ware te 

vergelijken met hoe de Fransen het de plicht vonden van de geallieerden om hen te komen 

bevrijden, wat deze dan ook als teleurstellend ervoeren.
209

 Het verzet kon wel rekenen op 

respect vanwege de bevolking, maar een huldiging zoals de geallieerden te beurt viel, bleef 

uit. De weerstand stond in de schaduw van de geallieerde soldaten. In de publieke opinie viel 

de eer voor de bevrijding volledig te beurt aan de geallieerden. De miskenning van de 

bevolking zou zwaar wegen op de weerstanders.
210

 

 

Een andere verklaring hiervoor ligt in het feit dat het verzet voor de meeste mensen een 

vreemd element was. Het bieden van weerstand was geen algemeen gedeelde ervaring van de 

bezetting.
211

 Het was een zaak geweest van een kleine minderheid. De meeste burgers 

wachtten gewoon af en ondergingen de bezetting op een passieve manier. Slechts 2 tot 3 

procent van de bevolking was wel betrokken. Hoewel het verzet vooral vanaf 1943 en zeker 

in 1944 op grote sympathie van de bevolking kon rekenen, is de verbondenheid tussen beide 

slechts van tijdelijke aard. Ze deelden dezelfde haat ten opzichte van de bezetter, maar dat 

was ook alles.
212

 Samen met de bevrijding loste hun gemeenschappelijke wens op en dat was 

het einde van de bezetting.  

Voor de meeste mensen had het verzet geen gezicht. Pas na de bevrijding kunnen zijn leden 

voor het eerst openlijk naar buiten treden. Door zijn illegaal karakter heerste er na de 

bevrijding onduidelijkheid over wie tot de weerstand hoorde. Van hét verzet was bovendien 

geen sprake. Er was daarentegen een grote diversiteit aan manieren om verzet te plegen en 

aan organisaties. Hierdoor heerste niet enkel bij de bevolking verwarring, maar ook bij de 

verzetsleden zelf. De situatie wekte vragen op over het verzet. Wie had effectief de strijd 

aangegaan tegen de bezetter en een actieve rol gehad tijdens de bezetting? Wie had zich uit 

politieke of patriottische idealen aangesloten en wie uit opportunisme? Men wist niet hoe men 
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‘ware’ weerstanders kon herkennen. Bij de intrede van de geallieerden kon immers iedereen 

zich voordoen als weerstander. Er was geen enkele controle mogelijk. Dit gevoel werd 

versterkt door de massale aanmelding van nieuwe kandidaten voor de weerstand tijdens de 

bevrijding.
213

 

 

Dat dit laatste voor verwarring zorgde, dat er onduidelijkheid bestond over wie al dan niet bij 

het verzet hoorde en dat de rol van het verzet miskend werd, toont ons de perceptie van de 

gebeurtenissen bij de Smet de Naeyerbrug
214

 door de publieke opinie. Zo berichtte Het 

Kustblad dat bij de zegerijke intocht van de Canadezen van alle kanten mannen kwamen 

toegelopen om zich ter beschikking te stellen van de weerstand. Hieronder bevonden zich drie 

jonge mannen. ‘Op het moment dat ze langs de Smet de Nayerlaan passeren, doet zich een 

grote ontploffing voor en worden ze geraakt door rondvliegende betonblokken.’
215

 Volgens de 

berichtgeving van deze krant ging het dus niet om verzetsleden die in opdracht van hun 

groepering hun taak vervulden om de brug te bewaken en ongevallen te vermijden. De drie 

mannen zijn gereduceerd tot passanten die op weg  waren om zich aan te melden voor het 

verzet. In verschillende, onafhankelijke verzetsverslagen is echter onderzocht en bevestigd dat 

deze mannen wel degelijk gesneuveld zijn in dienst van de weerstand.
216

 Dit alles toont aan 

hoe eenzelfde gebeurtenis door publiek en verzet totaal anders kon beleefd en geïnterpreteerd 

worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat Het Kustblad een liberale krant was. De liberalen 

voerden samen met de socialisten het bewind in Oostende en leverden de burgemeester. 

Verder zullen we zien hoe het stadsbestuur zich na de bevrijding moest handhaven tegen het 

verzet en hoe deze het verzet wou ‘uitschakelen’. Mogelijks moet het bericht van Het 

Kustblad in die context gezien worden. Er hadden echter ook liberalen deelgenomen aan de 

weerstand en het waren niet zij die achter het beeld van de septemberweerstanders gingen 

staan. 

 

Een belangrijk probleem waarmee de weerstand dus onmiddellijk na de bevrijding mee 

geconfronteerd werd, was het probleem van definiëring. Er zal in de naoorlogse jaren en zelfs 

minder intensief tot op vandaag discussie over gevoerd worden.
217

 Het meest karakteristieke 

in het naoorlogs woordgebruik is de koppeling van het woordje ‘echt’ met de term 
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‘weerstander’ en het afzetten ervan tegen ‘valse’ weerstanders.
218

 Aangezien er bij de 

bevrijding onduidelijkheid bestond over hoe ‘ware’ weerstanders te onderscheiden van de rest 

en dit gevoel versterkt werd door de toestroom van een groot aantal nieuwe kandidaten, kreeg 

een eerste idee over het fenomeen van ‘septemberweerstanders’ al effectief vorm in 

september ’44. Later zal het discours over dit begrip een prominente plaats innemen in de 

beeldvorming, maar het is dus niet volledig achteraf geconstrueerd. Het woord zal 

gelijkgeschakeld worden met opportunisme en oneerbare motieven,
219

 hoewel men het tot dat 

niet zomaar kon reduceren.
220

  

In de publieke opinie had dit gevolgen voor de visie op het verzet en de manier waarop het 

gehuldigd werd. Zo verklaarde de BSP bijvoorbeeld voor het arrondissement Oostende-

Veurne-Diksmuide: ‘de meeste eerbied te koesteren voor de leden der weerstandsbeweging 

die gedurende de bezetting hun plicht deden tegenover het vaderland en het volk, maar met 

minachting te bejegenen deze die lid van den weerstand werden toen alle gevaar geweken was 

en na misschien met den vijand te hebben geheuld en in veel gevallen in de hand te hebben 

gewerkt.’
221

 Het idee zal het verzet voor altijd volgen als een schaduw en negatieve gevolgen 

hebben voor de relatie met de bevolking. Zo merkte men in Voor Allen op dat ‘de eerste 

sympathie van de bevolking plaats maakte voor een gegrond wantrouwen en zelfs 

geringschatting.’
222

  

Voor Allen is een socialistische krant. Beide citaten moeten geplaatst worden in het naoorlogs, 

politiek spanningsveld en dus tegen de concurrentiestrijd van de BSP met de communisten. 

De KPB had prestige en sympathie verworven door actie te voeren tegen de bezetter en 

profileerde zich na de bevrijding als de partij van de weerstand. Ze lag aan de basis van het 

OF dat zich op het moment van de uitspraak sterk stelde.
223

 De KPB  was een concurrent voor 

de BSP. Het kiespubliek van beide partijen had namelijk dezelfde sociologische 

achtergrond.
224

 Dit citaat moet dan ook geplaatst worden tegen de wil van de BSP om de 
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vooroorlogse verhoudingen aan de linkerzijde te herstellen en deze partij uit te schakelen,
225

 

want het beeld van het verzet straalde af op het beeld van de KPB en omgekeerd. Pas dan zou 

immers de weg vrij zijn voor de socialisten om zelf de aspiraties van de weerstanders te 

kapitaliseren, zonder ook maar verbonden te zijn met enige organisatie van het verzet en tot 

eigen politiek nut.
226

 Het beeld over het verzet werd bijgevolg gebruikt en gevormd in het 

politiek spanningsveld en moet dan ook tegen die achtergrond bekeken worden. 

Het beeld van de ‘septemberweerstander’ en het wantrouwen en de geringschatting die er het 

gevolg van zijn, zal het verzet nog dieper raken dan de miskenning van overheid en 

bevolking, want het brengt zijn oorlogsactiviteiten in diskrediet.
227

 Het zal zich bewust zijn 

van de schaduw die het op zich werpt en zal het kost wat kost willen weerleggen. Zo liet het 

Onafhankelijkheidsfront van Oostende volgend bericht publiceren in meerdere kranten: 

‘Onafhankelijkheidsfront.  

De zuivering in de rangen van het OF werd met de meeste zorg doorgevoerd. In de eerste 

dagen der bevrijding hebben velen zich aangemeld om mede te helpen met de onmiddellijke 

taak welke zich toen stelde oa bewaking van levensmiddelen en kolenopslagplaatsen, 

munitiedepots, aanhouden en bewaken van verraders. Wij danken deze mensen voor hun 

bewezen diensten, maar zij kunnen echter onmogelijk als illegale strijders aanzien worden en 

in het bezit gesteld worden van de officiële lidkaart van de Patriottische milities. We menen 

dat de lasterpraatjes van massale aanwerving hiermee weerlegd kunnen worden.’
228

 

In het tijdschrift Trouw-Fidelité van het Geheim Leger schuiloord Oostende valt eveneens te 

lezen: ‘Zij die na de bevrijding een heldenziel in zich voelden ontwaken, hebben stellig niets 

gemeens met de mannen van het maquis. – Wij hopen dat ze eerlijk genoeg zullen zijn om zich 

niet te willen tooien met onrechtmatige glorie.’
229

 Men keert zich dus af tegen mogelijke 

septemberweerstanders. Dit artikel uit Trouw-Fidelité is van 1949, dus vijf jaar na de feiten. 

Mogelijks durft men daarom toegeven er toch ook niet vrij van te zijn: ‘Het is inderdaad een 

feit dat overal en in alles ‘profiteurs’ en opportunisten schuilen. Een machtsomwenteling, hoe 

die zich ook voordoet, geeft dat soort mensen immer de gelegenheid om op het voorplan te 

komen; het zijn niet alleen engelen die we rondom ons zien, maar dan is dit weer niet de zaak 

van de verraders, die tijdens de bezetting nog veel radicaler waren te werk gegaan.’
230

 Men is 

echter van mening dat men zelf genoeg verantwoordelijkheid kan nemen om in eigen rangen 

te zuiveren. ‘En met het gewone zanik: ‘Natuurlijk, uw makkers waren bewonderenswaardig, 
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hen vallen we niet aan, wel de valse weerstanders, enz…’ hebben we geen uitstaans. … We 

menen voor ons part dat indien schurftige schapen in de weerstand schuilen, de weerstanders 

zelf mans genoeg zijn om ze te oordelen en te beoordelen. Gaat het om ‘valse weerstanders’ 

dan komt het enkel en uitsluitend aan de echte toe ze er uit te kegelen.’
231

 

Ook de Witte Brigade liet het onderwerp niet onberoerd. Marcel Louette, nationale 

commandant van de Witte Brigade Fidelio, liet aan de sectorleider van Oostende weten in 

verband met de leden, dat: ‘Ik druk er op, dat zij voor 4 juni actief moeten mede gewerkt 

hebben.’
232

 

Ondanks hun hardnekkige aanwezigheid in de beeldvorming, werden weerstanders van het 

laatste uur dus niet getolereerd in de Oostendse weerstandsgroeperingen. Als we dan ook 

effectief naar het cijfermateriaal kijken dat voorhanden is, dan zien we dat tussen de landing 

in Normandië en de bevrijding van Oostende het Geheim Leger zijn ledenaantal slechts met 6 

leden vermeerderde. Dit is 0,01% van zijn totaal ledenbestand.
233

 Het Onafhankelijkheidsfront 

verwierf 14% van zijn leden gedurende de laatste drie maanden van de bezetting. Deze 22 

kwamen echter op een aparte lijst te staan. De leden die na 4 juni toetraden tot de groepering 

werden dus niet opgenomen in de gewone ledenlijst.
234

 Ledenlijsten werden om 

veiligheidsredenen pas na de oorlog opgesteld en in het teken van het verkrijgen van premies 

en erkenningen. Men kan er dus nooit volledig op vertrouwen. Het zegt ons echter wel iets 

over de manier waarop met de beeldvorming over ‘septemberweerstanders’ werd omgegaan 

door het verzet. 

 

Uiteraard zullen er een aantal enkelingen met minder morele intenties zich tot het verzet 

gewend hebben in de septemberdagen. Dit gold echter voor enkelingen. Om hier echter een 

algemeen oordeel uit te trekken, is dit veel te reducerend. In essentie schuilt volgens Antoon 

Vrints bij de bevrijding hetzelfde mechanisme achter de massale aanmelding van nieuwe 

verzetskandidaten als bij het uithangen van de Belgische vlag. Het was eveneens een 

symbolische daad om zich in te schrijven in de bevrijding. Om de passieve houding van 

tijdens de bezetting goed te maken, zocht men actie en dit vond men bij het verzet. Men 

handelde vanuit de intentie om een reëel engagement aan te gaan. Ook al was hun stad 

bevrijd, de oorlog was nog niet ten einde. Zich in de bevrijdingsdagen aansluiten bij het verzet 
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werd door de actoren dus zeker niet als problematisch ervaren. Het was niet laf of vanuit 

opportunisme.
235

 Men kan van een soort consensus spreken. Een deel van de bevolking zag 

het verzet tijdens de bevrijdingsdagen namelijk als een middel om te participeren aan de 

bevrijding. 

 

De onduidelijkheid over het fenomeen ‘verzet’ maakte een band tussen weerstanders en 

bevolking moeilijk. Verbonden voelde de Oostendse bevolking zich daarentegen wel met de 

geallieerden. Als haven- en vissersstad had Oostende voor de oorlog al een goede relatie met 

Groot-Brittannië. In mei 1940 vluchtten Belgische vissersschepen massaal het Kanaal over. 

Hieronder bevonden zich een groot aantal Oostendse schepen. De band met Engeland had op 

deze manier tijdens de bezetting een familiale betekenis voor vele Oostendenaars.
236

  

De Belgische bevolking was naarmate de krijgsverrichtingen vorderden in het voordeel van 

de geallieerden, beginnen opkijken naar Groot-Brittannië dat koelbloedig stand hield. Wie 

droomde van de Duitse nederlaag ging zich nadrukkelijk als Engelsgezind profileren. Elke 

overwinning van de geallieerde zijde, werd toegejuicht als was het een nationale zege. Er 

heerste een sterk gevoel van verbondenheid met de geallieerden onder de bezette bevolking en 

dit kwam dan ook tot uiting bij de bevrijding.
237

  

Na de bevrijding zal de bevolking van Oostende groot belang hechtten aan de huldiging van 

haar bevrijders. Het respect was wederzijds. Zo wou een delegatie van Britse parlementairen 

naar aanleiding van een bezoek aan ons land in 1946 ook Oostende aandoen, want ze waren: 

‘desireux d’honorer la ville d’Ostende et de rendre hommage au grand courage civique dont 

elle a fait preuve dans l’adversité.’
238

   

 

2.2.2. De autoriteiten. 

Het voorgaande geeft een beeld van de manier waarop de bevolking van Oostende omging 

met de bevrijding, het verzet en de geallieerden, maar het is ook van belang om na te gaan hoe 

het naoorlogs stadsbestuur aankeek tegen het aandeel van de Oostendse 

weerstandsgroeperingen in de bevrijding. Tijdens de oorlog had het verzet zich namelijk 

ontwikkeld als alternatief, als potentiële machtsfactor. De manier waarop de bestuursleden 

van Oostende de bevrijding en de rol van het verzet voorstellen, zegt veel over de manier 

waarmee ze daarmee omgingen.  
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Op 8 september 1944 had Henri Serruys het burgemeesterschap van Oostende opnieuw in 

handen.
239

 In een openlijke brief dankte de liberaal allen die de bevrijding van de stad 

mogelijk hadden gemaakt. In de eerste plaats richtte hij zich daarbij naar zijn bevolking, naar 

de gewone Oostendenaar die noch voor noch tegen de bezetter actie had ondernomen:  

‘Medeburgers - stadsgenooten, Na vier jaar dwang onder de bezetting van een 

vrijheidroovende vijand, zijn wij eindelijk vrij en mogen ook voor ons eindelijk de 

zegeklokken luiden. Wij zijn opnieuw ons eigen meester in een vrijgevochten stad. Dank zij 

dan ook U allen die in de benardste en moeilijkste tijden verbeten de tanden hebt 

opeengeklemd en mekaar in stilte hebt toegesproken. Moed Houden!’
240

  

Door het doorzettingsvermogen van de bevolking op de voorgrond te plaatsen en als teken 

van moed te omschrijven, kende de burgemeester een belangrijke rol toe aan de bevolking van 

zijn stad in het herwinnen van de vrijheid. Met deze zin schreef het stadsbestuur de bevolking 

in, in de bevrijding. Aan de nood onder de bevolking om het passief ondergaan van de 

bezetting ongedaan te maken en actief te participeren aan de bevrijding
241

 werd hiermee 

voldaan. Bovendien kan men stellen dat Serruys op deze manier mogelijks ook zijn eigen 

houding tijdens de bezetting  verdedigde en het feit dat hij niet deelnam aan het verzet 

vergoelijkte.  

De gedachten van de burgemeester gingen op 8 september 1944 ook uit naar de slachtoffers 

van de vijandelijke repressie: ‘Onze gedachten gaan dan ook naar hen die voor de zaak van 

de vrijheid als slachtoffers gevallen zijn of nu in den kerker of in den vreemde op de 

bevrijding wachten. Hulde aan die helden van den plicht, die wij niet mogen vergeten.’
242

 

Naar het verzet werd dus opnieuw verwezen als naar een plicht. De weerstand op zichzelf 

kwam er zelfs niet aan te pas. Er was enkel aandacht voor de slachtoffers die het hen gekost 

had. De verwerking van Wereldoorlog II zou in België leiden tot een herdenkingspolitiek, 

waarbij de vervolging de plaats zou verdringen van de weerstand.
243

 Voor de beeldvorming 

over het verzetsaandeel is dit een belangrijk gegeven en voor Oostende is het opvallend dat dit 

quasi onmiddellijk gebeurde.
244
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In zijn dankbetuiging wendde de burgemeester zich op de dag van de bevrijding tot slot tot de 

geallieerde troepen: ‘Onze dank gaat dan ook uit naar de geallieerden die ons hebben 

vrijgevochten.’
245

 Opnieuw dichtte men deze soldaten de volledige eer voor de bevrijding toe. 

Dat naast de geallieerden ook plaatselijke verzetsgroeperingen voor de bevrijding van hun 

stad geijverd hadden, werd geen gewag van gemaakt. Serruys sloot af met ‘Leve de Koning,
246

 

Leve België, Leve de Geallieerden!’
247

  

 

Toen op 27 oktober 1944 de gemeenteraad van Oostende voor het eerst sinds 16 mei 1940 in 

openbare zitting samenkwam, behoorde het huldeblijken eveneens tot één van de 

agendapunten. Hier kwam het verzet wel aan bod en niet enkel de vervolging: ‘Eere bovenal 

aan diegenen van onze stadsgenooten, leden van de geheime organisatie, die ofschoon zij het 

gevaar waaraan zij zich blootstelden wel beseften – niet aarzelden den weerstandsgeest van 

het volk te handhaven, onze bondgenooten over de krachten en de bewegingen van den vijand 

in te lichten en later dan ook in de bres te springen.’
248

 Naar waarheid werd de rol van de 

weerstand slechts voorgesteld als een van bijstand aan de geallieerden. Het heldendom was 

nog steeds gereserveerd voor de slachtoffers van de repressie: ‘Wij buigen ons diep voor hen 

die, in kampen en kerkers, opgesloten en gemarteld werden, voor de helden die aldaar den 

dood vonden.’
249

  

Het verzet moest ook heel wat anderen laten voorgaan die eerst gehuldigd werden. In de 

eerste plaats bedankte de burgemeester de geallieerde troepen en zeer specifiek de 12
de

 

Manitoba Dragoons van het Canadese leger, bevrijders van de stad. Hulde bracht hij ook aan 

de inzet van het Belgisch leger in 1940 en een groet aan het nieuwe leger. Hierna was het de 

beurt aan de bevolking van Oostende. Ook hier werd haar vastberadenheid en geloof in de 

overwinning geprezen. Niet enkel zijn inwoners schreef het stadsbestuur zo in, in de 

bevrijding, maar ook het stadspersoneel. De burgemeester sprak zijn dank uit voor de 

overgrote meerderheid die ‘onwankelbaar bleef in de uitvoering van zijn plicht, in zijn trouw 

aan het vaderland.’
250
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‘Te dezer gelegenheid stellen wij er hoogen prijs op de leden van het stadspersoneel die op 

enkele zeldzame uitzonderingen na, voet bij stuk hielden, te feliciteren voor hun kranige en 

onwankelbare houding. Gedurende die lange jaren hebben zij de tanden op elkaar geklemd en 

het hoofd geboden aan de meest geraffineerde propaganda en chantage vanwege de 

verraders. Niet het minst brengen wij een warme huldegroet aan degenen van ons, die nog 

niet terug in ons midden zijn, die zich nog niet konden losmaken uit de klauwen van den 

verdrukker, of zelfs met hun leven hun trouw aan de goede zaak moesten betalen.’
251

  

Indien het naoorlogs bestuur kon aantonen dat zijn personeel tijdens de oorlog er alles aan 

gedaan had om de bevrijding zo snel mogelijk te helpen bespoedigen, niet toegegeven had aan 

de bezetter en in zijn midden daardoor veel slachtoffers kende, dan droeg dit bij tot de 

legitimiteit van het naoorlogs stadsbestuur. De mensen waarmee het bestuur werkte, waren 

immers zuiver. Daarbij werd nog een zuivering in hun rangen uitgevoerd om zeker te zijn. Dit 

alles hielp om het machtsvacuüm dat na de oorlog was ontstaan zoveel mogelijk binnen de 

perken te houden, te verkleinen. 

 

Ter gelegenheid van de bevrijding vonden er naast uitingen van huldeblijken ook 

plechtigheden plaats in Oostende. Zo droeg het stadsbestuur op 17 september 1944 een Te 

Deum op in de Sint-Petrus-en Pauluskerk. Alle lokale en Britse autoriteiten kregen voor deze 

dankviering een uitnodiging.
252

 Aan de verschillende verzetsgroeperingen werd echter niets 

geadresseerd
253

 en er werd ook geen vermelding van hen gemaakt als medeorganisatoren..
 254

 

Blijkbaar werd ook hier de rol van het verzet miskend. Het ging immers om een dankviering 

en het verzet kreeg geen uitnodiging zoals de geallieerden en de lokale overheden.   

In tegenstelling tot de weerstanders konden de geallieerde soldaten rekenen op de 

dankbaarheid van het stadsbestuur. Deze omgezet worden in een eerbetoon van blijvende 

aard. Zo herinneren in Oostende een aantal straatnamen aan Wereldoorlog II en de bevrijders. 

Op 30 maart 1945 werd de pers uitgenodigd voor de plechtige inwijding van het 

Canadaplein.
255

 Op het stadhuis vond ter gelegenheid een ontmoeting plaats tussen 

burgemeester Serruys en een afvaardiging van de 12th Manitoba Dragoons.
256

 Naar deze 

laatste werd ook de Manitobalaan in de wijk Conterdam-Meiboom genoemd.
257

 De 

Montgomerykaai dankt zijn naam aan de gelijknamige Britse generaal. Op 3 april 1948 werd 
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hij bovendien tot ereburger van Oostende verheven en werd het Montgomery-monument 

ingehuldigd. Op de Visserskaai herinnert het aan de landing van Normandië.
258

  En zo zijn er 

nog genoeg andere voorbeelden te noemen. 

Vanaf de bevrijding waren er ook leden binnen het stadsbestuur die ervoor ijverden om 

bepaalde  slachtoffers van de repressie te eren door een straat, een laan of een plein naar hen 

te noemen. Zo stelde de liberale schepen Vroome deze vraag op de eerste naoorlogse 

gemeenteraadszitting voor de huldiging van Ernest Feys.
259

 Nog geen maand later bracht het 

katholiek gemeenteraadslid Porta deze vraag terug onder de aandacht. Hij stelde voor om een 

straat naar Ernest Feys te noemen.
260

 Feys werd in oktober 1943 gefusilleerd voor zijn 

weerstandsactiviteiten. Onmiddellijk na de bevrijding werd van hem een martelaar gemaakt, 

een symbool van de vervolging. Er werd een massaherdenking georganiseerd op de datum 

van zijn terechtstelling
261

 en ook zijn begrafenis groeide uit tot een massademonstratie.
262

 De 

kranten stonden vol met artikels over deze persoon.
263

 Het stadsbestuur richtte een 

gedenkteken op voor hem op de begraafplaats
264

 en uiteindelijk werd er ook een plein naar 

hem genoemd.
265

 Op deze manier richtte de herdenkingspolitiek van de stad zich onmiddellijk 

op de vervolging in de plaats van op het verzet. Men moest niet wachten tot het einde van de 

oorlog en de terugkeer van de politieke gevangenen uit de Duitse kampen, want men had 

daartoe reeds kennis van een slachtoffer van de Duitse repressie in eigen contreien. Ernest 

Feys was bovendien een politieman en aangezien de politie een onderdeel is van de lokale 

overheid, betrok zijn martelaarschap ook het bestuur van de stad. Wat alleszins opvalt, is dat 

Oostende dan wel een Ernest Feys-plein kreeg, maar dat in tegenstelling tot de veelheid aan 

straatnamen die aan de geallieerden doet denken, het bij deze ene straatnaam bleef om verzet 

en vervolging te herdenken. 

Toch zou de weerstand het niet opgeven. Wanneer het verzet van Oostende in 1950 vernam 

dat vanwege verschillende hoeken opnieuw pogingen ondernomen werden om bepaalde 

straten te noemen naar Oostendse helden, was het er als de kippen bij om aan te dringen dat 
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‘dit initiatief zo gunstig mogelijk zou onthaald worden.’
266

 Het Geheim Leger Schuiloord 

Oostende was van mening dat er geen bezwaar kon gemaakt worden om bestaande 

straatbenaming zonder speciale betekenis te wijzigen ten voordele van de nagedachtenis van 

algemeen erkende weerstandsfiguren. De consideraties van administratieve aard wegen 

immers niet op tegen de opvoedende waarde van dit initiatief. Zo stelde het Geheim Leger 

voor om de St.-Petersburgstraat om te dopen tot de Yvan Engelsstraat. Bovendien werd het 

voorstel ondersteund om nieuw aangelegde straten, lanen of pleinen bij voorkeur te noemen 

naar Oostendenaars die het leven hadden gegeven in de strijd of in gevangenschap. ‘Aan zulke 

namen ontbreekt het niet! Veeleer zal het aantal straten ontoereikend zijn.’
267

, merkte het 

verzet hierbij op.  

Daarom volgde dan ook zijn voorstel om de namen van alle overleden Politieke Gevangenen 

op marmeren tafelen te laten beitelen. Deze zouden dan een plaats moeten krijgen onderaan 

het voorziene monument van de Politieke Gevangenen op de ‘Plaats der Politieke 

Gevangenen’. De motivatie van het verzet was duidelijk gericht op erkenning: ‘Voor de 

glorierijke doden zouden deze naamplaten een passende hulde zijn, vanwege de Oostendse 

bevolking een uiting van rechtmatige fierheid, voor de jeugd een blijvende aanmaning, een 

verwijzing naar edele toonbeelden.’
268

 Van het voorstel is er echter nooit iets terechtgekomen. 

Nochtans beloofde het stadsbestuur in zijn antwoord om bij de eerstvolgende gelegenheid een 

gunstig gevolg te geven aan het verzoek.
269

  

 

Het verzet zou in de beeldvorming en de huldiging die het te beurt viel door het stadsbestuur 

overschaduwd worden door de geallieerden. Drie dagen lang zouden de Canadese Manitoba 

Dragoons op 13, 14 en 15 juli 1945 als bevrijders van de stad gevierd worden. Onder de 

bevolking boekte deze huldiging een groots succes.
270

 In november 1945 zouden de Canadese 

soldaten Oostende verlaten,
271

 maar het stadsbestuur zal het contact met de Canadese 

Manitoba Dragoons blijven onderhouden en omgekeerd. Wanneer deze Canadese soldaten 

hun kerst- en nieuwjaarswensen aan de stad lieten overmaken, werd dit meegedeeld aan de 

pers.
272

 De goede relatie tussen beide partijen werd in de verf gezet.  
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Dit was iets waar de bevolking trouwens erg op stond. Na de bevrijding zou men er in 

Oostende op staan dat de geallieerden passend gehuldigd werden. Zo ontstond er kritiek 

vanuit de publieke opinie op de houding van het stadsbestuur, toen de geallieerden eind 

oktober 1944 nog steeds niet gehuldigd waren door een ontvangst op het stadhuis.
273

 Ook bij 

de eerste verjaardag van de bevrijding zou het stadsbestuur onder vuur liggen. Zo diende het 

katholiek gemeenteraadslid Dehouck een motie in, waarin hij zijn ongenoegen uitte. Hij vond 

het maar pover wat het bestuur organiseerde om 8 september te herdenken en te vieren.
274

 

Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de katholieken in Oostende in de oppositie zaten 

en dat de motie van Dehouck dus bovenal als kritiek op het liberaal-socialistisch bewind moet 

aanzien worden. 

Bij het verzet zal een wrang gevoel overheersen omtrent de huldigingspolitiek van het 

stadsbestuur van Oostende. Naar aanleiding van de vaandelhuldiging van de politieke 

gevangenen in juni 1946, waarop alle weerstandsgroepen en het stadsbestuur aanwezig waren, 

kon men lezen in de communistische krant Volksstem: ‘Deze hulde was laattijdig, wat toch 

beter is dan nooit. We hopen dat het stadsbestuur de ingeslagen weg zal blijven bewandelen 

en insgelijk de weerstand zal huldigen, naar het voorbeeld van zovele andere steden.’
275

 De 

weerstand en vooral de communisten voelden zich in Oostende dus duidelijk tekort gedaan, 

miskend door de overheid.
276

   

Aangezien men na de oorlog terecht kwam in een overgang van oud naar nieuw bestuur en zo 

onvermijdelijk af te rekenen kreeg met een vacuüm, had het stadsbestuur er baat bij dat de rol 

van het verzet niet al te groots werd voorgesteld. Het was immers in zijn voordeel om zijn 

concurrent zo snel mogelijk uit te schakelen. Het is moeilijk om na te gaan of er ook politieke 

motieven hierbij een rol gespeeld hebben, maar de kritiek van de communistische krant 

Volksstem wijst hier mogelijks op. Oostende had een liberaal-socialistisch stadsbestuur. We 

hebben reeds gewezen op de concurrentiestrijd tussen de BSP en de KPB.
277

 De traditionele 

partijen hadden zich op de achtergrond gehouden tijdens de bezetting, herverschijnen na de 

bevrijding onmiddellijk en manifesteerden zich opnieuw als pijler van de Belgische 

samenleving.
278

 Ze zouden niet dulden dat er aan hun positie geraakt werd. De wens om de 

macht van de communisten af te bouwen en de vooroorlogse verhoudingen te herstellen 
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leefde zowel bij de socialisten als bij de rechterzijde. De doorbraak van de communisten was 

gebaseerd op hun verzetsrol tijdens de bezetting.
279

 Door het verzet te huldigen zou men deze 

rol nog meer benadrukken en de positie van de communisten verstevigen.  

In die zin kan mogelijks ook verklaard worden, waarom de vervolging zeer vroeg, zo niet 

direct, in de herdenkingspolitiek van de stad de aandacht van het verzet afleidde. Doden zijn 

geen potentiële machtsfactoren, weerstanders waren dat wel. Opvallend is bovendien dat het 

verzet zelf de richting van de vervolging uitsloeg in de manier waarop het wou dat 

Wereldoorlog II en zijn eigen aandeel herdacht werd. Zo plaatste de weerstand zichzelf als het 

ware op de achtergrond. 

 

2.2.3. Het verzet. 

Hoe de bevolking en het stadsbestuur van Oostende omgingen met de bevrijding, hulde 

brachten aan de geallieerden en het aandeel van het verzet miskenden, is nu duidelijk. Ook 

hoe het verzet daarmee omging. Er rest ons nu enkel nog de vraag hoe het verzet zelf aankeek 

tegen het verloop van de bevrijding, zijn eigen rol en die van de geallieerden.  

Het verzet was aanwezig in de straten van Oostende op 8 september 1944. Net zoals de rest 

van de bevolking nam het deel aan het onthaal van de geallieerden en dus ook aan het 

bevrijdingsritueel. Kunnen we die aanwezigheid aanzien als een compensatie voor zijn al bij 

al beperkt aandeel in de bevrijding van de stad? Weerstanders gingen zich immers ook 

identificeren met de ‘vreemde’ bevrijders. Ze namen bijvoorbeeld eveneens plaats op de 

geallieerde voertuigen en drumden samen met de Oostendse bevolking rond de Canadese 

soldaten.
280

 Door deze symbolische handelingen schakelden ze zich net zoals hun 

medeburgers in, in de transitie van oorlog naar vrede en participeerden ze mee aan de 

bevrijding. 

De houding van het verzet ten opzichte van de geallieerde soldaten was in september ’44 dus 

een van huldiging en erkenning. Dit zal zich ook zo verder zetten. Zo zouden de 

weerstandsgroeperingen in mei 1945 om de nakende wapenstilstand te vieren een optocht 

organiseren door de straten van Oostende. Daarbij wilden ze de geallieerden eer bewijzen. Ze 

droegen twee spandoeken mee en een daarvan reserveerden ze voor de slogan: ‘Hulde aan de 

Geallieerden’.
281
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De meeste weerstanders zullen hun leven lang anglofiel blijven, ondanks het scepticisme en 

sarcasme dat van hen meester maakte om de miskenning van ieder. Het Geheim Leger 

Schuiloord Oostende zette tegenover de nieuwe Britse vice-consul in Oostende uit hoe dit 

kwam:  

‘Zij kunnen inderdaad niet vergeten hoe Groot-Brittannië in 1940 alleen koel en kalm het 

nationaal-socialisme het hoofd bood. Zij blijven de onvoorwaardelijke bewonderaars van de 

Britse legers en deze van de Commonwealth om wat gepresteerd werd in de woestijnen van 

Afrika, in Italië, in Normandië, in Holland, in het land van de Glimlach. Het is ook gedurende 

de tweede helft van september 1944 dat de Rode Duivels met bovenmenselijke moed 

neerdaalden over de hel van Arnhem. Van de 8000 man konden ten slotte 2000 het 

wespennest ontkomen. Dat alles, Commander, is door de ware Belgen nog niet vergeten.’
282

 

Ze noemen zichzelf onvoorwaardelijke bewonderaars van de geallieerden. Vanuit de 

weerstand keek men dus op naar deze soldaten. August Lecluyse van het Geheim Leger 

noemde het de wens van al zijn mannen om bij de intrede van de geallieerde troepen in de 

stad onmiddellijk opgenomen te worden in hun midden. Ze waren ervan overtuigd dat dit zo 

zou gebeuren.
283

 Ook het OMBR stelde zich onmiddellijk ter beschikking van de geallieerden. 

Deze groepering had eveneens een groot respect voor ‘ces autorités militaires’.
284

 Door zich 

onder het gezag van de geallieerde bevelhebbers te plaatsen,
285

 maakte het verzet zichzelf 

ondergeschikt aan de geallieerden. Het plaatste zichzelf in de schaduw van het ‘vreemde’ 

bevrijdingsleger. Tijdens de bevrijdingsdagen zouden de weerstandsgroeperingen in Oostende 

samenwerken met hun bondgenoten, maar van een effectieve opname in het geallieerde leger 

zou er echter nooit sprake zijn. Uiteindelijk zou dit immers verhinderd worden door de 

Belgische overheid.
286

 Door de woorden van Lecluyse klinkt dan ook enige ontgoocheling en 

verbittering door. Hij koppelde dit aan het feit dat de weerstand zijn doel niet heeft bereikt.
287

 

Ten opzichte van de geallieerden hebben de verzetslui dus als het ware een dubbel gevoel. 

Enerzijds is er de bewondering en de erkenning, maar anderzijds is er ook ontgoocheling en 

verbittering. De poging om zich te laten inlijven in de troepen en zich zo te vereenzelvigen 
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met deze soldaten had geen kans tot slagen. Doordat ze niet opgenomen werden, konden ze 

zichzelf niet op hetzelfde niveau plaatsen binnen de beeldvorming.  

 

De Canadese soldaten waardeerden zeer zeker de inlichtingen en de steun van de 

verzetsgroeperingen,
288

 in tegenstelling tot de miskenning vanuit de publieke opinie en het 

stadsbestuur van Oostende. Dit neemt echter niet weg dat het aandeel van het verzet, zoals we 

reeds gezien hebben, niet uitsteeg boven het louter bijstand verlenen aan de geallieerden. 

‘Beweren dat het ‘VERZET’ alleen de oorlog won is al evenzeer grotesk als het negeren van 

zijn invloed.’, zegt G. Van Poucke
289

 hierover. ‘België werd bevrijd door onze Geallieerden: 

Britten, Amerikanen, Canadezen en Polen, bijgestaan door de acties van de Weerstand - en 

NIET omgekeerd -!’
290

 

In Oostende was het verzet er niet in geslaagd om de stad en de haven te beschermen tegen de 

vernietigingen van de Duitsers. Het Onafhankelijkheidsfront van Oostende stelde dat het bij 

de bevrijding van het grondgebied geen verplichtingen of engagementen had.
291

 Deze 

groepering voelde zich dus niet verantwoordelijk. Bij het Schuiloord Oostende van het 

Geheim Leger was men er zich wel van bewust niet voldaan te hebben aan de verwachtingen. 

‘Ons doel hebben we niet bereikt.’, gaf Lecluyse toe, ‘Bij gemis aan wapens konden we de 

stad niet beschermen hetgeen ons zeer goed mogelijk was geweest.’
292

 Zijn uitspraken geven 

de bitterheid weer die onder de verzetsmensen leefde. Ze waren er namelijk van overtuigd dat 

ze hun rol wel hadden kunnen vervullen, indien er voldoende middelen voor handen waren 

geweest. Zoals we reeds gezien hebben, kwamen er nog enkele andere factoren bij kijken.  

Ondanks de zoektocht van het verzet naar mogelijke verklaringen om de verantwoordelijkheid 

op af te schuiven, durfde men hier toch toegeven dat het vooropgesteld doel niet bereikt is. 

Desondanks deze nuchterheid van Lecluyse, ontwaart men in andere geschriften de 

overtuiging onder weerstanders van een groot aandeel. Zo schreef men in Trouw-Fidelité:  

‘ONZE weerstand is in ONZE ogen een grootse, sterke daad geweest, de consequente 

doorzetting van eerlijk plichtsbesef en van spontane reactie tegen onrechtvaardige 

verdrukking.’,
293

  

alsook, ‘…alle redenen om het Verzet tegen vijand en landverrader te vereren blijven trots 

alles geldig. Zijn hulp aan de geallieerde zaak en zijn rol in de strijd voor de bevrijding blijft 
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onaanvechtbaar. Men mag nog steeds nagaan hoezeer de Duitse oorlogsmachine door het 

steeds groeiende Verzet werd geparalyseerd en hoeveel Duitsers door de GL mannen en hun 

wapenbroeders tot krijgsgevangenen werden gemaakt. Heeft de grote Churchill zelf niet 

verkondigd dat, op zeker ogenblik, 80% van de inlichtingen voor de Geheime Diensten uit 

België afkomstig waren?’
294

 

Het ophemelen van de inzet van de verzetsgroeperingen bij de bevrijding, zal het beeld over 

de weerstand geen goed doen. Men zou er alvast de sympathie van de bevolking niet mee 

winnen.
295

 

 

De helden van de bevrijding zijn voor deze bevolking de geallieerde soldaten : Canadezen, 

Britten en Amerikanen, maar ook Belgen en dan meer bepaald de leden van de Brigade Piron. 

Zoals Gotovitch stelt, moet het een enorme psychologische impact gehad hebben op het 

verzet en van cruciaal belang geweest zijn op politiek vlak dat niet zij omhelsd en toegejuicht 

werden, dat er niet gedrongen werd om hen te kunnen aanraken, maar dat de collectieve 

volksvreugde van de bevrijdingsdagen volledig gericht was op de geallieerden.
296

 In het 

discours zal men met ‘de bevrijders’ ook altijd verwijzen naar deze soldaten. Het begrip heeft 

geen enkele connotatie met het verzet. 

Het verzet had zich niet kunnen profileren op militair vlak en dat zou het proberen te 

compenseren op burgerlijk vlak.
297

 

 

3. Besluit. 

Het algemeen beeld over de rol van het verzet bij de bevrijding van ons land blijkt ook voor 

Oostende te kloppen. De voorbereidingen waren kleinschalig en de bijdrage van het verzet 

oversteeg niet het karakter van ondersteuning aan de geallieerde troepen. De beschadiging van 

de stad en de haven door de terugtrekkende Duitsers heeft het bovendien niet kunnen 

verhinderen. Dit alles kan verklaard worden door een aantal factoren. Een eerste was dat 

menig verzetsman getroffen werd door de evacuatiemaatregelen van de bezetter ten opzichte 

van de kustbewoners. Oostende bevond zich bovendien in de frontzone en het Sperrgebied. 

Men was hierdoor in zijn bewegingsvrijheid sterk beperkt. Grote delen waren verboden 

terrein en er was ook een grotere aanwezigheid van vijandelijke soldaten met meer controles. 

Elke actie, hoe klein ook, hield dus altijd een groot risico in. Een andere verklaring is dat het 

Geheim Leger Schuiloord Oostende kampte met een wankele structuur en een mogelijke 

terughoudendheid bij zijn leden. In november 1943 was de groepering immers getroffen door 
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massale aanhoudingen en moest ze van nul heropgestart worden. Een volgende reden was een 

gebrek of tekort aan wapens. Het feit dat er gewoon geen strijd met de Duitsers plaatsvond om 

de stad verklaart ook zeer veel over waarom het verzet niet meer deed dan het verlenen van 

bijstand aan de geallieerde troepen. Bovendien werd niet alleen de bezetter overvallen door de 

snelheid waarmee de bevrijding zich voltrok, ook de plannen van de weerstand werden er 

danig door in de war gestuurd. De intentie was er echter wel bij het verzet om de bevrijding 

voor te bereiden en te bewerkstelligen. Bovendien hield ook bijstand verlenen een groot risico 

in. Het verzet onderscheidde zich ondanks alles toch van de andere burgers in de stad. 

 

De Oostendse bevolking beleefde de bevrijding van haar stad zeer intens. De overgrote 

meerderheid had geen enkele bijdrage geleverd aan het verloop van de gebeurtenissen en door 

deel te nemen aan de collectieve viering van de bevrijding kon men zich actief inschrijven in 

de transitie van de oude naar de nieuwe orde en participeren aan de bevrijding. Tijdens de 

intrede van de Canadese troepen identificeerde de Oostendse bevolking zich zowel met het 

materiaal als de persoon van haar bevrijders, als met de symbolen die haar tot groep maken. 

Niet enkel de tekens van de nieuwe, naoorlogse orde moesten zich toegeëigend worden, de 

samenleving moest zich ook ontdoen van de symbolen die het bezettingsregime voorstonden 

om de transitie ten volle te beleven. Men kan zich hierbij afvragen waar het verzet in de 

beeldvorming nog voor nodig is als de bevolking op deze manier zelf in staat is om zich in te 

schrijven in de bevrijding. 

In de publieke opinie viel de eer voor de bevrijding volledig te beurt aan de geallieerden. Het 

verzet stond in hun schaduw en kreeg geen huldiging zoals hen. De manier waarop de 

bevolking de laatste bezettingsdagen beleefde, biedt een mogelijke verklaring hiervoor. 

Terwijl de geallieerden een einde maakten aan de chaos, slaagde het verzet hier niet in en 

schoot dus tekort. Zijn inzet tijdens de bezetting deed er daarbij niet meer toe en werd 

grotendeels miskend. De weerstand deed in de ogen van de bevolking louter zijn plicht. Een 

andere verklaring ligt in het feit dat het verzet voor de meeste mensen een vreemd element 

was, want het was geen algemeen gedeelde ervaring. Ook heerste er onduidelijkheid over wie 

tot het verzet behoorde. Dit kwam door zijn illegaal karakter tijdens de bezetting en door zijn 

diversiteit aan vormen en organisaties. Er was geen controle mogelijk en dit gevoel werd 

versterkt door de massale aanmelding van nieuwe kandidaten. Een belangrijk probleem voor 

het verzet was dus dat van definiëring. Een eerste idee over het fenomeen 

‘septemberweerstanders’ zal effectief vorm aannemen in september ’44. Het wantrouwen en 

geringschatting die dit zou veroorzaken, zou het verzet nog dieper raken dan de miskenning 
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van overheid en bevolking, want het bracht het in diskrediet. De groeperingen waren zich 

daarvan bewust en wilden het kost wat kost weerleggen. Een deel van de bevolking zag het 

verzet tijdens de bevrijdingsdagen echter als een middel om te participeren aan de bevrijding. 

Tussen deze mensen en het verzet was er een soort consensus.  

Terwijl een band tussen de weerstanders en de Oostendse bevolking moeilijk was, voelde 

deze zich daarentegen wel verbonden met de geallieerden en meer bepaald met Engeland. Dit 

kwam door haar relatie ermee als haven- en vissersstad. Bovendien bevonden zich daar heel 

wat van haar familieleden, doordat een groot aantal vissersschepen in mei 1940 uitgeweken 

waren. Ook door het standhouden van Groot-Brittannië en het vorderen van de 

krijgsverrichtingen in het voordeel van de geallieerden, keek men naar hen op. Het respect 

was bovendien wederzijds. 

 

In het huldeblijken van het stadsbestuur kregen ook de geallieerden alle eer voor de 

bevrijding. Bovendien werd het doorzettingsvermogen van de bevolking op de voorgrond 

geplaatst, zodat de burgemeester niet alleen de bevolking, maar ook zichzelf inschreef in de 

bevrijding. Dit gebeurde ook voor het stadspersoneel. Indien het naoorlogs bestuur kon 

aantonen dat zijn personeel tijdens de oorlog er alles aan gedaan had om de bevrijding zo snel 

mogelijk te helpen bespoedigen, niet toegegeven had aan de bezetter en in zijn midden 

daardoor veel slachtoffers kende, droeg dit bij tot de legitimiteit van het naoorlogs 

stadsbestuur en het inperken van machtsvacuüm. De mensen waarmee het bestuur werkte, 

waren immers zuiver. Als het verzet al werd vermeld, dan werd zijn rol naar werkelijkheid 

slechts voorgesteld als een van bijstand, alsook beschouwd als een plicht. Opnieuw naar 

aanleiding van het machtsvacuüm, had het stadsbestuur er baat bij dat de rol van het verzet 

niet al te groots werd voorgesteld. Het verzet had zich tijdens de bezetting immers ontwikkeld 

als potentiële alternatieve machtsfactor en het was in het voordeel van het stadsbestuur om 

zijn concurrent zo snel mogelijk uit te schakelen. Mogelijks hebben hierbij ook politieke 

motieven een rol gespeeld.  De traditionele partijen die niet dulden dat er aan hun positie werd 

geraakt. De wens om de macht van de communisten af te bouwen en de vooroorlogse 

verhoudingen te herstellen leefde zowel bij de socialisten als bij de rechterzijde. De doorbraak 

van de communisten was gebaseerd op hun verzetsrol tijdens de bezetting. Door het verzet te 

huldigen zou men deze rol nog meer benadrukken en de positie van de communisten 

verstevigen. Het beeld over het verzet werd alleszins gebruikt en gevormd in het politiek 

spanningsveld en moet dan ook tegen die achtergrond bekeken worden. Bij het verzet zal een 

wrang gevoel overheersen omtrent de huldigingspolitiek van het stadsbestuur van Oostende. 
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Het heldendom was gereserveerd voor de slachtoffers van de repressie. De verwerking van 

Wereldoorlog II zou leiden tot een herdenkingspolitiek, waarbij de vervolging de plaats zou 

verdringen van de weerstand. Opvallend is dat dit voor Oostende quasi onmiddellijk 

gebeurde. Opvallend is ook dat het verzet bovendien zelf de richting van de vervolging 

insloeg in de manier waarop het wou dat WO II en zijn eigen aandeel herdacht werd. Zo 

plaatste de weerstand zichzelf als het ware op de achtergrond. 

 

De houding van het verzet ten opzichte van de geallieerde soldaten was dubbel. Enerzijds was 

er bewondering en erkenning. Weerstanders namen deel aan het onthaal van de troepen en 

mogelijks kan dit als compensatie voor hun al bij al beperkt aandeel in de bevrijding gezien 

worden. Ook zij gingen zich immers identificeren met deze ‘vreemde’ bevrijders en zich alzo 

inschakelen in de transitie van oorlog naar vrede, zodat ook zij zich inschreven in de 

bevrijding. Door zichzelf ter beschikking te stellen van de geallieerden en zich onder hun 

gezag te plaatsen, maakte het verzet zichzelf ondergeschikt aan hen en plaatste het zichzelf in 

hun schaduw. De poging om zich te laten inlijven in de troepen en zich zo te vereenzelvigen 

met de geallieerde soldaten mislukte. Doordat de weerstanders niet opgenomen werden, 

konden ze zichzelf niet op hetzelfde niveau plaatsen binnen de beeldvorming. Er was dus 

anderzijds ook ontgoocheling en verbittering. Omgekeerd, waardeerden de Canadese soldaten 

zeer zeker de inlichten en steun van de verzetsgroeperingen, maar dit neemt niet weg dat het 

aandeel van het verzet niet uitsteeg boven het verlenen van bijstand.  

In Oostende was het verzet er niet in geslaagd om de stad en de haven te beschermen. Het OF 

voelde zich hier niet verantwoordelijk voor, terwijl men er zich bij het GL bewust van was 

niet voldaan te hebben aan de verwachtingen. Daarover was men verbitterd, omdat men ervan 

overtuigd was deze rol wel vervuld te kunnen hebben indien er voldoende wapens waren 

geweest. Hier durfde men toegeven dat het vooropgestelde doel niet was bereikt, maar er was 

onder bepaalde weerstanders ook de overtuiging van een groot aandeel. Het ophemelen van 

de inzet van de verzetsgroeperingen bij de bevrijding, zal het beeld over de weerstand geen 

goed doen. De sympathie van de bevolking zou men er niet mee winnen.  
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 THEMA 2: ORDEHANDHAVING EN HEROPBOUW. 

 

Na de vreugde om de bevrijding. 

De situatie in Oostende en de gemoedstoestand bij de bevolking. 

De bevolking ontwaakte langzaam, maar onvermijdelijk uit de roes van de bevrijding. Na de 

feestvreugde keerde de schrijnende levenssituatie als een boemerang terug in het gezicht van 

de bevolking. De stad was een puinhoop. 50 tot 60% van de huizen was onbewoonbaar 

geworden. Ze hadden bombardementen en ontploffingen ondergaan, waren in brand gestoken 

door terugtrekkende Duitsers.
298

 4.159 gezinnen of 15.405 Oostendenaren waren dakloos.
299

 

Menig teruggekeerde vluchteling of geëvacueerde kwam met zijn meubels voor een verwoest 

huis te staan.
300

 Op de volledige opruiming en het herstel van de stad zou men om materiële 

en militaire redenen moeten wachten tot na de capitulatie van Duitsland.
301

 De 

elektriciteitscentrale zou zelfs pas in april 1946 opnieuw in werking treden.
302

  

Ook de lage rantsoenen en de gebrekkige bevoorrading hielden de bevolking wakker. Zo 

rapporteerde F.L. Ganshof aan het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid dat er 

voldoende brood en aardappelen voorhanden was, maar melk kon enkel diegene krijgen die er 

specifiek recht op had. Aan vlees heerste er bovendien een groot tekort en het gebrek aan 

steenkool was catastrofaal in gans West-Vlaanderen.
303

 Het steenkoolprobleem zou de 

bevolking serieus parten spelen.
304

 Om zich in de winterweken te kunnen verwarmen, werden 

langs lanen en wegen bomen omgekapt. Uit medelijden met de bevolking werd daarbij niet 

ingegrepen door politie of rijkswacht.
305

  

De oorlog duurde ook nog steeds voort en dat bracht beperkingen voor de Oostendse 

bevolking met zich mee. Zo bleven na de bevrijding de verduisteringsregels van kracht.
306

 

Zeedijk, strand en haven waren verboden terrein. Tot midden 1945 mochten er uitsluitend 

militairen komen. Aan de geallieerde soldaten moest huisvesting verschaft worden. Scholen 
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en grote gebouwen, maar ook leegstaande en bewoonbare huizen werden opnieuw bezet.
307

 

Hoewel het dit keer aan verlossers in plaats van aan vijanden was, moesten de inwoners van 

Oostende toch opnieuw stukken van hun territorium afstaan. Elk moment moest de bevolking 

eveneens nog voorbereid zijn om dekking te zoeken bij een Duits luchtaanval
308

 en dit tot het 

einde van de vijandelijkheden. De stad lag nog vol mijnen, munitie en ander ontplofbaar tuig. 

Dit alles zou nog heel wat slachtoffers kosten en misnoegdheid teweeg brengen bij de 

burgers.
309

 

Daarnaast werd men er mee geconfronteerd dat heel wat stadsgenoten ontbraken. Hun 

repatriëring was een grote zorg na de bevrijding. Ongeveer 300.000 Belgen waren door de 

bezetter weggevoerd uit ons land. Het zou tot augustus 1945 duren voor de meeste 

overlevenden teruggekeerd waren.
310

 Naast gedeporteerde burgers miste Oostende ook 

geëvacueerde inwoners. Na de bevrijding van de stad stond men hen nog niet onmiddellijk toe 

om terug te keren en dat tot 1 november. Een groot aantal geallieerde soldaten diende immers 

ondergebracht te worden. Naast de vele verwoestingen was dit een reden te meer, waarom 

Oostende met een groot huisvestingsprobleem kampte. Vooral ook, omdat geëvacueerden 

ondanks het verbod toch terugkeerden.
311

 Ook vluchtelingen dienden de weg terug te vinden 

naar hun stad. Engeland was het belangrijkste toevluchtsoord geweest voor Oostendenaren. 

Naar schatting zouden aan de overkant van het Kanaal 6 à 7000 van hen de oorlog 

doorgebracht hebben.
312

 Ten opzichte van het naoorlogs bevolkingsaantal van de stad
313

 is dit 

veel: 12 tot 14%. Wellicht zal dit een grote weerslag hebben op de oorlogservaring en voor de 

naoorlogse herinnering van de Oostendse bevolking.
314

 De band met Engeland behoort 
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e
 ontmijningsbataljon zich in Oostende voor de verwijdering van de 

mijnen op het vasteland. De zuivering verliep zeer snel en was afgerond eind 1945. (SAO: Jaarverslag 1945, 
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alleszins tot de specificiteit van de Oostendse casus.
315

 Maar ook in Frankrijk hadden 

inwoners van Oostende de oorlog afgewacht, alsook uit Italië, Congo en Amerika keerden 

mensen terug naar hun thuisstad.
316

 Terwijl Oostende na de bevrijding nog maar 20.000 

inwoners telde,
317

 steeg haar aantal opnieuw naar 48.519 tegen het einde van 1946.
318

 Dit is 

spectaculair. 

 

De gemoedstoestand van de bevolking zal komen te lijden onder de ganse situatie. Begin 

november meldde Maurice Geysen als postoverste van Oostende aan het Hoog Commissariaat 

voor ’s Lands Veiligheid dat de Oostendse bevolking begon te klagen over het tekort aan 

vetstoffen, vlees en brandstoffen.
319

 Dat het moreel na de euforie van de bevrijding laag moet 

geweest zijn, toont ons een artikel uit De Zeewacht. De schrijver praatte in op de bevolking, 

waaronder het gemor steeds luider klonk over het uitblijven van de normalisering van de 

levensomstandigheden:  

‘…de oorlog gaat voort. Wat zulks beduiden wij? Dat onze winkels nog niet opgepropt zitten 

met boter, eieren, chocolade, enz.. al wat we al die jaren moesten missen. Als we er eens meer 

moesten aan denken, hoeveel Belgen, Engelschen, Amerikanen, Kanadeezen, Nederlanders, 

Polen, en nog veel anderen nog dagelijks hun leven laten, om ons dat alles terug te kunnen 

bezorgen, dan zouden we nu niet reeds zoveel eischend zijn. Laat ons bij de feiten blijven en 

enkel bij de volgende vragen wijlen: Als we geen boter hebben, aan wie de schuld? Wie 

steelde onze koeien? Degene die we kwijt zijn! Als er geen of weinig vleesch is, aan wie de 

schuld? Wie roofde al ons vee? Wie dunde, wie wiedde het, zoals men een wortelveld wiedt, 

onze veestapel? Weer en altijd dezelfden: Degenen die we kwijt zijn. En we zijn nu toch 

allemaal grote menschen, met rede en verstand begaafd, om te begrijpen, dat zulks allemaal 

niet in een handomdraai terug in de oude plooi kan gelegd worden. Dat vraagt tijd. Dat eischt 

orde. En dan nog… De oorlog duurt voort.
’320

 

Een oproep dus tot geduld, want dat ontbrak bij de bevolking. Van de bevrijding hadden ze 

zich immers iets heel anders voorgesteld en dat verklaart de ontgoocheling en verbittering 

onder de mensen. Zo hoorde men volgens Geysen in Oostende dikwijls op openbare plaatsen, 

zoals bijvoorbeeld op de tram: ‘Ik heb altijd gedacht van zoohaast wij zouden bevrijd zijn, dat 

de levensvoorwaarden spoedig zouden verbeteren, doch deze zijn bijna nog slechter 

geworden dan onder de bezetting.’
321

 De bevolking had tijdens de bezetting reikhalzend 

uitgekeken naar de bevrijding. Men leefde op hoop dat men bij het beëindigen van de oorlog 

terug eigen behoeften en verlangens in werkelijkheid zou kunnen omzetten, dat er einde zou 
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komen aan al wat hen ontzegd en ontnomen werd.
322

 Dit bleek niet het geval te zijn, 

integendeel de ellende duurde voort. Geysen was zich bewust van de context en benadrukte 

dat deze uitspraken niet geuit werden door ‘slechte Belgen’, maar verklaarde dit door de angst 

onder de bevolking voor de komende winter.
323

 In deze wintermaanden zou de misnoegdheid 

onder de bevolking in Oostende zelfs leiden tot een protestbetoging. Midden februari 1945 

kwamen huismoeders op straat om meer vlees voor hun zegels te eisen.
324

 Men kan zich 

daarbij de vraag stellen of de ontevredenheid van bevolking hier politiek geëxploiteerd werd, 

bijvoorbeeld door de communisten, om de legitimiteit van het gezag te bevragen. Binnen het 

tijdsbestek van deze thesis was het echter niet mogelijk om dit nader te onderzoeken. 

Na de winter van 1945 zou men de toekomst echter al met heel wat meer vertrouwen 

tegemoet zien. Dit was te danken aan het samenvallen van meerdere factoren. De oorlog 

verliep gunstig voor de geallieerden en dankzij de verdeling van een kolen-, gas- en vet-

rantsoen was de bevolking tevreden over de ravitaillering. Diefstallen van bomen 

verminderden en bossen werden ook minder geplunderd. Ook de werkloosheid daalde. Dit 

was te danken aan de tewerkstelling bij de geallieerden, het oproepen van vrijwilligers onder 

de wapens, het in werking treden van bedrijven en de heropening van stukken strand.
325

  

 

In de nadagen van Wereldoorlog II stelde F.L. Ganshof dat wat de mensen het meeste 

bezighoudt bevoorrading en werk is.
326

 Nochtans zou België zich op economisch vlak sneller 

stabiliseren en met minder schade kampen dan zijn buurlanden. Dit stond in schril contrast 

met de politieke toestand. België was op dat vlak een echt zorgenkind.
327

 Met de bevrijding 

kwam een einde aan de bezetting en kondigde zich een nieuw tijdperk aan. Onvermijdelijk 

ging deze overgang gepaard met een machtsvacuüm.
328

 Ook in Oostende was de bezetter 

verdwenen en het oorlogsbestuur afgezet. De legitimiteit van de vooroorlogse gezagsdragers 

was wankel. De politici van mei 1940 deelden in de blaam die de machteloosheid ten opzichte 

van de Duitse Blitzkrieg had opgeleverd. Vele lokale bestuurders waren gevlucht. Ook de 

nationale regering was in ballingschap gegaan. Ook al streed ze vanuit Londen samen met de 

geallieerden voor de bevrijding, ze had niet dezelfde oorlogservaring als de bevolking. Ze 
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werd voorgesteld als een emigrantencomité. Tijdens de oorlog had het verzet zich daarentegen 

ter plaatse kunnen ontwikkelen als alternatief en deze wou dan ook niet zomaar aan de kant 

geschoven worden. In normale omstandigheden bepalen verkiezingen van natie tot dorp wie 

het bestuur op zich mag nemen. Onmiddellijk na de bevrijding verkeerde men hiervoor echter 

niet in de mogelijkheid.
329

 Pas op 24 november 1946 zouden de eerste naoorlogse 

gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en zou het lokale bestuursniveau opnieuw 

legitimiteit verwerven. Er werd dus een zeer lange overgangsperiode ingezet, dat voor het 

lokaal bestuur een continu gevecht zou betekenen voor het herstel van zijn politieke en 

bestuurlijke legitimiteit. Dit herstel werd immers verstoord door de spanning tussen het 

wettelijk gezag en het verzet.
330

 De vraag was wie voldoende legitimiteit had om het vacuüm 

in te nemen en daarom bekijken we de situatie voor de verschillende spelers op het vlak van 

ordehandhaving en heropbouw van naderbij. Beide, ordehandhaving en heropbouw, waren 

immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Een eerste speler: het stadsbestuur. 

Met het einde van de bezetting verloor het oorlogsbestuur van Oostende zijn legitimiteit en 

werd een nieuw bestuur gevormd. Kort voor de aankomst van de geallieerden nam Henri 

Serruys op 8 september de leiding over de stad.
331

 De liberaal was in de meidagen van 1940 

wettelijk benoemd tot burgemeester van Oostende. Dit gebeurde nadat burgemeester en 

medepartijlid Moreaux en zijn liberaal-socialistisch schepencollege hun bevoegdheden en 

rechten voor de duur van de oorlog overgedragen hadden en 18 van de 25 

gemeenteraadsleden de stad verlieten.
332

 Dit aantal is significant en de vlucht van het 

stadsbestuur is dan ook van belang om de casus van Oostende te interpreteren. Het zou er 

immers toe bijdragen dat de legitimiteit van de vooroorlogse machtsdragers wankel was na 

hun terugkeer. Bovendien was Henri Serruys dan wel wettelijk benoemd, maar niet op 

democratische manier verkozen door de bevolking aan de hand van verkiezingen. Dit zou zijn 

legitimiteit extra onzeker maken. 

Ongeveer een jaar na zijn benoeming werd Serruys door de bezetter een ambtsverbod 

opgelegd en vervangen door een Duitsgezinde kandidaat. Voor een strategische stad als 
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Oostende wenste deze namelijk een bestuur dat achter de Nieuwe Orde stond en zijn bevelen 

nauwgezet en zonder morren zou uitvoeren. Zeer lang had hij de burgemeesterssjerp dus niet 

gedragen, maar net voor de bevrijding kreeg Henri Serruys dus opnieuw het bestuur in 

handen. Intussen waren de meeste leden van het oorlogscollege gevlucht. 

Oorlogsburgemeester Loones was op zijn post gebleven,
333

 maar werd net als een aantal 

andere personen onmiddellijk aangehouden door Serruys. ‘Alles is gegaan op tamelijk kalme 

wijze en zonder slachtoffers.’,
334

 getuigde hij in een brief aan de minister van Binnenlandse 

Zaken. Ondanks dat alles vlot verlopen was, was de burgemeester zich bewust van de fragiele 

situatie. Zo blijkt verder uit de brief: ‘Maar voor het overige, daar de toestand, op politiek 

gebied wel verstaan, nogal kiesch is, en door u waarschijnlijk gekend, zou het zeer nuttig zijn 

dat er een afgevaardigde van U de zaak, zoo vroeg mogelijk, zou komen bestuderen om dat er 

dan een beslissing zou kunnen genomen worden in zake het vormen van het 

schepencollege.’
335

 Hij hoopte dus op ondersteuning van bovenaf om zo legitimiteit voor zijn 

bestuur te bekomen.  

Op 8 september stond Henri Serruys er nog alleen voor, maar al snel zou vooroorlogs, 

socialistisch schepen en volksvertegenwoordiger Jules Peurquaet hem bijstaan.
336

 Verder 

werd het schepencollege in een zitting van de gemeenteraad op 11 september aangevuld door 

de aanstelling van de socialist Arseen Blondé en de katholieken Alfons Elleboudt en Karel 

Goetgebeur.
337

 Alle drie waren ze lid geweest van de vooroorlogse gemeenteraad, maar niet 

van het schepencollege. De katholieken zaten daarbij in de oppositie.
338

 Dit verklaart waarom 

hun benoeming als schepen dan ook voorlopig was
339

 en ze alle drie beschouwd werden als 

‘gemeentelijke raadgevers op provisoire titel’.
340

 Men wou de vooroorlogse situatie terug 

herstellen en voornamelijk dan de vooroorlogse verhoudingen met een liberaal-socialistisch 

schepencollege en de katholieken in de oppositie. Hierbij week de situatie in Oostende ten 

opzichte van de rest van Vlaanderen opvallend af. Daar was de katholieke partij immers quasi 

almachtig.
341
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Hoe voorlopig deze benoeming wel was, bleek toen de liberaal Emile Vroome en de socialist 

Henri Edebau weer aanwezig waren in de stad. Beide waren schepen voor ze Oostende in mei 

1940 verlieten.
342

 Twee dagen al na de aanstelling van Elleboudt, Goetgebeur en Blondé 

hernamen Vroome en Edebau hun functie.
343

 De drie waarnemende schepenen werden 

bedankt voor hun bereidwilligheid om tijdelijk in te springen.
344

 Op 1 oktober werd de 

samenstelling van het schepencollege opnieuw bepaald en gewijzigd, zodanig dat ook 

vooroorlogs, liberaal schepen en volksvertegenwoordiger Ernest Van Glabbeke opnieuw deel 

uitmaakte van het bestuur.
345

 Dit college
346

 zal Oostende besturen tot aan de eerste naoorlogse 

gemeenteraadsverkiezingen.
347

 De samenstelling van het stadsbestuur was dus stabiel. Dit 

stond in scherp contrast met de situatie op het nationaal niveau, waar verschillende regeringen 

elkaar aan de lopende band opvolgden.
348

  

 

De samenstelling van het nieuw bestuur verliep vlot en stabiliseerde zich zeer snel, ook al was 

de politieke situatie fragiel. Zo heerste er een zekere spanning tussen bestuursleden die in mei 

1940 hun post hadden verlaten en diegenen die gebleven waren. Dit was dan weer wel net 

zoals op nationaal niveau.
349

 In de aanloop naar de eerste gemeenteraadsverkiezingen zou dit 

later duidelijk blijken in de strijd om het kandidaat-burgemeesterschap tussen Moreaux en 

Serruys.
350

 Kort na de bevrijding kwam dit echter tot uiting in een conflict tussen de 

burgemeester en een van zijn schepenen.
351

 Zo verliet partijgenoot Vroome Oostende aan de 

vooravond van de bezetting. Hij wou zijn familie in veiligheid brengen en in de verwachting 

dat de Duitsers het bestuur zouden overnemen, dacht hij als schepen overbodig te zijn.
352

 Na 

de bezetting nam hij terug plaats achter zijn bureau als schepen van financiën. Door Serruys 

werd hij echter genegeerd. Hij kreeg zelfs de kans niet om zijn bevoegdheden terug op te 

nemen, want de burgemeester vervulde ze persoonlijk in zijn plaats.
353

  

Het verzet mengde zich in het conflict. Het Onafhankelijkheidsfront koos de zijde van 

Vroome en verdedigde de schepen tegen de burgemeester. De groepering maakte gebruik van 
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de situatie, van een persoonlijk conflict binnen de liberale partij, om haar eigen doel te 

bereiken. Ze weigerde immers het gezag van Henri Serruys te erkennen en ijverde ervoor om 

de burgemeester uit zijn functie te laten ontzetten.
354

 Het Geheim Leger zou echter het 

Onafhankelijkheidsfront niet bijtreden. Deze groepering koos partij voor de burgemeester en 

ondersteunde hem. Op vraag van burgemeester Serruys moest kapitein de Grootte
355

 

tussenkomen. Deze slaagde erin om het conflict in Oostende te ontzenuwen. Het akkoord 

werd hersteld tussen het bestuur en het verzet. Het gezag van de burgemeester werd erkend.
356

 

Al bij al duurde het conflict nog geen week.
357

  

 

De vorming van het naoorlogs stadsbestuur werd dus op de voet gevolgd door de weerstand 

en deze wou wel degelijk medezeggenschap. Vanaf de aanvang van de bevrijding maakte ze 

dit in Oostende duidelijk. Zo bezette het Geheim Leger met zijn manschappen het stadhuis, 

toen de geallieerden de stad naderden.
358

 Serruys nam eveneens net voor de bevrijding de 

macht in handen. Aangezien beide hun actie op hetzelfde moment lijken te situeren en het 

Geheim Leger de burgemeester steunde tijdens zijn bestuur, kan de bezetting van het stadhuis 

door deze weerstandsgroepering en de machtsovername van Henri Serruys waarschijnlijk in 

hetzelfde licht gezien worden. Door het stadhuis te bezetten, stelde het Geheim Leger 

alleszins een expliciete daad in de vorming van het bestuur.  

Het conflict tussen Serruys en Vroome toont aan dat het verzet zou bijsturen en proberen in te 

grijpen in de vorming van het stadsbestuur, wanneer dit niet volgens zijn wens verliep. Wat 

het echter eveneens illustreert is de verdeeldheid van het verzet. OF en GL trokken in een 

conflict binnen het stadsbestuur allebei partij voor een andere persoon. De eerste groepering 

stelde het bestuur van de burgemeester in vraag, de tweede niet. Door verdeeldheid kon het 

verzet na de oorlog geen machtsdragend element zijn, stelt Rudi Van Doorslaer.
359

 Dit is 
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precies wat dit conflict aantoont, maar ook de bezetting van het stadhuis tijdens de bevrijding 

is er een voorbeeld van. Lecluyse getuigde immers dat het Geheim Leger dit deed ‘om te 

beletten dat andere groeperingen dit gebouw zouden hebben ingenomen.’
360

 Er waren ook wel 

degelijk andere groeperingen die zich het gemeentehuis eigen maakten. Zo was het OMBR de 

avond voor de bevrijding reeds aanwezig in het gebouw. Het sloot er immers in de kelder de 

Duitse soldaten op die de groepering reeds gevangen gemaakt had.
361

 De uitspraak van 

Lecluyse toont alleszins aan dat er sprake was van concurrentie en wantrouwen onder de 

verschillende verzetsgroepen. Optreden als één blok was door gebrek aan eenheid bijgevolg 

onmogelijk. 

 

Bij de vorming van het stadsbestuur was het verzet aanwezig, maar kon het ook een 

vertegenwoordiger binnenloodsen in het bestuur? Socialistisch schepen Jules Peurquaet had 

tijdens de bezetting actief weerstand geboden tegen bezetter en collaborateurs aan de hand 

van de sluikpers. In die hoedanigheid werd hij postuum erkend. Hij was medestichter, 

opsteller, drukker en verspreider van het clandestiene krantje ‘Hier Uilenspiegel’ dat 

regelmatig verscheen en op grote schaal verspreid werd in Oostende en omgeving. Daarnaast 

schreef en verspreidde hij losse pamfletten tegen ‘het zwart college’ van Oostende.
362

 Eén 

exemplaar kreeg zelfs de eer om voorgelezen te worden door radio Londen.
363

  

Peurquaet speelde na de bevrijding als schepen een belangrijke rol in de heropbouw van de 

stad. Hij kreeg als bevoegdheden bevoorrading en openbare werken toegewezen.
364

 Voor de 

bevolking eiste hij strenge controle tegen woekerprijzen en hoger rantsoen. Hij ijverde ook 

voor hogere lonen. Woningen moesten zo snel mogelijk hersteld worden, zodat het normale 

leven zijn gang terug zou kunnen gaan en alle Oostendenaars terug zouden kunnen keren naar 

hun stad. Dit laatste was voor hem van overwegend belang.
365

 Peurquaet wist dus heel goed 

waarmee de bevolking bezig was.  

De vraag is of hij zijn functie vervulde als vertegenwoordiger van de weerstand. Peurquaet 

was nooit lid geweest van een specifieke verzetsvereniging, zoals bijvoorbeeld het Geheim 
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Leger of het OMBR.
366

 Hij vertegenwoordigde dus ook zo geen verzetsorganisatie binnen het 

stadsbestuur. Hij had zijn weerstandsactiviteiten daarentegen uitgevoerd binnen het kader van 

de socialistische partij van Oostende. Deze partij zette tijdens de bezetting haar werking 

illegaal voort. Ze nam daarbij deel aan de clandestiene pers en de illegale syndicale strijd. Zo 

school achter ‘Hier Uilenspiegel’ de socialistische partij.
367

 Ondanks het feit dat de BSP met 

geen enkele organisatie van het verzet verbonden was, zou ze zich de erfenis van het verzet 

toe-eigenen en gebruiken in haar politiek discours.
368

 In verdere thema’s zal dit nog uitgebreid 

geïllustreerd worden. Peurquaet hielp mee aan het organiseren van de socialistische partij en 

vakbond in de illegaliteit. De Oostendse en Gentse afdeling waren tijdens de bezetting nauw 

verbonden en op deze illegale bijeenkomsten toonde hij zich een groot organisatietalent.
369

 

Naast weerstander was Jules Peurquaet ook slachtoffer van vervolging. Samen met Henri 

Edebau, Mauritius Vandeile, Maurice Reynaert en Maurice Cotelle werd hij op 14 juli 1942 

aangehouden door de Feldgendarmerie. Allen waren Oostendenaars en bekend als leden van 

de socialistische partij. Naar aanleiding van een aanslag in Brugge op een SS’er werden ze 

gevangen gehouden als gijzelaars. Op 9 september 1942 kregen ze hun vrijheid terug. Een dag 

later werd Vandeile echter opnieuw opgepakt. Dit keer samen met onder andere de liberaal 

Emiel Vroome. In Gent werden ze ondervraagd over hun politieke overtuiging. De 

beschuldiging luidde dat ze communisten waren.
370

  

Het stadsbestuur van Oostende bevatte dus na de bevrijding een aantal politieke gevangenen. 

Dit waren meer bepaald drie van de vijf schepenen die het college telde: Edebau, Peurquaet 

en Vroome.
371

 Deze personen lijken opgepakt te zijn vanwege hun maatschappelijke positie 

en politieke overtuigingen.
372

 De socialisten Edebau en Peurquaet zouden echter samen met 

een aantal andere socialisten ook verklikt zijn om hun deelname aan de illegale bijeenkomsten 

in ‘De Noordstar’ onder de vermomming van een kaartersclub. Ze werden als anglofiel en 
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gevaarlijk voor de veiligheid van de Duitse Werhmacht aanzien.
373

 Net als Peurquaet was 

Edebau dus waarschijnlijk actief in de illegale socialistische partij, maar hij is nooit erkend als 

weerstander. 

Binnen de gemeenteraad pretendeerden verder de katholieke leden Kamiel Dehouck en 

Marie-Jozeph Porta deel gemaakt te hebben van de weerstand. Beide hadden een dossier van 

burgerlijk weerstander, maar zijn echter nooit erkend. Dehouck had nagelaten om de 

erkenningscommissie bewijs te leveren van zijn weerstandsactiviteiten.
374

 Of hij werkelijk 

weerstand geleverd heeft, blijft een open vraag. Porta beriep zich bij zijn aanvraag tot 

erkenning op het bijwonen van geheime parlementaire vergaderingen en de verspreiding van 

traktaten, vlugschriften en sluikbladen. Voor beide punten kon men echter niet erkend worden 

als burgerlijk weerstander.
375

 Een dossier van weerstander in de sluikpers is er voor Porta niet 

bewaard. Als men hem al als weerstander kan beschouwen, dan was dit louter met het oog op 

de voorbereiding van het naoorlogs bestuur. Zowel Dehouck als Porta waren geen lid van een 

verzetsgroepering. 

Er was maar één gemeenteraadslid dat duidelijk lid was van een weerstandsorganisatie: de 

liberaal Fernand Vollemaere. Hij zat in het bestuur van het OMBR en vervulde er de functie 

van commissaris.
376

 Net als Jules Peurquaet, Kamiel Dehouck en Marie-Joseph Porta had hij 

ook voor de oorlog tot het bestuur van de stad behoord en was hij in 1941 door de bezetter uit 

de gemeenteraad ontslaan. Na de bevrijding verschenen er geen nieuwe gezichten in het 

stadsbestuur.
377

 Het verzet zou dus de samenstelling van het bestuur in Oostende niet 

wezenlijk kunnen veranderen.   

 

Ondanks dit feit, was het verzet een belangrijke speler op vlak van ordehandhaving en 

heropbouw. De relatie met het stadsbestuur zou daarbij niet altijd van een leien dakje lopen. 

De burgemeester van Oostende zou er alles aan doen om zich onmiddellijk vanaf het begin 

van de naoorlogse periode boven het verzet te plaatsen en zich te stellen als hoogste autoriteit 

van de stad. Zo riep Serruys zijn stadsgenoten op de dag van de bevrijding op tot ‘een 

waardige houding’: ‘Ik mane dus aan kalmte en orde te bewaren en alle gegeven richtlijnen 
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stipt na te volgen.’
378

 Hiermee plaatste de burgemeester het stadsbestuur weer op de kaart qua 

ordehandhaving. Ordeverstoorders waren bij deze gewaarschuwd. Het verzet of bepaalde 

groeperingen behoorden in de ogen van de burgemeester tot deze categorie.  

De eerste dag zou men met moeilijkheden kampen en in de ogen van het stadsbestuur was de 

chaos immers grotendeels te wijten aan het verzet. Zo spreekt men in de verslaggeving 

enerzijds van plunderingen door de bevolking en anderzijds van wanordelijke arrestaties door 

de verzetsbewegingen. Weerstanders van de ene groepering hielden daarbij leden van andere 

groeperingen aan.
379

 Het stadsbestuur pretendeerde daarentegen alles onder controle te hebben 

en nog geen week later heerste er orde. ‘De burgemeester is er in geslaagd om de actie van 

elementen van het verzet te coördineren.’,
380

 stelde F.L. Ganshof op 14 september 1944 in 

zijn verslag over Oostende. Zijn rapport was echter opgesteld na een onderhoud met de 

burgemeester en deze uitspraak was dus gebaseerd op hoe Serruys de situatie voorstelde. Een 

week later bleek zijn greep op de verzetsgroeperingen toch niet zo vast te zijn als de 

burgemeester pretendeerde, want er was hulp van buitenaf nodig om het conflict met het 

Onafhankelijkheidsfront te bedwingen.
381

  

 

De machtsstrijd tussen burgemeester en verzet zou zich naast de samenstelling en vorming 

van het bestuur ook afspelen op vlak van de bevoorrading van de weerstandsgroepen. Zo werd 

de burgemeester in een bespreking met Servais, OF’er en coördinator van de 

verzetsgroeperingen van Oostende, meegedeeld dat er een tekort was aan vetstoffen voor de 

voeding van de manschappen. Daarbij stelde het verzet voor om een bepaalde hoeveelheid 

boter te laten opeisen. ‘Wat door mij niet kon aanvaard worden, daar geen enkele wettekst mij 

zulks toelaat.’,
382

 was de reactie van Serruys. Wat de burgemeester wel wou doen, was een 

aantal bons ondertekenen voor de aankoop van boter en dit: ‘ten einde u te helpen’.
383

 Er was 

een duidelijk verschil in visie: het verzet sprak van opeisen, terwijl het stadsbestuur sprak van 

aankopen.  
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Het verzet zou echter zijn wil doorduwen en het stadsbestuur verder onder druk zetten. De 

volgende dag kreeg de burgemeester opnieuw bezoek van de weerstand met de vraag om een 

aantal blanco opeisingsbevelen te tekenen. ‘Dit heb ik natuurlijk geweigerd.’,
384

 aldus Serruys 

en na dit voorval hoorde hij verder niets meer van de zaak. Het verzet zou zich hier echter niet 

bij neerleggen. Het eigende zich het recht toe om voedsel op te eisen bij de boeren en daarbij 

pretendeerde het bovendien in naam van het stadsbestuur te handelen. De boeren kregen te 

horen dat de stad Oostende zou betalen. Tot grote frustratie van Serruys, want ‘Ik meen u te 

moeten attent maken op het feit dat zulks nooit door mij toegelaten werd.’
385

 wees hij de 

coördinator van de weerstand terecht.  

In zijn discours benadrukte de burgemeester de correctheid van zijn eigen houding in 

tegenstelling tot de foute ingesteldheid van het verzet. Hij stelde dat hij wou helpen, maar dat 

de weerstand daarentegen zijn vertrouwen had beschaamd. De halsstarrigheid van het verzet 

werd vergroot door zijn eigen bereidwilligheid te onderstrepen. Met deze brief trok Serruys 

echter zijn handen af van het verzet in plaats van de weerstanders te helpen. Hij wou niet met 

hun gedrag vereenzelvigd worden.  

Het verzet lijkt zich van deze terechtwijzing niet veel aangetrokken te hebben. Ongeveer een 

maand later hield het zich nog steeds bezig met opeisingen. Daarbij verwachtte het nog altijd 

dat het stadsbestuur dit zou vergoeden. Zo stuurde het Geheim Leger op 6 oktober 1944 een 

lijst met opgevorderde eetwaren naar de dienst bevoorrading van het stadhuis.
386

 Niet enkel 

voedsel werd er opgeëist, ook verwachtten de weerstanders gratis brandstof. Daarop richtte 

het stadsbestuur zich op 14 oktober 1944 tot de leiding van het verzet met de mededeling dat 

de weerstandsgroepen een schriftelijke aanvraag moesten richten tot het schepencollege met 

de vermelding van de gewenste hoeveelheid steenkool of hout en het doel waartoe deze 

brandstoffen zouden gebruikt worden.
387

 De mening van het stadsbestuur was duidelijk: het 

verzet kon niet zomaar alles opeisen, maar moest langs de legale weg aanvragen wat het 

nodig had.  

De weerstandsgroeperingen aanvaarden dit echter niet en voerden druk uit op het 

stadsbestuur. Zo drong het Onafhankelijkheidsfront vier dagen later bij de stad aan op een 

oplossing ‘inzake kosteloze kolen aan leden’.
388

 Nog een dag later volgde een nieuwe brief 
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van dezelfde groepering met de vraag over te gaan tot opeisingen bij collaborateurs.
389

 Het 

stadsbestuur reageerde dat het onmogelijk was voldoening te schenken aan deze vraag. 

Daarbij beriep het zich op een rondzendbrief van de gouverneur waarbij wettelijk bepaald 

werd dat burgemeesters niet de competentie hebben om opeisingen te doen ten voordele van 

weerstandsgroeperingen. ‘Nous vous prions donc de vouloir bien vous adresser à vos chefs 

qui ont seul pouvoir de satisfaire à votre demande.’
390

 

Het stadsbestuur voelde zich gesterkt door deze rondzendbrief. Het wettelijk karakter ervan 

bood hen immers de legitimiteit om op te treden. Terwijl voorheen bepaalde toegevingen 

gedaan werden aan de verzetsgroeperingen, kon nu harder opgetreden worden. Zo had de 

burgemeester uit noodzaak voor de oprichting van de diensten van het OF op 14 oktober 

overgegaan tot de opeising van het eigendom van een collaborateur. Nu werd de leiding van 

de weerstand echter verzocht om dit te laten regulariseren door de militaire overheid en te 

laten weten op welke wijze men de opeising zou vergoeden.
391

   

Van hogerhand werd er echter niet ingegrepen: ‘Opeisingen gedaan door de weerstand 

kunnen niet door de militaire overheid worden geregeld.’
392

 Bovendien weerhield de 

rondzendbrief de weerstandsgroeperingen er niet van om hun rekeningen te blijven sturen 

naar het stadhuis. Zo verwachtte het Onafhankelijkheidsfront op 14 november 1944 nog 

steeds dat het stadsbestuur de geleverde steenkool zou betalen aan de gerechtigde leden.
393

 De 

dag voordien was door de regering het bevel tot demobilisatie gegeven, maar ook dat 

weerhield hen niet.  

Het bleef bovendien niet bij voedsel en kolen. Het Geheim Leger verzocht zelfs om gebruikte 

dweilen en borstels als stadskosten in te brengen.
394

 Het Onafhankelijkheidsfront deed 

opeisingen van auto’s.
395

 Het verzet had ook nood aan wapens en de leider van het Geheim 

Leger vroeg de burgemeester daarvoor te zorgen.
396

 Terwijl hun medeburgers nog niet eens 

een eerste rantsoen kolen hadden gekregen, eiste het verzet steeds meer. Zo was de reactie van 

het stadsbestuur eind november 1944 op het aandringen van het verzet in verband met een 

aanvullende rantsoen van 500kg kolen voor zijn leden:  
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‘Zooals U weet heeft de Britsche overheid de vrijgave van deze huisbrandstofstapels 

ingetrokken, niettegenstaande al onze voetstappen. Derhalve zijn er nog duizenden 

gezinshoofden, vooral geëvacueerden die nog niet eens de eerste bedeeling van 250kg 

bekwamen; hun toestand is zeer ellendig en toch kunnen wij hen niet tegemoet komen. Inzake 

de teruggave van 75fr, zijnde de basiskosten van de eerste 250kg, deelen wij u mede dat er, 

ingevolge de beslissing van het schepencollege in zitting van 17.10.1944 aan dit verzoek 

gunstig gevolg werd voorbehouden.’
397

 

De weerstandsgroeperingen kregen al een bevoorrechte behandeling. Zo is in de 

briefwisseling van het stadsbestuur terug te vinden over de bevoorrading van steenkolen: 

‘voorrang verleend aan leden van OF – AB WB’.
398

 Dit alles zou het imago van het verzet 

geen goed doen. Het kan echter ook niet ontkend worden dat het stadsbestuur dit alles zou 

benadrukken en gebruiken om zichzelf als autoriteit te profileren. In zijn discours zette de stad 

zeer sterk in de verf hoezeer het zijn best deed met beperkte middelen en hoe ellendig de 

situatie van de rest van de bevolking wel was. Daartegenover lijkt het of alle weerstanders 

enkel aan zichzelf dachten en zichzelf allerlei onrechtmatige voordelen toe-eigenden, terwijl 

we dit misschien helemaal niet kunnen veralgemenen. Ging dit immers om de mening van 

gans de weerstand of ging het om de opvatting van een beperkt aantal individuen? Men mag 

ook niet vergeten dat deze weerstanders jaren in de illegaliteit gehandeld hadden en zich nu 

terug moesten aanpassen aan de regels van de samenleving. Ze hadden tijdens de bezetting 

weerstand geboden met alle ontzeggingen en gevaren van dien. Daarvoor verlangden ze na de 

bevrijding een zekere compensatie. Na de opgebrachte offers verwachtten ze bepaalde rechten 

te kunnen laten gelden. De evidentie waarmee het verzet handelde bij deze opeisingen was 

dus verbonden met het zelfbeeld van de weerstanders. 

 

Het stadsbestuur probeerde de macht van het verzet aan banden te leggen. Stadspersoneel dat 

lid was van de weerstand werd na de bevrijding niet ter beschikking gesteld van verschillende 

verzetsgroeperingen. Bepaalde personeelsleden vroegen speciaal verlof aan als weerstander 

om samen met hun groepering te kunnen opereren in de stad. Zo ook bijvoorbeeld A. 

Helsmoortel.
399

 Het college van burgemeester en schepenen schreef echter geen verlof uit 

voor weerstanders, maar riep deze personeelsleden daarentegen terug om hun dienst te 

hervatten. Zo kreeg het Onafhankelijkheidsfront te horen dat ‘het Schepencollege onmogelijk 

is kunnen ingaan op uw verzoek om den Hr Vermeersch Roger voor de werking van het OF 

beschikbaar te stellen daar de belanghebbende in zijn dienst niet kan gemist worden. De 

belanghebbende is dan ook gehouden onmiddellijk zijn dienst bij het stadsbestuur te 
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hervatten.’
400

 Vermeersch Roger was een van de spilfiguren van het OF in Oostende en dus 

belangrijk voor de werking van de groepering.  

Dat de relatie tussen het Onafhankelijkheidsfront en de burgmeester niet zo vlotte was ons al 

duidelijk,
401

 maar op een soortgelijke vraag kreeg ook het Geheim Leger van Henri Serruys 

een afwijzend antwoord: ‘In antwoord op uw schrijven van 9 dezer, heb ik de eer U ter kennis 

te brengen dat ik onmogelijk een gunstig gevolg kan voorbehouden aan uw verzoek om de 

L.B. agenten die tot uw groep behoorden, verder in uw dienst te laten. De betrokken leden zijn 

er aldus toe gehouden hun dienst in het L.B. korps te hernemen.’
402

 Door geen verlof uit te 

schrijven voor de weerstanders en ze terug op te nemen in de stadsdienst, hadden de 

groeperingen minder manschappen om te functioneren.  

Voor elke bijeenkomst, optocht, betoging moest het verzet toestemming vragen aan het 

stadsbestuur. Zo weigerde men aan de weerstandsgroeperingen om naar aanleiding van de 

demobilisatie op 19 november 1944 een protestbetoging te houden in Oostende.
403

 Ook voor 

een meeting over bijvoorbeeld de historiek van de weerstand en de doelstellingen van het 

OF
404

 of voor een herdenkingsplechtigheid met het neerleggen van bloemen
405

 was de 

goedkeuring van de stad vereist. Festiviteiten moesten ingeschreven worden in het 

programma van de stad. Zo kon de inhuldiging van het vaandel niet doorgaan voor de Witte 

Brigade op voorgestelde datum, omdat het feestprogramma telkens aan het begin van het jaar 

wordt afgesloten door het bestuur.
406

 Het verzet, een organisatie die gedurende heel de 

bezetting in de clandestiniteit had geopereerd, moest zich nu schikken naar de regels.  

 

De weerstand werd als een factor van onrust gezien. Bij elke aanvraag om samen te mogen 

komen, werd het advies gevraagd van de politie over de mogelijke gevolgen voor de openbare 

orde.
407

 Ook werd politie of rijkswacht preventief ingeschakeld bij meetings.
408

 Het 

stadsbestuur verzamelde bovendien inlichtingen over de verschillende groeperingen en hun 

activiteiten. ‘…wij zullen u maar rechtuit zeggen dat den heer burgemeester er alles weet wat 
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er in uwe vergadering beslist wordt, den heer Pintelon
409

 weet alles wat er zou gebeuren, de 

veiligheid is op de hoogte en weet alles, wij raden u aan heel voorzichtig te werk te gaan en 

geen moeilijkheden op te doen.’,
410

 werd de voorzitter van het BNB
411

 gewaarschuwd.  

De oorzaak werd hiervoor gezocht bij het groot aantal weerstanders dat actief was in dienst 

van de stad: ‘Spijtig dat wij moeten zeggen dat het heel moeilijk is met leden te werken, die 

een plaats bekleden, zoals politiedienst, veiligheid en stadsdienst en onderwijs. Wat kan men 

doen met zulke leden. Wij willen niet zeggen dat het slechte Belgen zijn, integendeel, het zijn 

echte….’
412

 Het verzet ziet het hier als negatief dat een aantal van zijn leden werkzaam was in 

overheidsdienst. In plaats dat de weerstand dit gegeven gebruikte om door te dringen tot het 

bestuur, werd het omgekeerd benut. Het stadsbestuur was volledig op de hoogte van het doen 

en laten van de verzetsgroeperingen.  

Bovendien wendde het stadsbestuur de aanwezigheid van weerstanders onder zijn rangen aan 

om zich naast, zoniet boven de weerstandsgroeperingen te plaatsen wat betreft zijn houding 

tijdens de bezetting. Daarbij werd het oorlogscollege in het discours volledig weggezuiverd. 

Zo sprak Henri Serruys over ‘de Weerstand der Stedelijke Overheid’ en stelde dat: ‘Het trio 

Seys, Surmont en Peurquaet kan ik slechts beschouwen als het hoofd en de Spil der Weerstand 

der Stedelijke overheid van Oostende en ieder ander contact met filialen van de weerstands 

was door deze vertrouwensmannen gekend, zo kende zij alle gebeuren bij de administratieve 

weerstand en tevens van de gewapende weerstand.’
413

 Het trio Seys, Surmont en Peurquaet 

waren respectievelijk de hoofdcommissaris van de Oostendse politie, de stadssecretaris en een 

van de schepenen van de stad. Op deze manier kon het bestuur de machtsaanspraken van het 

verzet neutraliseren. Zelf had het immers ook weerstand geboden. Het stadsbestuur zou er 

alles aan doen om het verzet te discrediteren, maar zou ook gebruik maken van het 

verzetsaureool wanneer het zich paste. Dit wijst er alleszins op dat het verzet nog wel degelijk 

uitstraling had.  
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De relatie tussen het stadsbestuur en de verschillende weerstandsgroeperingen in Oostende 

klinkt doorheen dit alles eerder negatief, aangezien de stedelijke overheid er alles aan doet om 

zich boven het verzet te plaatsen en zijn machtsaanspraken binnen de perken te houden. Beide 

partijen zouden echter ook samenwerken in de stad. De burgerlijke overheid zou aanvragen 

doen naar de verzetsgroeperingen toe. Zo vroeg de burgemeester manschappen aan het 

Geheim Leger om de politiewacht te kunnen verzekeren bij de politieke gevangenen.
414

 Het 

verzet zou een aantal taken op zich nemen op vlak van ordehandhaving en heropbouw
415

 en 

zo hulp bieden aan de gemeentelijke overheden. Het stadsbestuur is met andere woorden ook 

aangewezen op het verzet. Hun relatie is dus dubbel.  

De nadruk lag echter opnieuw op het verlenen van bijstand. Dit bewijst de aard van de taken 

die het verzet uitvoerde. Slechts op verzoek van de burgemeester kon het verzet optreden als 

hulppolitie. Ondanks dat ermee rekening moest gehouden worden als mogelijke machtsfactor, 

zou het verzet in Oostende ook niet kunnen doordringen tot het bestuur. Door de snelheid van 

de bevrijding was er enigszins ontreddering in de administratie en er moest opnieuw orde 

gecreëerd worden, dat gaf het stadsbestuur zelf toe.
416

 Ook werden in de eerste 

gemeenteraadszitting bevoorrading, repatriëring, werkgelegenheid en wederopbouw als 

belangrijke agendapunten opgesomd door de burgemeester en gaf hij toe: ‘Dit zijn echter nog 

maar plannen. Want vergeten wij niet dat wij nog in oorlog zijn…’
417

 Het stadsbestuur van 

Oostende zou echter heel snel zijn gezag herstellen op het gebied van ordehandhaving en 

heropbouw. 

 

Een tweede speler: de politie. 

De politiediensten zijn de autoriteiten bij uitstek als het gaat over ordehandhaving. Hun taak 

bestaat er uit toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid, alsook overtreders van de 

wet op te sporen. Na de bevrijding was er een dringende nood aan hun optreden. Hoe kwamen 

deze ordediensten echter uit de oorlog?  

Bij de inval van ons land op 10 mei 1940 bestond het voltallig politiekorps van Oostende uit 

128 man. Twaalf politieagenten verlieten tijdens de Achttiendaagse Veldtocht hun dienst en 

hun stad. Slechts één daarvan vluchtte om net zoals de meeste bestuursleden zichzelf en zijn 

familie in veiligheid te brengen. De andere elf vervulden hun militaire plichten. Na de 
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overgave en demobilisatie van het Belgisch leger hervatten ze hun dienst. Het Oostendse 

politiekorps telde bij het begin van de bezetting dus 127 man.
418

  

Tijdens de bezetting namen een groot aantal leden van het Oostendse politiekorps deel aan de 

ondergrondse strijd tegen de vijand en lagen zelfs aan de basis van het ontstaan van de ‘Witte 

Brigade Oostende en Kust’.
419

 Hierdoor leed de ordedienst echter groot verlies. Twintig man 

werd opgepakt door de bezetter. Op een korps van 127 is dit veel. Bovendien zullen er nog 

meer weerstand geboden hebben. Niet iedereen zal immers betrapt geweest zijn. Vier agenten 

liet men terug vrij en drie konden er ontsnappen.
420

 De anderen zouden de rest van de oorlog 

in gevangenschap doorbrengen. Daarvan keerden sommigen echter nooit meer terug. 

Waarnemend adjunct-commissaris Ernest Feys werd op 16 oktober 1943 gefusilleerd.
421

 Hij 

was lid van het Geheim Leger en had de leiding over de West-Vlaamse sector van de 

inlichtingendienst Clarence.
422

  

Over het lot van de andere gevangenen bleef men na de bevrijding nog lange tijd in 

onzekerheid.
423

 Zo was men eind 1945 nog steeds zonder nieuws van de agenten Maurice 

Lauwers en Hector Vanhooren.
424

 In het totaal zagen tien agenten hun thuisstad nooit meer 

terug.
425

 Slechts drie keerden er dus terug. Eén persoon kon zijn arrestatie en deportatie 

vermijden door tijdig onder te duiken,
426

 maar zo ontbrak hoofdinspecteur Oscar Hillebrandt 

ook bij de bevrijding. Vijf dagen later kon hij wel zijn functie hernemen.
427

  

Het korps verloor niet enkel manschappen door arrestatie of onder te duiken, er werden ook 

agenten ontslagen door de bezetter als ‘ongeschikt en onbetrouwbaar’. Zo werden op 1 

augustus 1942 acht mannen de deur gewezen. Bij de bevrijding hervatten daarvan zeven terug 

hun dienst.
428

  In februari en maart 1944 dunden de Duitse evacuatiemaatregelen eveneens de 

rangen van het politiekorps uit. Elf leden moesten de stad verlaten,
429

 waaronder ook 

weerstander en adjunct-commissaris Lucien Deprez.
430

 Met het tweede bevel tot evacuatie in 
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augustus 1944 werden geen nieuwe politieagenten getroffen. Eind 1944 waren alle elf 

geëvacueerde politiemensen terug in Oostende.
431

 

De politie van Oostende kende niet enkel vaderlandslievende agenten, maar had ook af te 

rekenen met collaborateurs onder haar manschappen. Bij de bevrijding van de stad werden er 

16 van hen aangehouden en geïnterneerd, terwijl er 6 geschorst werden uit hun functie.
432

 Ook 

zij betekenden een verlies voor het politiekorps. Niettegenstaande de noodzakelijke zuivering, 

waren dit 22 krachten minder om de orde te helpen handhaven.  

 

Na de bevrijding had ook het politiekorps van Oostende af te rekenen met een vacuüm. De 

ordedienst was vakkundig onthoofd door de bezetter. Hoofdpolitiecommissaris Maurice Seys 

had de algemene leiding tot 7 februari 1942.
433

 Hij was lid van het Geheim Leger en werd 

door de Gestapo aangehouden voor zijn activiteiten als inlichtingsagent.
434

 Eind 1944 was het 

stadsbestuur ervan overtuigd dat hij nog steeds in Duits gevangenschap verkeerde en had er 

nog niemand zijn plaats ingenomen,
435

 maar de hoop op zijn terugkeer zou met het einde van 

de oorlog uiteenspatten. Hij haalde de bevrijding net niet. Eind maart 1945 stierf Seys in het 

kamp Elrich (Buchenwald) door ondervoeding.
436

  

In mei 1945 hoopte men op de terugkeer van politiecommissaris Ameel als opvolger van 

Seys. Alfons Ameel was voor een tweede maal
437

 aangehouden op 2 februari 1944 en 

weggevoerd naar Duitsland.
438

 Het Kustblad berichtte op 6 mei 1945 zijn terugreis,
439

 maar 

twee dagen later overleed hij te Bergen-Belsen in Duitsland.
440

 Ameel maakte nog de 

bevrijding van het kamp mee, maar bezweek niet veel later door uitputting. Net als Seys was 

hij lid van het Geheim Leger.
441

 

Ook adjunct-politiecommissaris Laurent Goddyn verwachtte men eind 1944 nog steeds terug, 

maar zou nooit terugkeren. Deze man had vanaf 2 juni 1942
442

 de leiding over het Geheim 
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Leger schuiloord Oostende gevoerd. Net als zovele leden werd hij in november 1943 

slachtoffer van de massale aanhoudingen.
443

 Op 5 december 1944 stierf hij in het Duits 

concentratiekamp van Gross-Rosen.
444

  

Adjunct-commissarissen Henri Barbary en Pierre Beauprez zouden de concentratiekampen 

wel overleven, maar pas na de oorlog naar Oostende terugkeren.
445

 Beide vervulden een 

leidinggevende rol in het Geheim Leger en waren in die hoedanigheid aangehouden. Barbary 

stond aan het hoofd van de afdeling voor militaire actie, terwijl Beauprez de leiding had over 

de afdeling voor burgerlijke actie.
446

 Ook adjunct-commissarissen Emiel Pintelon en Alfred 

Ingelbrecht werden gearresteerd en dit 3 dagen na de landing op Normandië. Zij konden 

echter ontsnappen en bij de bevrijding hun dienst hervatten.
447

 Naast hen, bleef George 

Goethals bij de bevrijding als een van de enige leidinggevende figuren over,
448

 maar deze 

politiecommissaris werd na de bevrijding geïnterneerd voor zijn antivaderlandse houding 

tijdens de bezetting. Net als adjunct-commissarissen Frans Cuylits en Lucien Holvoet.
449

  

 

De meeste vertrouwde leidinggevende figuren waren dus verdwenen met alle gevolgen van 

dien na de bevrijding. De volledig staf van het Oostendse politiekorps zou moeten 

heringevuld worden.
450

 Ook kampten de ordediensten met een tekort aan manschappen en 

middelen. Op 14 september 1944, zes dagen na de bevrijding, sprak F.L. Ganshof in zijn 

rapport over de toestand bij de Oostendse politiekrachten van 15 gendarmen en 70 

politieagenten. Ondanks het uitstekend moreel, was dit veel te weinig om de politionele taken 

naar behoren te vervullen.
451

 Pas eind 1946
452

 zou het politiekorps zijn vooroorlogse 
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getalsterkte terug evenaren met 127 agenten. Tegen dan zou ook de staf weer op peil zijn met 

acht benoemde en twee waarnemende officieren.
453

 

Over het algemeen was er na de bevrijding bij de West-Vlaamse politiediensten eveneens een 

groot gebrek aan materiële middelen. Slechts beetje bij beetje kon men zich bewapenen. Dit 

was mogelijk door inbeslagnames van Duitse wapens of de overdracht van wapens bij de 

demobilisatie van de verzetsgroeperingen.
454

 De herbewapening van de ordediensten was ook 

één van de taken van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid.
455

 Voor zover 

mogelijk, voorzagen de vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat gemeentepolitie en 

rijkswacht van middelen.
456

 Volgens rapporteur F.L. Ganshof waren in september ’44 de 

wapens van de gendarmerie van Oostende bewaard.
457

 Aangezien men na de bevrijding 

slechts met 15 meer was, kan dit echter niet veel voorgesteld hebben. Tegen 21 december 

1944 zou men bij de lokale politie over voldoende revolvers beschikt hebben.
458

 

Waar men echter een blijvend tekort aan zou hebben in Oostende, was aan transport. Na de 

bevrijding beschikten de politiediensten in gans het district over geen enkel motorvoertuig. 

Eind juli 1945 was daar nog steeds geen verandering in gekomen.
459

 Dit was nochtans van 

cruciaal belang om te kunnen ingrijpen in geval van problemen en oproer.
460

 In een groot 

gebied, zoals het district Oostende, had men nood aan transport om snel te kunnen handelen 

en een mobiele reserve ter plaatse te sturen.
461

 Nu was men genoodzaakt om privé-voertuigen 

op te vorderen.
462

 Door de gebrekkige voorzieningen hadden de ordehandhavers ook te 

kampen met communicatieproblemen.  
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Bijgevolg zouden de stedelijke ordediensten in Oostende lange tijd als zwak beschouwd 

worden en ontoereikend in hun taak als ordehandhaver. Vanuit de katholieke oppositie werd 

het liberaal-socialistisch stadsbestuur van Oostende op 22 december 1944 geïnterpelleerd over 

deze kwestie. Het katholiek gemeenteraadslid Porta erkende dat ‘zij het verwachte rendement 

niet kunnen leveren’, omdat de politiediensten hun taak in moeilijke omstandigheden moeten 

verrichten. Hij klaagde echter aan dat de bevolking niet langer gehoor vond bij de politie. Zo 

diende een stadsgenote tien dagen na de bevrijding een klacht in, omdat onbekenden haar 

eigendom binnengedrongen waren. Nadat twee en een halve maand later de politie nog steeds 

niet ingegrepen had, moest de vrouw zich noodgedwongen wenden tot het gerecht voor een 

uitwijzingsbevel.
463

  

In het nieuwe jaar konden de politiediensten hun imago niet echt verbeteren. Zo besloot 

kapitein de Grootte in juli 1945 dat het rendement van de lokale politie in West-Vlaanderen 

nog steeds nul was op vlak van ordehandhaving. Deze ordediensten waren naar zijn mening 

niet capabel om hun taak naar behoren uit te voeren. Er heerste volgens hem een gebrek aan 

prestige en organisatie.
464

 Een jaar na de interpellatie van Porta werd het stadsbestuur 

opnieuw door de oppositie onder vuur genomen over de kwestie. Het katholiek 

gemeenteraadslid Dehouck deed een oproep ‘om in een periode van onveiligheid als de 

huidige, gans bijzondere aandacht dienen te besteden aan het politietoezicht. Het is 

voldoende om de kranten te volgen om te constateren dat de aanslagen op de veiligheid van 

de inwoners boven het normale gaat.’
465

 Er leefde een gevoel van onveiligheid in Oostende
466

 

en de ordediensten waren niet in staat om dit weg te nemen. 

 

Na de bevrijding was er dus nood aan versterking van de ordediensten en dit zowel op het 

vlak van manschappen als materiële middelen. In de kranten verschenen oproepen voor 

kandidaten
467

 en ook in de briefwisseling van de stad ziet men een duidelijke 

wervingscampagne.
468

 De dag van de bevrijding werden 52 hulppolitieagenten aangesteld 
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voor de functie van bewaker en nog eens 23 personen zes dagen later.
469

 Elke brigade was 

geautoriseerd om supplementaire krachten aan te werven en daarbij moest de voorkeur 

gegeven worden aan leden van verzetsgroeperingen.
470

 Zo werd in Oostende bijvoorbeeld 

sectieoverste Maurice Ferier van het OMBR aangenomen als tijdelijke politiekracht.
471

  

Hoeveel verzetsmensen er na de bevrijding precies actief waren in de politiediensten van 

Oostende blijft echter een vraagteken, want volledige aanwervingslijsten zijn er niet. Nadat 

kapitein de Grootte echter verschillende malen had voorgesteld om de gendarmerie in West-

Vlaanderen te versterken met leden van de weerstandsgroeperingen, verdubbelde de 

gendarmerie er tijdens de maand november in aantal.
472

 Over gans België waren toen al 

ongeveer 40.000 man toegetreden tot de hulptroepen van politie, gendarmerie of 

staatsveiligheid. Als voorwaarde werd wel benadrukt dat men voor de bevrijding lid moest 

geweest zijn van de weerstand.
473

  

Uit de houding van de burgemeester van Oostende kan men echter afleiden dat hij mogelijks 

niet zo happig was om verzetsleden op te nemen in de stedelijke ordediensten als hulpagenten. 

Zo vroegen de Britse overheden na een verdachte explosie in de haven dringend om 

aanvullende politiekrachten, zodat de veiligheid van de haveninstallaties en –diensten zou 

kunnen gegarandeerd worden. Men vreesde immers voor sabotage. Burgemeester Serruys was 

ertoe bereid om boven de reeds actieve 102 verzetsleden nog eens 60 mannen van het verzet 

ter beschikking te stellen voor de bewaking van de haven. Hij verkoos deze oplossing boven 

een toename van het aantal supplementaire politieagenten.
474

 Hij schakelde verzetsleden dus 

wel degelijk in, in de ordehandhaving. Dit gebeurde echter als lid van hun groepering en niet 

als politieagent. Als Serruys nieuwe kandidaturen uitschreef voor de politie, moest hij 

theoretisch gezien immers voorrang verlenen aan verzetsleden. Indien deze zo opgenomen 

werden in de stedelijke ordediensten, verwierf het verzet gezag en dat wou men mogelijks 

vermijden. 

 

De relatie tussen stadsbestuur en verzet was soms stroef, maar ook de relatie tussen politie en 

verzet was dubbel. Enerzijds maakte de profilering van het verzet in de nadagen van de oorlog 
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de versterking van manschappen en middelen bij de politie noodzakelijk.
475

 Anderzijds stond 

het verzet de politie bij in haar taak van ordehandhaving als supplementaire kracht.  

Door de oorlog en door de aanwezigheid van een aantal weerstanders, was er bij de leden van 

de ordediensten zelfs in bepaalde mate sympathie voor het verzet. Van hogerhand werd hier 

alleszins voor gevreesd. Zo stelde kapitein de Grootte voor aan het Hoog Commissariaat voor 

’s Lands Veiligheid om bepaalde gendarmen met een lange diensttijd in een bepaalde 

gemeente te verplaatsen. Volgens de Grootte zouden deze politiemensen door de oorlog en de 

noodzaak tot ravitaillering mogelijks sympathie krijgen voor een bepaald deel van de 

bevolking.
476

 Tussen de lijnen door kan men in zijn verslag lezen hoe hij vreesde dat de 

politie bij oproer de kant zou kiezen voor de relschoppers. Of dit al dan niet het geval was, 

daar zullen we in een ander hoofdstuk antwoord op vinden.  

 

Het verzet zou de politie dus helpen met haar taken, maar zou deze nooit helemaal 

overnemen. Weerstanders hielpen mee met de bewaking van de haven en het handhaven van 

de orde in de stad, alsook met de zoektocht naar en het toezicht op politieke gevangenen.
477

 

‘Om zodoende de taak van de politie te verlichten’,
478

 stelde Lecluyse. De inzet van het verzet 

had inderdaad het verlichten van de ordediensten als doel. Opnieuw zou het verzet dus niet 

boven zijn rol van bijstand uitstijgen. Hier werd het letterlijk als supplementair beschouwd.  

 

Een derde speler: het geallieerde leger. 

Naast de stedelijke ordediensten was er in de nadagen van Wereldoorlog II nog een andere 

autoriteit op vlak van ordehandhaving en heropbouw aanwezig in de stad: het geallieerde 

leger. Door haar haven was Oostende van strategisch belang in het verder verloop van de 

oorlog. Daarom zou er na de bevrijding een blijvende aanwezigheid zijn van geallieerden en 

dit tot na de definitieve beëindiging van de strijd met Nazi-Duitsland. 

De Canadezen maakten een einde aan de bezetting van de kuststad op 8 september 1944. Tijd 

om er uit te blazen was er echter niet voor de bevrijders van Oostende. Ze dienden immers de 

verdere bevrijding van de Belgische kust te verwezenlijken en de opmars van de geallieerden 
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verliep in een zeer snel tempo. Begin november 1944 was voor hen de strijd afgelopen in 

België en tot het einde van de oorlog streden ze verder aan het front in Nederland en 

Duitsland. Oostende was intussen ingepalmd door de Britten. De Canucks zouden echter niet 

helemaal uit België verdwijnen. Ze bleven tot begin november 1945 aanwezig in ons land.
479

 

Zo startte de Corps of Royal Canadian Engineers in oktober 1944 met de aanleg van een 

pijpleiding ‘Dumbo’ vanuit Oostende. Deze moest langs Aalter, Gent, Dendermonde en 

verder ten zuiden van Antwerpen naar Herentals, over de Nederlandse grens in de omgeving 

van Lommel, het front voorzien van benzine. De olietankers kwamen in Oostende hun lading 

lossen.
480

 De haven was in dit Canadees project dus van cruciaal belang. 

Door zijn strategische ligging kreeg de haven van Oostende een belangrijke rol in de 

voorzetting van de oorlog. Wat dus vanaf hun aankomst in Oostende voor de geallieerde 

autoriteiten prioritair was, was de haven in een zo kort mogelijke tijdspanne opnieuw 

operationeel maken. De schepen die de Duitsers bij hun aftocht tot zinken hadden gebracht 

om de doorgang te verhinderen, werden uit dokken en sluizen verwijderd. Men herstelde de 

sluismechanismen, alsook de kranen.
481

 De Royal Navy startten met de ontmijning op zee.
482

 

Een paar weken na de bevrijding van de stad stond de haven al ter beschikking van de 

geallieerde scheepsvaart.
483

 Er zou tot het einde van de vijandelijkheden een drukke activiteit 

aan de dag gelegd worden. Zo vertrokken de troepen voor de verovering van Walcheren 

vanuit Oostende
484

 en maakte men gebruik van de Oostendse haven om munitie te lossen, 

aangezien de haven van Antwerpen in veel grotere mate bestookt werd met vijandelijke 

bombardementen.
485

 

 

De aanwezigheid van de geallieerden droeg bij tot het herstel van de stad. Nu de haven 

opnieuw operationeel was, konden de ravitailleringsschepen vanaf begin november 1944 
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Oostende terug binnenvaren en bevoorraden. De visserij kon midden december 1944 weer 

hernomen worden.
486

 Dit was een belangrijke pijler van de Oostendse economie, die met de 

heropening van de oude dokken weer overeind stond.  De geallieerden boden ook een 

oplossing voor het werkloosheidsprobleem, waar menig Oostendenaar na de bevrijding mee 

kampte. Op 16 oktober 1944 waren er ongeveer reeds 1.400 werknemers in dienst van de 

geallieerde autoriteiten. Meer dan de helft werd ingezet als dokwerker, maar men had ook 

nood aan zeelui, loodgieters, timmermannen en andere vaklieden, alsook bewakers, koks, 

kelners, poetsvrouwen, brancardiers, chauffeurs, bureelbedienden en nog zoveel meer. Tegen 

het einde van 1944 was hun aantal gestegen tot 3.750 werknemers.
487

  

Uiteindelijk kwam men eind mei 1945 op een totaal van 6.230 werklieden en 211 bedienden 

in geallieerde dienst.
488

 Met het einde van de oorlog volgde echter de geleidelijke 

terugtrekking van het Britse leger uit Oostende. Hierdoor verminderde de activiteit van de 

Oostendse havenindustrie en aanverwante takken. De werking van de Oostendse haven vond 

niet langer plaats onder Engels beheer.
489

 Dit alles had een daling in de geallieerde 

tewerkstelling tot gevolg. Op zeven maand tijd halveerde het aantal werknemers aangesteld 

door de geallieerden bijna, want tegen 31 december 1945 waren ze slechts meer met 3.125 

arbeiders en 192 bedienden.
490

 Het aantal werklozen steeg dus opnieuw in Oostende.
491

 

In de publieke opinie werd dit niet positief onthaald. Het stadsbestuur werd laksheid 

verweten. De Oostendse bevolking was, volgens de vertegenwoordiger van het Hoog 

Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid in Oostende, verwonderd dat er geen poging werd 

ondernomen om de werkloosheid te verminderen door werkkrachten in te schakelen bij de 

opruiming en heropbouw van de stad.
492

 In juli 1945 volgde vanuit de oppositie een 

interpellatie van het stadsbestuur door het katholiek gemeenteraadslid Goetghebeur, waaruit 

duidelijk de bezorgdheid van de Oostendse bevolking bleek. Hij drong er op aan dat het 

stadsbestuur de bevolking een signaal zou geven in de toekomst te willen ingrijpen.
493

 Twee 

maand later was er nog geen verbetering merkbaar, want het katholiek gemeenteraadslid 
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Dehouck interpelleerde in september 1945 opnieuw de socialist Peurquaet als schepen van 

bevoorrading en openbare werken. Nog steeds was de publieke opinie onrustig: ‘Onze 

werkloozen vragen waarom zij niet worden te werk gesteld aan die vele opruimingen. Onze 

werkende bevolking begrijpt niet waarom een leger werkloozen moet worden ondersteund 

terwijl zooveel oorlogsherinneringen kunnen afgebroken worden…’
494

 Het bleef echter bij 

verwijten. In Gent en Antwerpen braken er stakingen uit, maar deze werden niet gevolgd door 

de Oostendse havenarbeiders.
495

  

 

Het is dus duidelijk dat het stadsbestuur afgerekend werd voor de problemen op vlak van 

tewerkstelling. De geallieerden hadden hiervoor een tijdelijke oplossing geboden. Dit kwam 

bovenop het feit dat ze hen bevrijd hadden. Na de bevrijding werden ze dan ook op handen 

gedragen. Er ontstond een goede band tussen de Oostendse bevolking en de soldaten van het 

geallieerde leger. Achter hun aanwezigheid en hun inzet voor de heropbouw van de stad 

schuilde natuurlijk de voortzetting van de oorlog als ultieme doelstelling. Hiervoor moest het 

maximum uit de Belgische economie gehaald worden,
496

 maar de Britse soldaten gingen zich 

ook bewust inzetten voor het volk, waarvan ze de gastvrijheid genoten. Zo organiseerden ze 

bijvoorbeeld een benefietconcert ten voordele van de oorlogsgeteisterden
497

 of gaven ze ter 

gelegenheid van kerstmis en nieuwjaar feestjes voor minderbedeelde of voor alle lokale 

schoolkinderen. Deze werden getrakteerd op gebak, ijs, fruit, chocolade, alsook op muziek en 

een filmvertoning. Daarbij stonden de soldaten naast een geldelijke bijdrage ook een deel van 

hun rantsoen af om het feest te laten slagen.
498

 

Bijgevolg was er een grote dankbaarheid vanuit de bevolking en het stadsbestuur naar deze 

soldaten toe,
499

 maar het samenleven tussen de Engelse troepen en de bevolking van Oostende 

was niet allemaal rozengeur en maneschijn. De oorlog duurde nog altijd voort en zoals we 

reeds gezien hebben woog dit zwaar door op de bevolking. De bevoorrading was een nijpend 

probleem en de aanwezigheid van de geallieerden betekende vele monden meer die gevoed 

moesten worden. De Zeewacht maande de bevolking aan tot geduld en begrip:
500
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‘De geallieerden en andere instanties doen al het mogelijke om ons reeds van het hoogst 

nodige te voorzien, die zo spoedig mogelijk, maar we moeten rekening houden met den stand 

van zaken en redelijk zijn. Ter hunner en ter onzer bescherming moeten die menschen kunnen 

beschikken over een enorme macht, die dagelijks moeten aangevuld, verbeterd en vernieuwd 

worden. …moet er toch eerst gezorgd worden, dat het leger, het strijdende leger, niets 

ontbreekt. …Wat vonden de geallieerden? Een geestdriftige ontvangst, overal waar ze 

kwamen. Gewis. Maar dan??? Niets meer. Totaal niets meer. Dat ze zulks niet wisten. Maar 

al te wel. Maar daar juist ligt het schaap gebonden. Omdat er niets zou voor handen zijn 

moest er eerst en vooral gezorgd worden, nog voor de bevoorrading, dat dit moderne leger, 

modern uitgerust was en zou blijven.’
501

 

Ook woog het op de Oostendse bevolking dat ze net zoals tijdens de bezetting een stuk van 

hun stad diende af te staan aan de geallieerde troepen. Nog steeds had men in Oostende niet 

alle beweegruimte. Opeisingen en inkwartieringen van troepen duurde eveneens voort ten 

nadele van de burgers. Velen dienden nog steeds hun eigendom af te staan.
502

  

De aanwezigheid van het geallieerde leger was bijgevolg zowel positief als negatief voor de 

stad. Zo betekende de opeisingen van hotels en het verbod om de zeedijk en het strand te 

betreden een groot verlies voor de Oostendse economie. Het toerisme, een tweede belangrijke 

economische pijler van de badstad, kon immers niet heropgestart worden. De geallieerde 

aanwezigheid was ook niet zonder gevaar voor de bevolking. Net als Antwerpen, viel ook 

Oostende ten prooi aan vijandelijke bombardementen. In de haven deed zich eveneens nog 

een groot ongeluk voor, waarbij vijf Britse torpedoboten explodeerden en zowel burgers als 

militairen het slachtoffer van werden.
503

 Op de tewerkstelling door de geallieerden kwam 

eveneens kritiek, omdat de gelijkheid onder de arbeiders in het gedrang kwam. Kapitein de 

Groote waarschuwde het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid voor mogelijks 

protest, omdat de lonen van de arbeiders in dienst van de geallieerden veel hoger lagen dan de 

andere. Tijdens de bezetting werd dit ook doelbewust gedaan door de Duitsers en een 

vergelijkbare situatie wou men absoluut vermijden.
504

  

 

De aanwezigheid van de geallieerden werd dus door de publieke opinie zowel positief als 

negatief ervaren. Hoe was echter de relatie tussen het verzet en de geallieerde autoriteiten? 
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Dat alle Oostendse verzetsgroeperingen zich bij de intrede van de geallieerde troepen op 8 

september 1944 onmiddellijk ter beschikking stelden, hebben we reeds gezien. Alsook hoe ze 

tegen het bevrijdingsleger aankeken.
505

 Na de eerste bevrijdingsdagen zouden deze twee 

partijen blijven samenwerken. Het verzet kreeg van het geallieerd leger bewakingsopdrachten. 

Meer specifiek, speelden ze een belangrijke rol in de bewaking van de haven.  

De geallieerden betrokken hierbij alle verzetsgroeperingen van Oostende: ‘Bij de inspectie 

door een Engelschen Generaal op 18den dezer werd ons aangemeld dat ieder onzer 

groeperingen respectievelijke een getal leden te leveren te had voor de wachten op te 

trekken…’
506

 In plaats van samen te komen met de andere groeperingen en gezamenlijk, in 

overeenstemming een lijst op te stellen, trok het OF het zeil helemaal naar zich toe. Ze 

dienden een lijst in die louter uit eigen manschappen bestond. Dit leidde tot protest bij het 

OMBR. Aangezien deze lijst echter het gevraagde aantal bewakers bevatte, konden de Britse 

autoriteiten in Oostende verder geen leden van andere groeperingen meer aanvaarden. OMBR 

stuurde hierop een boze brief naar de leiding van het OF met de eis tot genoegdoening.
507

 Dit 

voorval toont aan hoe iedere groepering ijverde voor haar eigen profijt en er geen eenheid van 

verzet was in Oostende. 

De lijst van het Onafhankelijkheidsfront werd opgesteld op 18 september 1944 en bevatte 81 

namen.
508

 Een goeie maand later waren er reeds 102 verzetsmannen ingeschakeld voor de 

bewaking van de haveninstallaties en werden er nog 60 bijkomend aangekondigd.
509

 In een 

verslag van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid sprak men begin november 

1944 van een totaal van 150 verzetsmannen, die aangenomen waren voor de bewaking van de 

Oostendse haveninstallaties.
510

 Hoewel we geen precies cijfer kunnen geven over het totaal 

aantal weerstanders in Oostende door de overlappingen van de verschillende groeperingen,
511

 

kunnen we toch stellen dat deze 150 man in verhouding weinig was.
512

 

Opnieuw kunnen we stellen dat het aandeel van het verzet enkel om bijstand ging. Het verzet 

voerde deze taken ook niet uit vanuit eigen beweging, maar onder het gezag van de 
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geallieerde autoriteiten.
513

 Deze geallieerden hadden, volgens Gotovitch, een zeer duidelijke 

houding aangenomen in de naoorlogse Belgische situatie, waar de Londense regering gebrek 

had aan legitimiteit en het verzet zich als alternatieve macht profileerde. Voor het verder 

verloop van de oorlog was het voor de geallieerde gezagsdragers van belang om het 

maximum te halen uit de Belgische economie. Om dit te bekomen, schaarden ze zich volledig 

achter de Belgische overheid.
514

 Het was dan ook met burgemeester Serruys dat kolonel 

Roberts van de Canadese Manitoba Dragoons na de bevrijding overleg pleegde over de 

maatregelen die diende genomen te worden voor de orde in de stad
515

 en niet met het verzet. 

 

Het geallieerd leger was in de tijdsspanne tussen de bevrijding van Oostende en zijn 

geleidelijke terugtrekking uit de havenstad na mei 1945 er een belangrijke speler op vlak van 

ordehandhaving. Grote delen van Oostende waren onder controle, bezet en bewaakt door 

soldaten of bewakers in geallieerde dienst. Het verzet maakte daarvan deel uit. Na het einde 

van de oorlog en de geleidelijke terugtrekking van het geallieerd leger ziet men in de 

verslagen van het Hoog Commissariaat steeds terugkeren dat de bewaking van de haven 

ontoereikend was.
516

 De politie had terug de ordehandhaving en de controle over het 

havengebied in handen, maar kon haar taak niet naar voldoening vervullen. Op het verzet 

werd blijkbaar geen beroep meer gedaan. Deze is nergens meer te bespeuren in deze 

verslagen, terwijl het tijdens de aanwezigheid van de geallieerden prominent naar voor komt 

als bewakers in dienst van de geallieerden.  

Zo was er in Middelkerke ook een Belgische garde aangesteld voor de bewaking van een 

Britse militaire installatie. Daar diende een sectie gewapende weerstanders van het WB-

OMBR
517

 onder geallieerd gezag en dit tot deze verantwoordelijkheid overgenomen werd 

door de Belgische regering. Op dat moment voorzag men dat de weerstanders vervangen 

zouden worden door het leger en overgeplaatst zouden worden als transportbegeleiders op 

munitietreinen vanuit Oostende naar het binnenland.
518

 Met andere woorden werden de 

weerstanders overgeplaatst naar een functie waar ze minder verantwoordelijkheid kregen en 
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invloed konden uitoefenen op vlak van ordehandhaving. Immers bij het wacht lopen in een 

gemeente kon men meer macht uitoefenen dan ‘weggestopt’ te zijn op een konvooi. 

 

Een vierde speler: het verzet. 

Uit het voorgaande is reeds gebleken dat het verzet zich actief opstelde op vlak van 

ordehandhaving en heropbouw van de stad. Het vormde een uitdaging voor de stedelijke 

autoriteiten. Tijdens de oorlog had de weerstand zich ontwikkeld als alternatief voor de 

vooroorlogse, traditionele gezagsdragers en na de bevrijding zou het zich niet zomaar aan de 

kant laten schuiven. Door in de stad posten te bezetten, wachten op te trekken en te 

patrouilleren stelde het een duidelijke handeling. Het verzet maakte zich het territorium eigen. 

Zijn doel was hierbij expliciet om de orde te handhaven. Zo stelde het OMBR in zijn 

verslaggeving duidelijk te patrouilleren in de verschillende kwartieren van de stad ‘ter 

handhaving van de orde’.
519

 De weerstand zou immers na de bevrijding op burgerlijk vlak 

proberen te recupereren wat ze op militair vlak niet had kunnen waarmaken.
520

  

Zelf zouden ze hierbij hun rol als ordehandhaver hoog inschatten. ‘Zoo kan ik verklaren’, 

stelde August Lecluyse, ‘dat, met onmiddellijk al mijn voorzorgen te hebben genomen de rust 

volkomen is geweest en dat zeker weinig steden zoals de stad Oostende van baldadigheden 

vanwege de bevolking gespaard is gebleven.’
521

 Hun optreden werd als zeer doeltreffend 

voorgesteld en volgens de leider van de Oostendse afdeling van het Geheim Leger konden de 

stedelijke autoriteiten niet anders dan dit beamen. Immers, stelde Lecluyse: ‘Heer 

burgemeester zal zulks wel getuigen.’
522

 Lecluyse zag het optreden van zijn groepering echter 

niet als een losstaand gegeven. De weerstand bood in zijn ogen hulp aan de gemeentelijke 

overheden. Door haar inzet werd hun taak verlicht. Er was dus erkenning van een 

samenwerking tussen beide partijen. 

Het OMBR zou dit echter heel anders zien. Zo stelde Maurice Doeuvre de situatie voor op het 

moment dat de geallieerden Oostende binnenreden: ‘A ce moment il n’y avait plus à Ostende 

aucun service de gendarmerie, de police ou militaire belge. La résistance était le seul 

groupement organisé qui devait prendre la direction de la ville en main et organisé tout.’
523

 

Met deze uitspraak plaatste Doeuvre de weerstand boven de stedelijke autoriteiten, want deze 
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was de enige die georganiseerd was en die dan ook de leiding over de stad in handen nam. 

Van alles wat we tot nu toe gezien hebben, kan niets dit ondersteunen. Burgemeester Serruys 

nam voor de intrede van de geallieerden de macht weer in handen en het stadsbestuur 

herstelde en stabiliseerde zich zeer snel. Dat de politiediensten uit een diep dal dienden te 

klimmen, was wel een feit. In een verslag van 9 september 1944 vernoemde het OMBR echter 

dat zijn leden patrouilleerden om de orde te handhaven en dat het hulp bood aan politie en 

rijkswacht.
524

 Ze gingen dus inspringen bij de stedelijke diensten en niet zelf de macht in 

handen nemen. Doeuvre gaf trouwens zelf toe dat zijn groepering bij de intrede van de 

geallieerden zich te hunner beschikking stelde en op hun bevel wachtposten uitzette,
525

 dus 

opnieuw is hier geen sprake van een onafhankelijk optreden.  

 

De taken die het verzet vervulde na de bevrijding overstegen net als tijdens de bevrijding de 

noemer ‘bijstand’ niet. Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat de 

weerstandsgroeperingen geen machtsdragende elementen konden zijn. Een eerste verklaring 

is reeds aan bod gekomen. Dit was de snelle bevrijding van ons land. De geallieerde opmars 

trok zo snel over ons land dat het verzet slechts een beperkte rol speelde in de finale strijd en 

eveneens de kans niet kreeg om het bestuur te organiseren.
526

 Het Belgisch verzet had 

bovendien geen gemeenschappelijk programma voor de toekomst van haar land. In zijn 

schoot was er geen orgaan ontstaan om de politiek te coördineren. Wat men tijdens de 

bezetting had ontworpen aan toekomstplannen, was tot stand gekomen buiten het verzet om 

en was het werk van de traditionele gezagsdragers.
527

  

Het einde van de bezetting zorgde niet enkel voor een machtsvacuüm op politiek vlak. De 

verzetsgroeperingen hadden zelf ook te kampen met een eigen vacuüm. Dit is een volgende 

verklaring voor het feit dat de weerstand na de bevrijding geen machtsdragend element kon 

zijn in Oostende. Doorheen de bevrijdingsperiode was het contact tussen de nationale en 

lokale leiding immers verbroken. Zo ging de aandacht van het hoofdkwartier van de Witte 

Brigade Fidelio in Antwerpen na de bevrijding van de havenstad op 4 september 1944 naar de 

gevechten langs het Albertkanaal en in het noorden van de provincie. Er werd ook nog 
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gevochten op andere plaatsten in het land, zoals in de sector St.Gillis-W-Gent. Daardoor was 

er in de eerste dagen na de bevrijding geen verbinding met de kust.
528

  

Op 23 september 1944 beschreef commandant Ruzette de algemene toestand bij de 

weerstandsgroeperingen in West-Vlaanderen. Het dominerend gevoel was volgens hem de 

zoektocht naar precieze orders van superieuren. Tot dan toe waren er nog geen gekomen en 

werd alles overgelaten aan het lokaal initiatief.
529

 Uit de pogingen van de Witte Brigade in 

Oostende om na de bevrijding het contact met de nationale leiding te herstellen, bleek dat het 

niet gemakkelijk was voor een lokale afdeling om zonder steun van bovenaf te ageren in het 

lokale veld. Voor Maurice Doeuvre ging het er daarbij om richtlijnen te krijgen van het 

hoofdbestuur en voor de kwesties als bevoorrading en uitbetaling van de manschappen niet 

langer aangewezen te zijn op zichzelf.
530

 Na de bevrijding moest de groepering putten uit 

eigen middelen en bleek ze bijgevolg helemaal niet zo sterk te staan. Anders zou er niet zo 

aangedrongen geweest zijn op contactopname en zou zoals we later zullen zien de groep van 

Doeuvre geen heil gezocht hebben bij andere verzetsorganisaties. Een oproep in Het Kustblad 

van 1 oktober 1944 bewijst hoe ernstig de toestand was. Daarin werd gesteld dat de toestand 

van de WB te wensen overlaat, want de leden worden niet uitbetaald en moeten het eten van 

de gevangenen nuttigen bij gebrek aan beter. Daarom deed men een oproep aan het Centraal 

Bestuur van Brussel en aan de burgers om giften te doen.
531

 Qua middelen en uitstraling had 

deze groepering zonder steun van bovenaf dus zeker niet de kracht om de macht te nemen in 

Oostende, laat staan om te overleven. 

Bovendien merkte Doeuvre bij zijn beschrijving van de toestand van zijn groep op dat er nog 

heel wat leden ontbraken die nog in gevangenschap verbleven of geëvacueerd waren en nog 

niet waren teruggekeerd.
532

 Dit gold ook op het niveau van het hoofdkwartier en biedt 

eveneens een verklaring waarom ook het verzet met een machtsvacuüm kampte na de 

bevrijding. Zo werd Marcel Louette, alias Fidelio, begin mei 1944 aangehouden
533

 en was de 
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Witte Brigade haar stichter en vertrouwde nationale commandant kwijt. Pas in september 

1945 zou hij het bevel over de groepering terug op zich nemen.
534

 

Doeuvre richtte zich op 27 september 1944 naar de commandant van de Witte Brigade Fidelio 

in Antwerpen, nadat hij eerder pogingen had ondernomen om in Brussel het contact te 

herstellen. Een maand later bereikte de brief pas zijn bestemming.
535

 Uit noodzaak tot 

ondersteuning en het gebrek aan contact met het hoofdkwartier van de Witte Brigade Fidelio 

had Doeuvre ondertussen zijn heil gezocht bij het OMBR. Rond 15 oktober 1944 kwam hij in 

contact met een zekere Carette. Deze persoon bood aan te helpen en stelde zich in verbinding 

met het OMBR in Brussel. Er werden soldijstaten opgemaakt en de soldij volgde 

daadwerkelijk. Zo werd de groep van Doeuvre opgenomen in het OMBR en werd ‘OMBR’ 

aan de naam ‘Witte Brigade’ toegevoegd.
536

 Deze situatie leidt ons tot een volgende 

verklaring, waarom het verzet geen machtsdragend element kon zijn. Het verzet was namelijk 

onderhevig aan interne twisten en verdeeldheid.
537

  

Het begrip ‘Witte Brigade’ was net als ‘de witten’ in de volksmond een synoniem voor ‘het 

verzet’.
538

 Dit wekte het beeld op van een eenvormige organisatie, maar dit was juist het 

tegenovergesteld van wat het verzet echt was: een complexe verzameling van allerlei 

verschillende verzetsgroepen.
539

 In Oostende zorgde dit na de bevrijding voor een interne 

strijd binnen het verzet, aangezien verschillende groepen de naam ‘Witte Brigade’ claimden 

en het bestaansrecht van het OMBR tijdens de bezetting aanvochten. Ook het Geheim Leger 

was immers betrokken partij in deze kwestie. Henri Barbary had eind augustus, begin 

september 1940 de verzetsgroepering ‘Witte Brigade Oostende en de Kust’ gesticht. Begin 

1941 sloot hij zich met deze groepering aan bij het Belgisch Legioen. Dit is het latere Geheim 

Leger. Hiervan waren in het totaal slechts vier leden op de hoogte. ‘Alle andere leden 
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verkeerden steeds in de mening dat wij verder onder de naam van Witte Brigade bestonden.’, 

getuigde Henri Barbary hierover.
 540

  

Maurice Doeuvre werd ook lid van de groepering van Barbary. Samen met Emiel Van Den 

Bogaerde kreeg hij op eigen vraag de toestemming om groepen op te richten in Nieuwpoort, 

Koksijde en De Panne.
541

 Na de aanhouding van Barbary beweerde Doeuvre de leiding 

overgenomen te hebben en in contact gekomen te zijn met Carette.
542

 Op dit laatste zou 

Doeuvre zich later baseren om het ontstaan en het bestaan van het OMBR in Oostende te 

legitimeren. Zoals Xavier Delaere reeds aangeeft in zijn thesis is het merkwaardig dat 

Doeuvre daarbij de datum van 2 juni 1942 aangeeft, wat 21 dagen voor de aanhouding van 

Henri Barbary is.
543

  

Hoogst waarschijnlijk heeft Doeuvre zich na de aanhouding van Henri Barbary afgescheurd 

met zijn groep. Zijn leden zullen hem gevolgd zijn, aangezien hij wegens de hoge graad van 

geheimhouding waarschijnlijk hun enige contactpersoon was. Barbary heeft alleszins altijd 

volgehouden dat het Geheim Leger de rechtmatige opvolger was van zijn groep. Goddyn nam 

na zijn aanhouding de leiding over en na de massale aanhoudingen van 1943 kwam Lecluyse 

aan het hoofd te staan.
544

 

Op de dag van de bevrijding vestigden beide groepen zich in het Hotel du Parc: het Geheim 

Leger onder leiding van Lecluyse en de Witte Brigade onder leiding van Doeuvre. Aangezien 

beide zich beriepen op het leiderschap van Barbary om hun bestaan te legitimeren, beweerden 

beide bijgevolg ook dat de ander zich diende aan te sluiten bij hen.
545

 Dit ontaarde in een 

vijandige houding, maar aanvankelijk zou hierover nog onderhandeld zijn. Op 7 oktober 1944 

beweerde Lecluyse namelijk dat: ‘Zoo mijne opvatting juist is, zou de WB zich aangesloten 

hebben bij het GL ten andere mijne goedkeuring werd te Brugge donderdag ll op een door U 

aangeboden stuk ondertekend.’
546

 Op de vraag hoe Doeuvre te werk wou gaan, antwoordde 

deze dat ‘Wij vermenen dat gezien de afwezigheid van onze hoofdleider (gevangenschap in 

Duitsland) geen definitieve stelling kunnen nemen en ons verplicht zien voorlopig elk 
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afzonderlijk onze manschappen te bevelen.’
547

 Dit initiatief werd dus nooit uitgevoerd, hoewel 

Doeuvre na de bevrijding in zijn briefhoofden een paar maal gebruik maakte van de naam van 

het Geheim Leger.
548

 Doeuvre zou achteraf beweren dat hij met al zijn manschappen aan zijn 

lot overgelaten was door Lecluyse na een hele reeks twistgesprekken.
549

  

Na de bevrijding zou ook het Onafhankelijkheidsfront verschijnen in het Hotel du Parc en 

naast het bureau van de Witte Brigade zou deze groepering er ook een openen. Servais, één 

van de leidinggevende figuren, had zich volgens Doeuvre aanvankelijk voorgedaan als de 

door Brussel gezonden algemene leider van de weerstand van de kust. Hij beweerde tot de 

Witte Brigade te behoren, maar had ook een kaart van het OF. Met documenten van de Witte 

Brigade ging hij zich voorstellen bij de Engelse overheden als hoofd van de weerstand, maar 

feitelijk werkte hij in het belang van het Onafhankelijkheidsfront.
550

 Ook het OF claimde dus 

de naam van de Witte Brigade. Dit alles bewijst de stelling dat deze groepering zich na de 

bevrijding wou profileren als woordvoerder van het hele verzet.
551

  Zo zou ze in Oostende ook 

de leiding nemen over een coördinatiecomité voor de verschillende verzetsgroeperingen.
552

 

Bovendien verweet Doeuvre dat het herstellen van het contact met de nationale leiding van de 

WB mislukt was aan Servais. Nadat Doeuvre hem met die opdracht een aantal keer naar 

Brussel had gezonden, beweerde Servais immers dat de Witte Brigade enkel in Oostende 

bestond. Volgens Doeuvre ging het er het Onafhankelijkheidsfront om de Witte Brigade in te 

lijven.
553

 Dat deze beschuldiging niet onterecht was, bewijst de aanwezigheid van een aantal 

brieven in het archief van het OMBR. Deze zijn later in de tijd gesitueerd, maar bevatten 

effectief het voorstel van het OF aan het OMBR om zich aan te sluiten bij hun groepering.
554
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Er valt op te merken dat zowel de poging van het Geheim Leger als deze van het OF om de 

groep van Doeuvre ‘in te lijven’ te situeren zijn voor de contactopname met het OMBR en de 

Witte Brigade Fidelio. Wanneer de Witte Brigade van Doeuvre Maurice dan uiteindelijk 

overgaat naar het OMBR zou het hoofdkwartier van de Witte Brigade Fidelio dit niet 

aanvaarden. Daarbij beweerde het dat het er alles aan gedaan had om na de bevrijding het 

contact met zijn verschillende secties te herstellen. Er was bovendien een afgevaardigde van 

Doeuvre langs gekomen in Antwerpen en onmiddellijk was voorgesteld om iemand mee te 

zenden naar Oostende om al het nodige te regelen voor de secties in West-Vlaanderen. Dit 

voorstel werd echter afgewezen, terwijl er wel de belofte werd gemaakt om binnen de 10 

dagen terug te komen naar Antwerpen.
555

 Wanneer deze contactopname precies 

plaatsgevonden heeft, is niet overgeleverd.
556

 Wat er wel bewaard is, is een brief van 11 

oktober 1944 waarin duidelijk werd gesteld dat het contact tussen Oostende en het 

hoofdkwartier hersteld was en dat eerstdaags een afvaardiging zou komen om de nodige 

inlichtingen te krijgen en te verstrekken.
557

 Doeuvre moet dit dus blijkbaar naast zich 

neergelegd hebben, toen hij op 15 oktober 1944 in contact kwam met een zekere Carette en de 

groepering liet opnemen in het OMBR.
558

  

Nadat het hoofdkwartier van de WB Fidelio in Antwerpen niets meer vernam van Oostende, 

zond men uiteindelijk luitenant-kolonel Van Havenberghe naar West-Vlaanderen om het 

verbroken contact te herstellen.
559

 Deze situatie leidde tot heel wat interne twist binnen het 

verzet in Oostende. Pas op een vergadering eind februari 1945 zou het contact met de 

nationale leiding van de Witte Brigade Fidelio opnieuw verzekerd zijn en zou de Witte 

Brigade Oostende opnieuw ingeschakeld zijn onder de Witte Brigade Noord België.
560

  

Dit betekende echter nog niet het einde van alle ellende. Uiteindelijk kwam het toch nog tot 

een scheuring. Jozef Makart en Andre Fauconnier werden door de vergadering op 1 april 1945 

uit hun functie als secretaris en schatbewaarder gezet. Als reden werd aangehaald dat 

‘bovenvermelde personen zich schuldig gemaakt hebben aan inbreuk op verordeningen van 

inwendige orde.’
561

 De vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands 
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Veiligheid hield het op een interne strijd om de leidersposten. Door deze scheuring kwam er 

alleszins een groep onder leiding van Makart met de naam WB Fidelio naast een groep onder 

leiding van Doeuvre met de naam WB-OMBR, later enkel OMBR, te staan.
562

  

Het al dan niet bestaan hebben van het OMBR in Oostende tijdens de bezetting zou een 

aanhoudend twistpunt zijn tussen de verschillende verzetsgroeperingen in de stad, alsook de 

claim op de naam ‘Witte Brigade’.  

 

De situatie waarin het verzet na de bevrijding verzeild raakte, bracht het in zekere mate in 

diskrediet bij de bevolking. Het gebrek aan precieze instructies van hogerhand, uitbetaling en 

ravitaillering van de leden zorgde immers in bepaalde gevallen voor misbruik.
563

 Bepaalde 

verzetsgroeperingen gingen zich voorrechten toe-eigenen die de tot de bevoegdheden van de 

stedelijke overheid behoorden.
564

 Zo ging men over tot illegale opeisingen.
565

 Dit kon door de 

bevolking die het zelf niet breed had, moeilijk geapprecieerd worden. Dat er niet één ‘Witte 

Brigade’ was, maar verscheidene verzetsorganisaties bracht haar bovendien in verwarring. Dit 

gevoel werd dan nog eens versterkt door de massale rekrutering van nieuwe kandidaten bij het 

verzet.
566

 Binnen het verzet zou men zich toch bewust zijn van de consequenties die dit had 

voor de aanspraken op vlak van ordehandhaving en heropbouw. Zo richtte het 

Onafhankelijkheidsfront zich tot de andere verzetsorganisaties van Oostende in verband met 

de toegenomen omvang van het ledenaantal:  

‘Wij voelen ons geremd in onze aktie daar waar het gaat om in het algemeen alle 

weerstanders te verdedigen omdat het dan gaat zoowel voor uwe leden als voor de onze. Een 

klein voorbeeld zal u deze zaak duidelijk maken. Wanneer wij moeten optreden om voorrang 

aan weerstanders te geven voor werk bv. kunnen wij dit onmogelijk doen, gezien onze 

meening over sommige uwer leden.’
567

 

Volgend citaat  uit een artikel van Voor Allen illustreert de mening van de bevolking over de 

houding van de weerstand op vlak van ordehandhaving en heropbouw: 

‘Want deze heertjes legden maar beslag op al wat ze konden en terwijl de bevolking den 

terugslag ondervond der eerste bevrijdingsverwarring in de rantsoenering smeerden zij de 

boter vingers dik op hun brood en verslonden het vleesrantsoen van een geheel dorp. Zodat 

de moeilijkheden in de ravitaillering door dergelijke witten verhoogd werd. … Sommige 
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weerstandsgroepen begonnen aanstonds met manifestaties te organiseren en in plaats van de 

gemoederen der bevolking te kalmeren wonden ze die steeds meer en meer op.’
568

  

Het Geheim Leger kwam er bij de publieke opinie nog het beste uit van allemaal. Na de 

bevrijding leek deze immers van alle groeperingen het meest georganiseerd. Het kon zich 

beroepen op een goede leiding, er heerste een goede discipline onder zijn leden en men stond 

in goed contact met de oversten van het district en de andere zones. Deze groepering droeg 

bovendien een uniform. Dit bezorgde het een voordeel ten opzichte van de andere 

groeperingen. Het gaf het Geheim Leger de uitstraling deel uit te maken van de burgerlijke 

autoriteiten en dit stelde de gewone man in de straat gerust.
569

  

 

Er was in Oostende echter ook een zekere spanning tussen het verzet en de teruggekeerde 

vluchtelingen uit Engeland of elders. ‘Zij, die de vier bezettingsjaren niet hebben 

medegemaakt, kunnen nooit ten volle aanvoelen welke morele folteringen werden getrotseerd 

en bevochten om met gaaf gemoed de uiteindelijke verlossing te mogen beleven.’ ,
570

 meende 

het verzet. De vluchtelingen hadden daarentegen hun eigen oorlog beleefd, hun eigen leed 

gehad. Zo had men er vaak een hele tocht opzitten langs Franse, Portugese, Spaanse havens 

voor men Groot-Brittannië bereikte. Aangekomen in Londen waren ze onderhevig aan 

vijandelijke bombardementen. De arbeiders werden ingeschakeld in de oorlogsindustrie. De 

vissers werden enerzijds met een deel van hun vloot ingezet als mijnvegers, patrouilles, 

ballonversperringen in havens en dergelijke, anderzijds hervatte een ander gedeelte het vissen 

en hielp zo mee aan de bevoorrading van Groot-Brittannië.
571

 De Oostendenaren die 

teruggekeerd waren uit Engeland hadden dus een andere oorlogservaring en konden zich niet 

vinden in het verhaal van het verzet.  

 

Het verzet werd over het algemeen met het beëindigen van de bezetting door de publieke 

opinie niet meer nodig geacht. ‘Ja, velen onder de besten hebben het moeten aanvoelen hoe 

weinig ze van tel werden, toen eenmaal zekere heren mandatarissen goed en wel terug in hun 

zetel zaten.’,
572

zo stelde het Geheim Leger in Trouw-Fidelité. Vele weerstanders zouden het 

daar moeilijk mee hebben. De rol van het verzet was op enkele dagen tijd uitgespeeld. Men 

moest zich opnieuw naar de wettelijkheid schikken en dit na maanden of jaren zich in de 
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illegaliteit voortbewogen te hebben.
573

 ‘We waren verwonderd toen ‘het’ gedaan was en we 

zijn als beschroomd en onwennig terug het gewone leven ingetreden. We hebben ons nooit 

volkomen weer kunnen aanpassen….’
574

 Met heimwee keek men terug naar een intens 

beleefde periode en de verzetsdaad werd op een voetstuk geplaatst. ‘ONZE weerstand is in 

ONZE ogen een grootse, sterke daad geweest, de consequente doorzetting van eerlijk 

plichtsbesef en van spontane reactie tegen onrechtvaardige verdrukking.’
575

 Terwijl het verzet 

stelde dat: ‘Voor ons echter sluit die periode iets heiligs in, hebben we al die tijd als in een 

andere wereld geleefd, beschouwen we al die moeilijke dagen als de enige waarop we eerst 

recht tot onze volle ontplooiing konden komen, waarop we eerst het beste van onszelf konden 

gegeven.’ ,
576

 wou de publieke opinie daarentegen alle oorlogsellende zo snel mogelijk 

vergeten. ‘Dat vergeten is hard, doet soms pijnlijk, hardvochtig, egoïstisch aan…’,
577

 

meenden men bij de weerstand. Er was echter ook het besef dat dit een natuurlijke reactie is: 

‘maar het is tenslotte menselijk, natuurgewoon zoals we uiteindelijk ook het liefst terugdenken 

aan aangename gebeurtenissen en belevenissen, terwijl we anderzijds moeite aanwenden om 

alles waaronder we geleden hebben uit de geest te bannen.’
578

 

Ook bij het verzet zelf verlangden de meeste leden er bovendien naar om hun normale leven 

terug op te nemen: 

‘We hebben ons niet genoeg verdedigd na de anderen verdedigd te hebben. Maar ja, toen 

Duitsland ten slotte op de knien zat, hadden we de handen vol om onze naar alle windstreken 

verstrooide families terug bijeen te krijgen, stonden we voor de geleden verliezen, voor de 

aangegane schulden,…, moesten we ons terug een leven, een positie, een 

bestaansmogelijkheid opbouwen. Wie kan het ons euvel duiden dat we toen te veel in onze 

eigen beslommeringen, in ons eigen werk opgegaan zijn? Op de anderen hadden we vier vijf 

verloren jaren goed te maken.’
579

 

Zo kunnen we de discussie tussen de WB-OMBR en de overheid aanhalen, waarbij de 

verzetsleden niet akkoord gingen met hun vergoeding voor het wacht lopen in Middelkerke. 

Daarbij werd als argument gebruikt dat ze geen soldaten, maar burgers waren die een 

huishouden dienen te onderhouden.
580

 Mensen moeten kunnen overleven. Ze hebben nood aan 

structuur en continuïteit. Een vast loon kon dat herstellen. Als dat uit blijft, is het een logisch 

gevolg dat verzetsleden liever hun oude job opnemen dan verder als verzetsman in dienst te 
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blijven. Vier jaar lang had men in de illegaliteit verzet geleverd, maar nu startte het gewone 

leven terug en men moest zich aanpassen.  

Er waren weerstanders die zelf van mening waren dat het verzet tot het verleden behoorde. ‘Ik 

deed mijn plicht en ik vraag niets in ruil en ik wil vooral niet mijzelf gaan ophemelen….’
581

 

Zo bedankte dr. Verdonck voor de functie van sectorleider van de Witte Brigade Oostende, 

ondanks dat ‘ik het met u edel werk nog immer ’t akkoord ben en er sympathie voor gevoel.’:  

‘Ik zeg het u en herhaal het u: ik vind mijn werk volbracht! U zult, waarde kolonel, misschien 

zeggen: ‘Dokter is toch nog zoveel te doen!!! Ja, daar mede ben’t ik akkoord, maar mijn taak 

was binst de bezetting: mij met hart en ziel ten dienste zetten van mijn strijdgenoten en 

medeleden. Na de bezetting echter is mijn grootste taak en roeping: eerst geneesheer te 

zijn!’
582

 

Er waren ook weerstanders die afstand namen door de slechte naam, het in diskrediet vallen 

van het verzet door het misbruik, de massale ledenverwerving en dergelijke na de bevrijding.  

Zo getuigde men in Trouw-Fidelité over de toename van het ledenaantal bij de verschillende 

groeperingen:  

‘Het was zoo erg dat zelfs echte weerstanders op deze werkwijze de rangen verlieten en niets 

meer wilden gemeen hebben met hun organisatie; ze liepen naar andere groeperingen over, 

maar moesten daar wederom dezelfde vaststelling doen. De concurrentiegeest van de 

weerstandsgroeperingen was zoo groot dat ze allerlei middelen gebruikten om de organisatie 

uit te breiden… Het doet den oprechte vaderlanders echt pijn deze toestand te moeten 

vaststellen en vooral deze welke zich onder de bezetting met de recrutering der weerstanders 

bezig hielden, weten maar al te best hoe moeilijk een werving bij de weerstand te 

verkrijgen.’
583

  

Toch zou het verzet nog een rol voor zichzelf zien na de bevrijding. Zo drukte het men in 

Trouw-Fidelité uit: 

'Oorlog is in hoofdzaak vernietigen. … Wel willen wij, na even te hebben gewezen op die 

drang naar herstel, naar opbouw, welke te allen kante zo duidelijk tot uiting en 

verwezenlijking komt, … onderzoeken hoe wij, als leden van het Verzet, ook ons steentje bij te 

brengen hebben in de grootse onderneming: de verrijzenis van een schoner Vaderland.’
584

  

Het Kustblad riep de weerstanders van Oostende in september 1944 op om mee te helpen aan 

de sociale loutering voor het land terug kon opgebouwd worden. De krant stelde dat de taak 

van het verzet er nog niet op zat. ‘Van weerstand naar waakzaamheid’, was de visie.
585

  

De weerstand wou na de bevrijding deelnemen aan de heropbouw van de samenleving en om 

zijn plaats daarin op te eisen zou het zijn moreel gewicht aanwenden.
586

 De titel van 
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weerstander zou na de bevrijding echter een deerlijke devaluatie ondergaan. De leiders van 

het verzet zouden voor de zwarte taak komen te staan om de krachten te bundelen, om 

eendracht te scheppen.
587

 

 

Besluit. 

Na de bevrijding ontstond er in de Belgische politiek een machtsvacuüm. De weerstand had 

zich tijdens de bezetting ontwikkeld als mogelijk alternatief en zou na de bevrijding 

aanspraken maken op vlak van ordehandhaving en heropbouw. We recapituleren hoe elke 

actor in Oostende daar mee omging en wie voldoende legitimiteit had om dit machtsvacuüm 

in te nemen. 

 

De legitimiteit van het Oostends stadsbestuur was extra onzeker. Daar droeg de vlucht van 

bijna drie vierde van de gemeenteraadsleden in mei 1940 toe bij. Bovendien was 

burgemeester Serruys wel wettelijk benoemd, maar niet verkozen door de bevolking aan de 

hand van verkiezingen. Het stadsbestuur zou zich echter zeer snel herstellen. De 

samenstelling van het nieuw bestuur verliep vlot, was stabiel ten opzichte van voor de oorlog 

en bleef stabiel tijdens de periode van het machtsvacuüm.  

De relatie tussen het stadsbestuur en het verzet was dubbel. Enerzijds was ze gespannen. Het 

verzet streefde naar medezeggenschap. Dit toont de bezetting van het stadhuis bij de 

bevrijding en de inmenging in een conflict tussen de burgemeester en een schepen. Terwijl het 

GL hierbij het bestuur van de burgemeester steunde, stelde het OF dit in vraag. Door 

verdeeldheid, wantrouwen en concurrentie was het niet mogelijk om als één blok op te treden. 

Het verzet kon de samenstelling van het bestuur niet veranderen. De machtsstrijd tussen 

bestuur en verzet speelde zich ook af op vlak van de bevoorrading. Het verzet deed 

opeisingen, pretendeerde dit in naam van de stad te doen en verwachtte dat de stad dit 

vergoedde. De evidentie waarmee dit gebeurde, was verbonden met het zelfbeeld van het 

verzet. Na de opgebrachte offers verwachtte men een zekere compensatie. Deze houding had 

gevolgen voor het imago van het verzet. De stad ging ze bovendien gebruiken om zichzelf als 

autoriteit te profileren. Het bestuur probeerde de macht van het verzet aan banden te leggen. 

Stadspersoneel dat lid was van de weerstand werd er niet ter beschikking aan gesteld en voor 

elke bijeenkomst, optocht, betoging moest toestemming gevraagd worden. Het verzet werd 

gezien en voorgesteld als een mogelijke onrustfactor. De politie werd preventief ingeschakeld 

en er werden inlichtingen over de groeperingen verzameld. Het verzet werd gediscrediteerd 
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door het stadsbestuur, maar het zou ook gebruik maken van het verzetsaureool wanneer het 

zich paste. Zo werd er in het discours gesproken van de ‘Weerstand der Stedelijke Overheid’ 

en werd het oorlogscollege weggewist. Zo kon men de machtsaanspraken van het verzet 

neutraliseren, want men had immers ook weerstand geleverd.  

De stedelijke overheid deed er alles aan om zich boven het verzet te plaatsen en de macht van 

het verzet in te perken, maar anderzijds moest ze toch ook rekening houden met het verzet. Ze 

was in zekere mate aangewezen op de hulp van het verzet. Deze zou een aantal taken op vlak 

van ordehandhaving en heropbouw op zich nemen. Hun relatie was dus dubbel. De nadruk lag 

echter opnieuw op het verlenen van bijstand. Ondanks dat er met het verzet rekening moest 

gehouden worden als mogelijke machtsfactor, zou het in Oostende ook bovenal niet kunnen 

doordringen tot het bestuur. 

 

Na de bevrijding had ook het politiekorps van Oostende af te rekenen met een vacuüm. De 

volledige staf moest heringevuld worden en er was een tekort aan manschappen. Een groot 

aantal leden had deelgenomen aan het verzet en bijgevolg had het korps ook groot verlies 

geleden door de Duitse repressie. Ook moest men de rangen zuiveren van collaborateurs. Er 

was ook een tekort aan materiaal: wapens, transport en communicatiemiddelen. De politionele 

taken konden bijgevolg niet naar behoren vervuld worden. Lange tijd zouden de stedelijke 

ordediensten in Oostende als zwak beschouwd worden en ontoereikend in hun taak als 

ordehandhaver. De politiediensten moesten dus uit een diep dal klimmen. Door de oorlog en 

de aanwezigheid van weerstanders in hun midden, was er bij de leden van de ordediensten 

zelfs in bepaalde mate sympathie voor het verzet. Van hogerhand werd hiervoor gevreesd. 

Ook hier was de relatie met het verzet dubbel. Enerzijds maakte de profilering van het verzet 

in de nadagen van de oorlog de versterking van de manschappen en de middelen bij de politie 

noodzakelijk. Anderzijds stond het verzet haar bij in haar taak van ordehandhaving als 

supplementaire kracht. Weerstanders hielpen mee met de bewaking van de haven en het 

handhaven van de orde in de stad, alsook met de zoektocht naar en het toezicht op politieke 

gevangenen. De inzet van het verzet had het verlichten van de ordediensten als doel. Opnieuw 

zou het verzet dus niet boven zijn rol van bijstand uitstijgen. Hier werd het letterlijk als 

supplementair beschouwd. Weerstanders werden bovendien ingeschakeld in de 

ordehandhaving als lid van hun groepering en niet als hulpagent. Uit de houding van de 

burgemeester bleek dat hij mogelijks niet zo happig was om verzetsleden op te nemen in de 

stedelijke ordediensten als hulpagenten. 
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Het geallieerde leger greep in Oostende na de bevrijding in op vlak van ordehandhaving en 

heropbouw. Het had de internationale legitimiteit om als belangrijke speler naar voor te 

komen en het machtsvacuüm voor een stuk in te nemen. Na het einde van de oorlog in mei 

1945 trok het zich geleidelijk terug en dit was dan ook voelbaar voor de stad. Er was een 

terugval op vlak van ordehandhaving en heropbouw. De geallieerden schaarden zich achter de 

(stedelijke) overheid, omdat ze voor het verder verloop van de oorlog er belang bij hadden om 

het maximum uit de economie te halen. In Oostende was de haven van strategisch belang. 

Men overlegde dan ook met de burgemeester over de maatregelen van ordehandhaving en 

heropbouw en niet met het verzet. De relatie tussen het verzet en het geallieerd leger is er een 

van samenwerking, maar waarbij het verzet ondergeschikt was aan het geallieerd gezag. Het 

verzet kreeg bewakingsopdrachten. In de bewaking van de haven speelde het een belangrijke 

rol.  Opnieuw was er echter enkel sprake van bijstand. Bovendien verdween de betrokkenheid 

van het verzet met de terugtrekking van de Britse autoriteiten. Ook hier werd geïllustreerd hoe 

er geen eenheid was binnen het verzet en er geijverd werd voor eigen profijt. De relatie tussen 

het geallieerd leger en de publieke opinie was zowel positief als negatief, aangezien de 

geallieerde aanwezigheid zowel plus- als minpunten voor de bevolking betekende. Men droeg 

bij tot het herstel van de stad. De haven werd opnieuw operationeel gemaakt. Daardoor was 

de bevoorrading van de stad weer mogelijk en kon de visserij hernomen worden. De 

geallieerden boden ook een oplossing voor het werkloosheidsprobleem. Er was echter ook een 

grotere druk op de rantsoenen, aanhoudende opeisingen, inkwartieringen en beperkte 

bewegingsvrijheid. Het toerisme kon niet heropgestart worden. Het oorlogsgevaar hield aan 

en op vlak van de tewerkstelling kwam de gelijkheid tussen de arbeiders in gevaar door de 

hogere lonen.  

 

Het is duidelijk dat het verzet zich actief opstelde op vlak van ordehandhaving en heropbouw. 

Zelf zou het daarbij zijn rol hoog inschatten. Terwijl het Geheim Leger zijn optreden niet als 

een losstaand gegeven zag, stelde het OMBR de situatie voor alsof de weerstand de enige was 

die georganiseerd was en de leiding over de stad in handen nam. De taken die het verzet 

vervulde echter na de bevrijding overstegen net als tijdens de bevrijding de noemer ‘bijstand’ 

niet. Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat de weerstandsgroeperingen geen 

machtsdragende elementen konden zijn. Een daarvan was de snelle bevrijding van de stad. 

Een andere is dat de verschillende verzetsgroeperingen van Oostende zelf terecht kwamen in 

een eigen vacuüm. Het contact tussen lokale en nationale leiding moest hersteld worden. 

Bepaalde groeperingen zaten in een crisis op vlak van soldijgelden en ravitaillering. 
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Verschillende bestuursleden waren nog niet teruggekeerd uit gevangenschap. De lokale 

leiding moest legitimiteit verwerven. Groeperingen probeerden elkaar in te lijven en zo de 

eigen macht te vergroten. Dit brengt ons tot een volgende verklaring en dat is dat het verzet 

niet functioneerde als een coherent geheel, waardoor het zijn inzet van tijdens de bezetting 

niet kon verzilveren na de bevrijding. Men werd teveel opgeslorpt door interne twisten en 

verdeeldheid. Daarbij ging het in Oostende specifiek over de naam van de ‘Witte Brigade’ en 

over het bestaansrecht van de OMBR.  

Bij het verzet had men het moeilijk om zich na de bevrijding aan te passen aan de 

wettelijkheid en te aanvaarden van minder belang te zijn. De verzetsperiode werd verheerlijkt 

enerzijds. Anderzijds verlangden de meeste leden er toch naar om hun normale leven terug op 

te nemen. Sommige verzetslieden beschouwden hun rol zelf als verleden tijd, anderen namen 

afstand door de slechte naam, het in diskrediet vallen van het verzet. Toch zou het verzet nog 

een rol voor zichzelf zien na de bevrijding. Het wou deelnemen aan de heropbouw van de 

samenleving en om zijn plaats daarin op te eisen zou het zijn moreel gewicht aanwenden. De 

titel van weerstander zou na de bevrijding echter een deerlijke devaluatie ondergaan. De 

leiders van het verzet zouden voor de zwarte taak komen te staan om de krachten te bundelen, 

om eendracht te scheppen. Het verzet was zich hier wel degelijk van bewust. 

 

De bevolking beschouwde de rol van het verzet uitgespeeld. De situatie waarin het verzet na 

de bevrijding verzeild raakte, bracht het bovendien in zekere mate in diskrediet bij de 

bevolking. Het gebrek aan precieze instructies van hogerhand, uitbetaling en ravitaillering van 

de leden zorgde immers in bepaalde gevallen voor misbruik. Dit kon door de bevolking die 

het zelf niet breed had, moeilijk geapprecieerd worden. Dat er niet één ‘Witte Brigade’ was, 

maar verscheidene verzetsorganisaties bracht haar bovendien in verwarring. Het Geheim 

Leger kwam er bij de publieke opinie nog het beste uit van allemaal, aangezien het de 

uitstraling had deel uit te maken van de burgerlijke autoriteiten. Er was in Oostende ook een 

zekere spanning tussen het verzet en de teruggekeerde vluchtelingen uit Engeland of elders. 

Dit kwam doordat de laatste een andere oorlogservaring hadden en zich niet konden vinden in 

het verhaal van het verzet. 

 

Eén van de belangrijkste eisen van het verzet bij de heropbouw van het land was de 

bestraffing van de collaboratie. Aangezien de weerstand zich niet kon profileren in de strijd 

om de bevrijding van ons land, alsook zijn ambities niet kon verzilveren op het stadhuis, zou 
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zijn actie beperkt worden tot een zuiverende en repressieve rol.
588

 De repressie is dan ook het 

volgende thema dat we van naderbij bekijken. 
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THEMA 3: DE REPRESSIE. 

 

1. De repressie en Oostende. Na de bevrijding, de straat regeert. 

De bevrijding was niet enkel verbonden met vreugde en opluchting, maar ook met een 

collectieve uitbarsting van geweld in de samenleving. Die richtte zich tegen de medewerkers 

van de bezetter: de collaborateurs of ‘zwarten’ in de volksmond. Terwijl het merendeel van de 

bevolking geleden had onder de bezetting, was hen niets ontnomen of ontzegd tijdens de 

oorlog. Hun levensstandaard was er zelfs op verbeterd. Men ervoer bijgevolg een enorm 

verschil tussen de eigen oorlogservaring en de oorlogsbeleving van die ‘verraders’ en men 

verlangde dat dit bestraft zou worden. Bovendien hadden collaborateurs er voor gekozen om 

zich onder de vleugels van de vijand macht toe te eigenen ten nadele van hun land en hun 

medeburgers. Dit werd als illegitiem aanzien en moest na de bevrijding ongedaan gemaakt 

worden. Met behulp van collectieve sancties werd duidelijk gemaakt dat met het einde van de 

bezetting en het verdwijnen van de Duitsers uit de stad, eveneens een einde was gekomen aan 

de macht van de ‘zwarten’. Het waren dus als het ware omkeringsrituelen, passend in het 

geheel van bevrijdingsriten om de overgang van de oude naar de nieuwe orde te 

bewerkstelligen.
589

 De repressie had echter ook een zuiverende functie. Wie gecollaboreerd 

had, had immers de morele codes overtreden. Hij of zij zorgde voor ‘een onreinheid’ in de 

samenleving en moest bijgevolg verwijderd worden om tot een nieuwe morele orde te kunnen 

komen.
590

 

Net zoals in andere steden van het land, werden in Oostende huizen en winkels van 

collaborateurs vernield.
591

 Aan de eigenaars wou men daarmee duidelijk maken dat ze niet 

langer geduld werd in de samenleving. Tezelfdertijd wou men ook hun woning zuiveren. De 

houding van de collaborateur had immers ook zijn bezittingen bezoedeld en om deze huizen 

terug een plaats in de samenleving te kunnen geven, moesten ze daarvan ontdaan worden.
592

 

Deze praktijk zou zich in de eerste bevrijdingsdagen voltrekken, maar zou daarna nog 

meermaals vervolg kennen in de kuststad. Een eerste repressiegolf vond plaats in september - 

oktober 1944, maar na het einde van de oorlog en de terugkeer van de politieke gevangenen in 

mei 1945 zou zich dit nog eens herhalen. Daar zullen we echter uitvoerig op ingaan in een 

ander hoofdstuk. Maar ook tussen deze twee golven en zelfs na deze tweede repressiegolf, 

deden zich nog vernielingen voor van eigendommen. Zo vroeg een zekere B.L. zich op 24 
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december 1944 openlijk af in Het Kustblad waarom er hakenkruisen op zijn huis werden 

geschilderd.
593

 In dezelfde krant verscheen op 18 maart 1945 een artikel met de vraag op 

wiens bevel men de hakenkruisen verwijderde die op gevels werden geschilderd.
594

 Zo zijn er 

waarschijnlijk nog verschillende voorbeelden die bewijzen dat deze praktijk ook tussen de 

twee repressiegolven continuïteit kende. Uiteraard niet op dezelfde schaal, maar het verdween 

niet uit het straatbeeld. Een goed jaar na de tweede volksrepressie meldde Volksstem dat: ‘Den 

laatsten tijd worden de gevels, vooral pasgeschilderde, terug beklad met hakenkruisen en 

meer van die vuiligheid.’
595

 Dat dit effectief zo was, bewijzen twee politieverslagen. In de 

nacht van 16 op 17 mei 1946 werden hakenkruisen en doodshoofden met teer aangebracht op 

het voetpad en de gevels van een viertal huizen op de Nieuwpoortsesteenweg en een huis in 

de Aartshertogstraat.
596

 Ook in de nacht van 8 op 9 september 1946 ondergingen enkele 

Oostendse huizen hetzelfde lot.
597

 Zelfs in maart 1948 vonden er nog twee aanslagen plaats op 

de woningen van economische collaborateurs.
598

 Weliswaar mislukten ze, maar de intentie 

was er toch om de huizen te vernietigen.
599

 Het ging hier echter niet meer om voorbeelden van 

collectieve woonstschennis, maar om individuele acties tegen collaborateurs. Samen met de 

vijandigheid bleven individuele acties aanwezig in de samenleving, maar voor de collectieve 

sanctionering van landverraders was er echter geen plaats meer. Dit was volgens Antoon 

Vrints niet zozeer te wijten aan het terug in handen krijgen van het geweldsmonopolie door de 

staat. Hij verklaart daarentegen het momentane karakter van de collectieve sancties door ze 

als onderdeel van de bevrijdings- of overgangsriten te beschouwen die erop gericht waren de 

korte periode van het machtsvacuüm te organiseren.
600

 

Niet enkel hun huizen werden besmeurd, beschilderd en vernield, ook als persoon werden de 

collaborateurs geviseerd. Mannen en vrouwen werden afgeranseld en bespuwd door de 

menigte. Vrouwen werden kaalgeschoren, publiekelijk uitgekleed en met hakenkruisen 

                                                 
593

 Het Kustblad, 24.12.44 
594

 Het Kustblad, 18.3.45 
595

 Volksstem, 22.6.46 
596

 SAO/SAD 521/nr 1790: Politie. Onwettig afficheren. 1945-1955, Verslag 18/6/46 
597

 SAO/SAD 521/nr 1790: Politie. Onwettig afficheren. 1945-1955, Verslag 29/6/46 
598

 SOMA AA 1026/1 : Coupures de presse concernant la Résistance en général et concernant des procès de 

collaborateurs, février 1948-octobre 1951, Het Kustblad, 12/3/48 ; De Zeewacht, 12/3/48 
599

 Hoe lang en hoe frequent deze praktijken zich nog voorgedaan hebben in Oostende blijft een vraagteken, 

aangezien het politiearchief verloren gegaan is en slechts twee verslagen over die context bewaard zijn in de 

dienst Secretarie. Om diezelfde reden kunnen er ook geen specifieke voorbeelden gegeven worden voor 

september - oktober 1944. Bovendien bood de pers voor september-oktober 1944 ook geen soelaas en was het 

verder doorlopen van de pers dan de jaren 1944-1946/1950 niet mogelijk binnen het tijdsbestek van deze thesis. 
600

 VRINTS (A.), op.cit., p549. 



139 

 

beschilderd.
601

 Ook deze praktijken hadden een zuiverend en stigmatiserend karakter. De 

collaboratie van vrouwen had een seksuele connotatie. Door het contact met de vijand 

beschouwde men hun lichaam als bezoedeld. Door het afknippen of afscheren van hun haren 

wou men dit ongedaan maken. Bovendien ontnam men hiermee elke vrouw het symbool van 

haar vrouwelijkheid. Voor iedereen zichtbaar brandmerkte en verstootte deze sanctie 

collaborerende vrouwen uit de samenleving.
602

 

De wens om deze ongewenste elementen te verwijderen uit de samenleving kwam het 

duidelijkst tot uiting in de opleiding en internering van collaborateurs.
603

 Ze werden uit hun 

huizen gehaald en weggevoerd: de mannen naar de middelbare meisjesschool in de Hendrik 

Serruyslaan, de vrouwen naar het Hôtel du Parc.
604

 Deze tocht was een publiekelijke en 

bijgevolg vernederende gebeurtenis.
605

 Daarenboven werden de namen van de aangehouden 

personen elke week openbaar gemaakt in de Oostendse pers. Het Kustblad stelde daarbij de 

intentie te hebben alle dossiers in te kijken en het volk op de hoogte te houden, omdat ze het 

recht had ingelicht te worden of iedereen wel zijn verdiende straf kreeg.
606

 Het waren echter 

vooral de kleine garnalen die in de bevrijdingsdagen het mikpunt werden van de volkswoede. 

De grote schuldigen hadden immers al lang Oostende verlaten en zichzelf in veiligheid 

gebracht.
607

 

 

Collaboratie en verzet. Deze tegenstelling en de, daarop volgende, repressie zouden in ons 

land verdeeldheid zaaien. Beelden van mannen en vrouwen, kaalgeschoren met hakenkruis op 

het voorhoofd, uitgejouwd door een menigte omstanders, vernielde inboedels midden op 

straat,… nemen een belangrijke plaats in bij onze herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 

en de naoorlogse periode. Daarom is het noodzakelijk om verder na te gaan hoe de repressie 

in Oostende is verlopen en welke houding het verzet hierbij aannam. Opnieuw zal ook de 

houding van de lokale autoriteiten en de publieke opinie onderzocht worden en hun relatie 

met het verzet.  
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1.1. De houding van het Oostendse verzet in de bestraffing van de collaboratie. 

Een van de actoren van deze collectieve sanctionering was het verzet.
608

 Aangezien de 

weerstand zich niet kon profileren in de strijd om de bevrijding van ons land, alsook zijn 

ambities niet kon verzilveren op het stadhuis, zou het al zijn energie steken in het spelen van 

een zuiverende en repressieve rol.
609

 Daarbij zou het verzet een aantal taken op zich nemen. 

Zo zond de Witte Brigade patrouilles uit in Oostende om verborgen collaborateurs en Duitse 

soldaten te zoeken, aan te houden en te interneren.
610

 Het Onafhankelijkheidsfront arresteerde 

in het totaal 62 verraders en verdachten.
611

 Waarnemend adjunct-commissaris en adjunct-

leider van het Geheim Leger, Lucien Deprez, sprak begin oktober van een totaal van 189 

aanhoudingen in samenwerking met de verschillende weerstandsgroeperingen. Tijdens de 

bezetting had hij samen met zijn broer Gustaaf
612

 een zwarte lijst opgesteld en daarvan werd 

na de bevrijding gebruik gemaakt.
613

 

Naast het aanhouden van collaborateurs namen de verzetsgroeperingen ook de bewaking van 

geïnterneerden op zich. Zo werden er twee ploegen van zes weerstanders opgesteld voor het 

Hôtel du Parc, dat voor de gelegenheid omgetoverd was tot gevangenis. Er hielden telkens 

drie verzetsleden de wacht bij de ingang en drie anderen bij de gevangenen.
614

 Het ging hier 

enkel om vrouwen. De mannen, de grootste groep geïnterneerden, waren opgesloten in de 

meisjesschool van de Henri-Serruyslaan.
615

 Over hoe de bewaking daar verliep, is niets 

vermeld of teruggevonden in de bronnen. Of het verzet ook daar actief was, weten we dus 

niet. Bijgevolg kan er echter niet geoordeeld worden over de organisatie van de internering 

door het Oostendse verzet. Als het echter louter om deze twee ploegen van zes weerstanders 

ging, dan kan er niet echt gesproken worden van een grote activiteit. In de 

krijgsgevangenkampen van zowel Jabbeke als Zandvoorde, beide gelegen in de territoriale 
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post van Oostende, was er geen enkele weerstander aanwezig. De bewaking en het bestuur 

waren er in handen van de Britten.
616

 

De weerstand van Oostende ging ook klachten van de bevolking verzamelen en onderzoeken. 

In verschillende kranten verschenen er oproepen aan de bevolking van een 

Zuiveringscomité
617

 om klachten tegen personen van onwaardig gedrag tijdens de Duitse 

bezetting op te sturen naar het ‘Café Prins Boudewijn’ in de St. Sebastiaanstraat.
618

 Hierbij 

volgde men een bepaalde ethiek. Zo maakte het Onafhankelijkheidsfront de bevolking erop 

attent dat alle klachten tegenover mogelijke collaborateurs behoorlijk opgemaakt moesten 

worden. Daarbij dienden twee getuigen te tekenen en diende naam en adres vermeld te 

worden.
619

 Wie een klacht indiende, kreeg de garantie van geheimhouding.
620

 Dit gegeven 

spreekt het beeld van een verzet dat tijdens de repressie willekeurig en impulsief te werk ging 

tegen. Wel werd er een sfeer van achterdocht en verdachtmaking gecreëerd. 

Het Zuiveringscomité kreeg respons van de bevolking, maar dit was zeker geen massale 

reactie. Begin december had men zo dertig klachten ontvangen.
621

 Terwijl het comité 

aanvankelijk de bevolking bedankte voor haar reacties, verweet het de mensen al gauw te 

klagen dat ‘ze’ niets deden. De schuld lag daarentegen bij de mensen zelf, stelde het comité, 

omdat ze als het erop aan kwam niemand durfden aan te klagen en schrik hadden van het 

Belgische gerecht.
622

 Het doen en laten van de bevolking werd gevolgd en bekritiseerd. Zo 

wierp het comité in een van zijn artikels op: ‘Waarom de ware Belgen nog steeds bestelling 

doen bij de goed gekende ZWARTE handelaars onzer stad?’
623

 Dit voorbeeld illustreert de 

sfeer van achterdocht en verdachtmaking die er heerste in Oostende. Terwijl de burgers 

tijdens de bezetting op hun hoede moesten zijn voor de Duitsers, moesten ze nu oppassen 

voor het Zuiveringscomité. Omgaan met collaborateurs moest vermeden worden, want anders 

werd men ook aanzien als ‘zwarte’. 
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Er werden net als tijdens de bezetting ook nog altijd inlichtingen verzameld door de 

weerstandsmiddens. Zo is er een brief weer te vinden in het archief van het OMBR ‘over een 

geval dat gij zult moeten in d’oog houden.’ Daarbij werden namen doorgegeven van winkels 

die Duitse voortvluchtige van eten voorzagen. In een andere brief van dezelfde afzender 

werden  namen doorgegeven van verdachten in de zaak van Ernest Feys.
624

 Verder werden er 

ook inlichtingen verschaft over de houding van de burgemeester, politie, krijgsauditeur inzake 

de repressie.
625

 Dezelfde voorzichtigheid en wantrouwen als tijdens de bezetting waren nog 

altijd aanwezig. Zo werd er gesteld: ‘Wees voorzichtig als gij een plan smeedt, neemt 

betrouwbare mannen, wij staan aan uwe zijde voor alle inlichtingen.’
626

 

 

In de verslagen en uit de instructies van de weerstandsgroeperingen lijkt dit alles op een 

ordentelijk en georganiseerd ingrijpen. Neem nu het gebruik van een zwarte lijst voor het 

uitvoeren van arrestaties en de richtlijnen bij het indien van een klacht. De vraag is echter of 

er ook verzetsleden betrokken waren bij vernielingen, mishandelingen en willekeurige 

arrestaties?
627

 De eerste dag heerste er effectief chaos in Oostende. Zo arresteerden leden van 

verschillende verzetsgroeperingen elkaar.
628

 Dit overkwam ook de latere sectorleider van de 

Witte Brigade Fidelio.
629

 Dat het ingrijpen van het verzet bovendien niet altijd even 

vreedzaam verliep of onthaald werd, bewijst het feit dat zowel gevangenen als verzetsleden 

gekwetst waren en verzorgd moesten worden.
630

 Uit schrik voor de volkswoede en meer 

bepaald uit angst voor de represailles van het verzet gingen collaborateurs zich bovendien 

elders, buiten de stad, zelf aangeven bij de politie. Zo getuigde er een aan de gendarmerie van 

Oudenburg: ‘Hier ben ik tenminste in handen van deftige lieden, ik zou niet graag in handen 

dezer benden gevallen zijn, hiermede de weerstandsgroeperingen in Oostende bedoelende.’
631

 

Dit is uiteraard de perceptie van de tegenpartij. Verzetsleden van het OMBR gingen echter 

naderhand zelf klagen bij hun leiding over de onregelmatigheden bij de aanhoudingen.
632

 Het 
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Geheim Leger trok daarentegen zijn handen er van af: ‘Bij ons zijn dergelijke wandaden niet 

gebeurd; wij keuren ze af door wie en in welke omstandigheden ze ook bedreven werden. Zij, 

die ze zouden bedreven hebben, kunnen we niet als makkers en kampgenoten erkennen.’
633

  

Het innemen van deze stelling zou niet helpen. In september 1944 ging de druk om te 

zuiveren en de collaborateurs te sanctioneren in eerste instantie van de bevolking uit. Er 

heerste op het moment dat de collectieve sancties voltrokken werden een consensus tussen 

verzet en bevolking.
634

 Later zou het optreden van het verzet echter afkeuring oproepen en 

onenigheid veroorzaken.
635

 Het geweld tegen echte of vermeende collaborateurs zou het 

verzet aangerekend worden en zijn reputatie zou erdoor glans verliezen.
636

 Er was een zeker 

besef bij de weerstand dat de onregelmatigheden bij de repressie en het blijven aanslepen 

ervan niet goed was voor het imago. Zo stelde de communistische krant Volksstem over het 

optreden van ‘ridders met teerkwasten’ in juni 1946: ‘Zwarte maar soms ook goede Belgen 

worden getroffen, hetgeen de indruk geeft dat het merendeels gaat om persoonlijke veten, 

soms krijgt men zelfs het gedacht een nieuw soort boosdoeners voorhanden te hebben. De 

enige uitwerking is echter het dalen der achting van de weerstand.’
637

 Er werd ook het 

vermoeden geuit dat de tegenpartij zelf achter de acties zat om het verzet en meer bepaald de 

communisten in diskrediet te brengen: ‘Maar in het bijzonder wordt het een echte kampagne 

tegen de communisten. Het verwondert er ons overigens niet meer daar we het gewoon 

geworden zijn, door de reaktie als het zwarte schaap te worden gekenmerkt.’
638

 Men zette 

zich af tegen deze acties en eisten zelf dat ‘Niettegenstaande het feit eischen wij, 

kommunisten, dat de ware schuldigen zouden opgespoord en gevonden worden, en dat ze hun 

gerechte straf niet zouden ontgaan.’
639

  

Het beeld van het verzet als dader stond in schril contrast met de slachtofferrol die de 

collaborateurs zich zouden aanmeten en dat later een belangrijke plaats zou veroveren in de 

Vlaamsgezinde, katholieke beeldvorming over de repressie.
640

 De reeds geciteerde uitspraak 

van een collaborateur aan de politie van Oudenburg geeft ons daarvan alvast een voorproefje. 

De persoon in kwestie was de plaatselijke leider van De Vlag en dus een van de grote 
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collaborateurs. Er was in Oostende een grote consensus over het feit dat hij diende gestraft te 

worden. Zo was de hele bevolking alert en furieus over zijn mogelijke vervroegde 

vrijlating.
641

 Zijn uitspraak moet dan ook in de context geplaatst worden en gerelativeerd 

worden. 

 

1.2. De houding van de lokale autoriteiten  

en de relatie met het verzet inzake de repressie. 

De razendsnelle bevrijding van ons land gaf de overheid niet de tijd om haar voorbereidingen 

voor de bestraffing van collaborateurs waar te maken. Men kwam daarentegen terecht in een 

machtsvacuüm: oude wetten vielen weg en nieuwe regels ontbraken nog. Het volk voerde in 

september, oktober 1944 haar eigen repressie door in plaats van te wachten op de 

overheidsrepressie. Door zelf te oordelen over de bestraffing van misdrijven eigende de 

bevolking zich echter een monopolie toe dat in een democratie aan het gerecht 

toebehoorde.
642

 De overheid zou er dan ook alles aan doen om greep te krijgen over de 

situatie. In wat volgt, gaan we na wat de houding was van de Oostendse autoriteiten ten 

opzichte van de repressie en wat daarbij hun relatie was met het verzet, een andere actor van 

de repressie.  

 

1.2.1.Het stadsbestuur. 

In de eerste naoorlogse gemeenteraadszitting veroordeelde burgemeester Serruys de 

collaboratie in zijn stad en maakte hij zijn mening over de repressie duidelijk:  

‘Het Gerecht zal zich tegenover hen (de collaborateurs) onmeedogend moeten tonen. De 

kuising moet streng zijn en snel doorgevoerd worden. En daarna, ontlast van die 

bekommernis zullen wij onze aandacht op de toekomst moeten vestigen en als richtsnoer 

aannemen al wat ons vereenigt: trouw aan het vaderland, verkleefdheid aan onze stad, liefde 

voor onze medeburgers, zorg voor het welzijn van het volk.’
643

  

De burgemeester van Oostende beschouwde de bestraffing van de collaborateurs met andere 

woorden zowel dringend als noodzakelijk. Hij sprak immers ook van ‘de kuising’ en voelde 

dus eveneens de nood om de samenleving te zuiveren. Serruys reageerde bovendien net zoals 

alle andere politici van het land door in de eerste maanden na de bevrijding aan te dringen op 

een snelle berechting van de collaborateurs.
644

 Hij sprak echter niet enkel van een snelle, maar 

ook van een strenge repressie. Als liberaal sloot Henri Serruys zich daarmee aan bij de 
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houding van zijn partij.
645

 Na de bevrijding voerden de liberalen samen met de socialisten het 

bewind in Oostende.
646

 Ook de BSP ijverde voor een snelle en krachtdadige interpretatie van 

de repressie.
647

 Zo zou ook de socialistische schepen Jules Peurquaet deze houding uitdragen 

betreffende de epuratie.
648

 De katholieken zaten in Oostende in de oppositie. Binnen de 

katholieke partij was men akkoord met de nood aan een snel optreden, maar bovenal diende 

het berechten van de collaborateurs billijk te verlopen.
649

  

Deze verschillende visies zouden tot een kloof tussen links en rechts leiden en verdeeldheid  

zaaien in het naoorlogse België. De CVP nam een milde houding aan ten opzichte van de 

collaboratie, aangezien ze de Vlaams-nationalistische stemmen hoopte te recupereren.
650

 Aan 

de linkerzijde wenste men het morele gewicht van het verzet aan zijn kant te hebben en 

schaarde men zich bijgevolg achter een harde repressie. Het bezettingsverleden werd met 

andere woorden een element in de strijd om de politieke meerderheid en de objectieve, 

historische realiteit werd daarbij van ondergeschikt belang.
651

 Burgemeester Serruys was er 

zich van bewust dat het repressiedossier een onderwerp was dat voor verdeeldheid kon 

zorgen. Hij was immers duidelijk van mening dat de bestraffing van de collaboratie een 

voorwaarde was vooraleer men kon denken aan de toekomst en voordat gelijkgestemdheid 

mogelijk zou zijn. 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we reeds gezien hoe de burgemeester zijn stadsgenoten op de 

dag van de bevrijding aanmaande om kalmte en orde te bewaren en opriep tot ‘een waardige 

houding’.
652

 Hij stemde niet in met de volksrepressie. Het was volgens Serruys de taak van 

het gerecht om zich ‘onmeedogend’ te tonen ten opzichte van de collaboratie. Zelf had hij als 

burgemeester echter ook een rol te vervullen in de repressie. Voor de bevrijding had de 

regering in Londen reeds moeilijkheden voorzien. Om de situatie na de bevrijding onder 

controle te kunnen houden, deed men beroep op een oude besluitwet van 1918. Deze gaf aan 

burgemeesters de macht om in oorlogstijd over te gaan tot de internering van verdachte 

Belgen om de publieke vrede te bewaren. Bovendien waren de burgemeesters 
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verantwoordelijk voor de huisvesting, de bewaking en de bevoorrading van de gevangenen. 

De burgemeester kreeg dus in de overheidsrepressie een centrale rol toebedeeld.
653

 

Dit zou onvermijdelijk tot confrontaties leiden met de verzetsgroeperingen van de stad. Die 

hadden zich immers dezelfde taken toegeëigend.
654

 Bovendien had het verzet inzake de 

repressie ondanks het wettelijk gezag van de burgemeester de werkelijke macht in handen.
655

 

Door het tekort aan middelen en manschappen bij de stedelijke ordediensten kon de 

burgemeester immers niet of nauwelijks op de politie terugvallen.
656

 De acties van het 

stadsbestuur werden op de voet gevolgd en indien de repressie niet verliep zoals de 

groeperingen het voor ogen hadden, werd er ingegrepen. Wanneer de burgemeester 

bijvoorbeeld tussenkwam om een gevangene terug vrij te laten, kon er zeer fel gereageerd 

worden. 

Zo hingen de weerstandsgroeperingen van Oostende protestbrieven uit in de stad tegen de 

vrijlating van een lid van De Vlag. Toen deze actie zonder gevolg bleef, werd een stap verder 

gegaan en schreven de Witte Brigade, het Geheim Leger en het Onafhankelijkheidsfront van 

Oostende gezamenlijk een brief naar de gouverneur van West-Vlaanderen om hun beklag te 

doen over ‘het onverantwoord gedrag van den heer Serruys, burgemeester van Oostende.’
657

 

De beschuldiging luidde dat een lid van De Vlag een uur nadat hij op vraag van de 

weerstandsgroeperingen was aangehouden, terug losgelaten was op aandringen van de 

burgemeester. Bovendien was dit niet het enige geval dat aangeklaagd werd. Zo was er nog 

een collaborateur aangehouden door de hoofdcommissaris van de politie en de burgemeester 

zou eveneens zijn tussengekomen om deze vrij te laten.
658

   

In hun brief maakten de leiders van het verzet duidelijk aan de gouverneur dat het beleid van 

de burgemeester betreffende de repressie niet geduld werd door hun leden: ‘Onze 

manschappen hebben ter plaatse ten zeerst protest aangetekend. Zij zijn deze morgen bij ons 

het bestuur gekomen om hun verontwaarding te luchten.’
659

 Daarbij zou het niet veel 

gescheeld hebben of de situatie was uitgemond in onlusten: ‘Excellentie, zover is het gekomen 

dat wij al onze overredingskracht hebben moeten gebruiken om onregelmatigheden te 
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voorkomen.’
660

 Hierbij moeten we echter opletten, want dit is hoe de verzetsleiders zelf de 

situatie bij het verzet voorstelden. Men moet daarbij dan ook het doel van deze verzetsleiders 

voor ogen houden. Als de situatie in Oostende als onrustwekkend overkwam, dan had men 

meer kans dat er van hogerhand ingegrepen werd ten nadele van de burgemeester en ten 

voordele van de weerstandorganisaties.  

Men kan dit bovendien als het ware ook zien als een soort dreigement: laten weten dat er 

verontwaardiging heerste onder hun leden en dat het moeilijk was om onregelmatigheden te 

voorkomen. Ze geven duidelijk het signaal dat als hun eisen niet ingewilligd werden, ze dan 

niet instonden voor de gevolgen. Nu hadden ze hun achterban in de hand gehouden, maar als 

ze dit niet meer zouden doen, dan zouden er zeker onregelmatigheden uitbreken, was de 

redenering. Het bestuur van het verzet eigende zich aldus een zeer belangrijke rol toe. 

Bovendien stelde men de situatie ook voor alsof zij wel degelijk hun verantwoordelijkheid 

namen. Dit in tegenstelling tot ‘het onverantwoord gedrag’ van de burgemeester en het 

stadsbestuur, immers: ‘Er is hier ter stede, een sterke neiging om de grooten te beschermen 

zonder rekening te houden met de openbare opinie alzoo de goede orde en rust in de stad in 

gevaar brengend.’
661

 De beschuldiging was hier dus drieledig ten opzichte van de stedelijke 

overheid. Men zou de grote schuldigen beschermen ten nadele van de kleine misdadigers, er 

werd geen rekening gehouden met de publieke opinie en de ergste beschuldiging van 

allemaal: het stadsbestuur bracht de orde en rust van de stad in het gevaar. De schuld voor de 

mogelijke onrust was volgens de leiding van het verzet volledig te wijten aan het beleid van 

de stad en lag zeker niet bij hen.  

Bovendien beriep het verzet zich erop dat het niet alleen stond met zijn mening: ‘Een 

collaborateur van welk formaat hij ook weze is en blijft een collaborateur, dat is niet alleen 

ons devies maar ook deze van iedere rechtgeaarde Belg.’
662

 Dus met andere woorden, indien 

men niet akkoord ging met de mening van het verzet, was men geen goede patriot. Dit is een 

steeds terugkerend argument van het verzet, waarbij de tegenpartij als het ware voor een 

voldongen feit werd gesteld. Ingaan tegen de eisen van het verzet was hetzelfde als een 

slechte Belg zijn. Op deze manier voerde men een psychologische strijd.  

De groeperingen eindigden hun brief aan de gouverneur met de zin: ‘Wij doen dus een beroep 

op u en vragen u beleefd dit in het reine te willen trekken.’
663

 Opnieuw werd de situatie dus 
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als een ‘onreinheid’ voorgesteld en werd er gealludeerd op het zuiverende doel van de 

repressie door het verzet.  

De burgemeester zou tegenover de gouverneur de klachten van het verzet weerleggen:  

‘Wat de klachten betreft van die groeperingen, deze zijn op geen enkel feit gesteund. Wel is 

waar dat wij niet alle ondervraagde personen, hebben aangehouden. Maar dit is maar billijk 

en er werd nog veel meer gedaan voor de kleinen dan voor de zoogezegde grooten.  

Ik had menigvuldige vergaderingen met de hoofden van de groeperingen. Die heeren konden 

mij nooit een precies feit aanhalen, buiten het geval R., alhoewel deze zaak behandeld werd in 

volle oprechtheid.  

Voor wat de laatste alinea van hun brief aangaat, mag ik U verzekeren dat dit louter/zuiver 

fantasie is en dat de rust in onze stad volledig is.’
664

 

Henri Serruys beriep zich op de nood aan redelijkheid om zijn houding in deze kwestie te 

verklaren. Niet iedere ondervraagde persoon was schuldig en moest bijgevolg aangehouden 

worden. Na de bevrijding waren er ontzettend veel mensen aanzien als collaborateur en 

geïnterneerd. Daarna kwam het er echter op aan om te beslissen of er een reden was om een 

persoon in voorlopige hechtenis te nemen. Zoniet, dan kreeg deze persoon zijn vrijheid 

terug.
665

 Hierbij had de burgemeester dus zeker en vast een punt.  

Bovendien is er bewijs voorhanden dat Serruys niet zomaar elke gevangene vrijliet. In zijn 

briefwisseling zijn er voldoende negatieve adviezen terug te vinden aan de krijgsauditeur over 

de vrijlating van bepaalde personen. Daarbij plaatste de burgemeester de mogelijke verstoring 

van de openbare orde en veiligheid voorop, maar ook de persoonlijke veiligheid van de 

persoon in kwestie.
666

 

Naar aanleiding van de beschuldigingen van het verzet haalde de burgemeester in zijn 

antwoord aan de gouverneur zwaar uit naar de groeperingen. Hun beschuldigingen waren 

volgens hem totaal niet onderbouwd, zowel niet ten opzichte van hem zelf als ten opzichte 

van de collaborateurs. De onrust in de stad was volgens hem ook een leugen. Beide partijen 

vertelden een totaal tegenovergesteld verhaal en stonden bijgevolg lijnrecht tegenover elkaar 

in deze kwestie. Dit voorval in Oostende, waarbij het verzet de burgemeester aanklaagde, was 

zeker geen losstaand fenomeen. In West-Vlaanderen zijn hieromtrent nog meerdere 
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voorbeelden te vinden. Dat bewees reeds het onderzoek van prof. dr. De Wever en Petra 

Gunst.
667

  

 

Een andere taak van de burgemeester op het gebied van de repressie was het verstrekken van 

bewijzen van burgertrouw aan de inwoners van zijn stad. Deze maatregel lag in de lijn van de 

gedachte dat er in het bevrijde land geen plaats meer was voor collaborateurs. Naast de 

ingrepen voor hun fysieke verwijdering uit de samenleving was dit een vorm van sociale 

epuratie. Wie geen bewijs kon voorleggen van burgertrouw werd uitgesloten van het 

maatschappelijke leven. Het was namelijk onmogelijk om zonder dit bewijs hoger onderwijs 

te volgen, deel te nemen aan staatsexamens, zich in te schrijven in het handelsregister, zelfs 

om een verkeersvergunning te krijgen.
668

 

Ook deze taak zou voor de burgemeester een bron van ellende blijken. Het probleem was dat 

elke juridische regeling ontbrak. Er waren geen criteria voorhanden.
669

 Bij de publieke opinie 

veroorzaakte de manier waarop de verdeling verliep grote ontevredenheid. Kapitein de Groote 

merkte daarbij op dat de burgemeesters in West-Vlaanderen soms niet durfden te weigeren 

een afschrift te leveren uit angst om stemmen te verliezen. Wie anderzijds een certificaat 

geweigerd werd door de burgemeester, kon daartegen niet in beroep gaan.
670

 Daarbij kwam 

nog eens de bemoeienis van het verzet. 

Zo kreeg burgemeester Serruys de klacht dat Makart, leider van Witte Brigade Fidelio, 

zichzelf het recht zou toe-eigenen om bewijzen van burgertrouw te bezorgen aan 

collaborateurs: ‘Daar hij zich er op pocht dat dezen M. al spoedig in het bezit zijn zal van een 

getuigschrift van civisme en dat uit Antwerpen, vragen wij ons met verbaasdheid af wat er in 

het vervolg geschieden zal indien er personen zulk een macht bezitten om aan exvijanden 

zulkdanig stukken af te leveren…?’
671

 Er werd de burgemeester dan ook gevraagd om ‘een 

einde te stellen aan de activiteit van Mr. Macquart, leider van de Witte Brigade Fidelio, die 

van zijn leiderschap misbruik maakt om collaboratoren te beschermen.’
672

  

Opvallend is daarbij dat de klacht aanvankelijk uitgaat van derden, d.i. de Fédération des 

Employés de l’Industrie Hôtelière du Littoral, en dat deze zich eerst richtte naar de Oostendse 
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sectie van het Belgisch Nationaal Blok. Dit comité was opgericht met als doel ‘een 

samenwerking tot stand te brengen wat de zuivering en propaganda voor de nationale 

eenheid en democratie betreft.’
673

 De meeste weerstandsgroeperingen van Oostende waren 

erin vertegenwoordigd,
674

 behalve Witte Brigade Fidelio.
675

 De klacht werd met andere 

woorden eerst gericht naar een organisatie van het verzet zelf. Het BNB stuurde ze echter 

door naar de burgemeester. Dit was immers opnieuw een conflict dat te kaderen was binnen 

de interne strubbelingen in het Oostends verzet.
676

 De vraag kan gesteld worden of het verzet 

sterk genoeg was om daar zelf uit te komen, aangezien ze de hulp inriep van de burgemeester 

om Makart tot orde te roepen. Henri Serruys’ antwoord luidde echter dat de 

verantwoordelijkheid bij de leiding van de Witte Brigade Fidelio zelf lag: ‘Alleen dr 

Bosschaerts is bevoegd om maatregelen te treffen in deze aangelegenheid.’
677

 De 

burgemeester trok met andere woorden zijn handen af van de situatie en waagde zich niet in 

dit wespennest. 

Dat de andere groeperingen via het BNB de hulp inriepen van de burgemeester wou 

bovendien ook zeggen dat ze wel degelijk het gezag van Serruys in deze kwestie erkenden. 

Dit leidt ons tot het feit dat ook verzetsleden in het bezit dienden te zijn van een bewijs van 

burgerdeugd en daarvoor aanvragen indienden langs de legale weg.
678

 Weerstanders konden 

zo ook het slachtoffer worden van repressiemaatregelen. Zo werd Gustaaf L. van het OMBR 

een bewijs van burgertrouw geweigerd door de burgemeester, omdat er een onderzoek tegen 

hem liep en hij geschorst was uit zijn functie. Dit leidde tot protest van het OMBR-bestuur bij 

de gouverneur met het argument dat hij volgens hen een goede weerstander was.
679

 Het was 

echter niet omdat men weerstander was dat men automatisch dit certificaat kreeg. 

Toch zouden de weerstanders uiteindelijk ook een zekere mate van inmenging bekomen op dit 

terrein. Zo zouden er beroepscommissies opgericht worden, waarin telkens een lid van de 

weerstand mocht zetelen. Deze beroepscommissies moesten het onrecht teniet doen dat men 
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niet in beroep kon gaan tegen de weigering van zo een bewijs.
680

 Gustaaf Totté van het 

OMBR werd benoemd voor de commissie van West-Vlaanderen.
681

  

 

Een ander discussiepunt tussen het stadsbestuur en het Oostendse verzet inzake de repressie 

was er naar aanleiding van de eigendommen van collaborateurs. Tijdens de volksrepressie 

waren deze onderhevig aan vernielingen met de intentie deze ritueel te zuiveren.
682

 De 

stedelijke overheid werd er echter van beschuldigd de collaborateurs hiertegen te beschermen. 

Het Zuiveringscomité had namelijk opgemerkt dat een aantal woningen in beslag genomen 

waren door de stad en sindsdien bewoond werden door gewone burgers: ‘… het lijkt een 

trukage te zijn geweest om ze te redden ten voordeele van hun zwarte eigenaars.’
683

 Het 

stadsbestuur werd hierop sterk afgerekend en zeer negatief voorgesteld door het verzet. Zo 

bewijst het gebruik van het woord ‘trucage’ en zijn negatieve bijklank. Zo luidde ook de 

krantenkop van een ander artikel over hetzelfde onderwerp: ‘Schandaal te Oostende: De staat 

beschermt de zwarten.’
684

 Er was echter een groot huizentekort in Oostende na de 

bevrijding
685

 en daarom was het eigenlijk maar een logisch gevolg dat men overging tot 

inbeslagnames van woningen van gevluchte collaborateurs. Ook was er al voldoende vernield 

in Oostende, zodat nog meer schade niet echt wenselijk zal geweest zijn. 

Niet alleen werd het stadsbestuur afgerekend op het feit dat het de huizen van collaborateurs 

beschermde tegen de zuivering, volgens het Zuiveringscomité zorgde het er voor dat de 

‘zwarte’ er nog aan verdiende ook. Zo had de Oostendse overheid de bakkerij van een 

gevluchte collaborateur bezet, volgens het Comité om te beletten dat dit huis zou bezet 

worden door de geallieerden: ‘Gevolg: De zwarte wordt betaald met klinkende munt terwijl de 

Belgen die onze verlossers huisvesten, tot hiertoe nog geen cent trokken!’
686

 De economische 

situatie hing met andere woorden, net als bij de ordehandhaving, samen met de gevoeligheid 

voor het repressiethema. De stad kreeg van het Zuiveringscomité nog de waarschuwing mee: 

Voorwaar onduldbare toestand bij de zooveel andere te voegen. Leiders van het Belgische 

Volk! Opgepast! Een spreuk zegt: De kruik gaat zoolang te water tot ze breekt!’
687
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De burgemeester en de verzetsgroeperingen stonden in Oostende aldus lijnrecht tegenover 

elkaar in een aantal kwesties met betrekking tot de overheidstaken in de repressie. Nochtans 

was er ook sprake van samenwerking tussen beide partijen. De burgemeester en de 

hoofdcommissaris stelden Lucien Deprez aan als verantwoordelijke voor alles wat met 

arrestaties, interneringen en het opmaken van dossiers te maken had. Deze persoon was 

waarnemend adjunct-commissaris en dus in dienst van de stad, maar was tevens hij in dienst 

van de weerstand als adjunct-leider van het Geheim Leger. Dit illustreert opnieuw de 

samenwerking en de zekere mate van vertrouwen tussen het Geheim Leger en het 

stadsbestuur.
688

 Zelf zei Deprez over zijn taak: ‘Als politieofficier doe ik het gerechtelijk werk 

in samenwerking met de verschillende weerstandsgroepen en heb mijn bureau in hetzelfde 

lokaal.’
689

 Hij sprak dus over zijn functie vanuit zijn positie als politieman, maar hij was wel 

aanwezig onder de weerstanders en werkte met hen samen. Hij was een van hen. De stedelijke 

overheid speelde hierdoor op veilig. Ze had controle over de situatie en het verzet werd 

eveneens tevreden gesteld.  

 

De burgemeester en  het stadsbestuur hadden dus enkele taken in de repressie, maar zelf 

diende men ook in eigen rangen te zuiveren. Dit kondigde de burgemeester in een 

rondzendbrief na de bevrijding aan zijn personeel aan: ‘Edoch, een stevige wederopbouw is 

maar mogelijk, indien de rangen van het personeel gezuiverd worden van al de elementen die 

verraad pleegden en door dit verraad bewezen hebben, onwaardig te zijn verder uw collega’s 

of werkmakkers te blijven.’
690

 Volgens de burgemeester was de zuivering in eigen rangen dus 

een voorwaarde voor de heropbouw. Het zou, meer bepaald, de legitimiteit van het 

stadsbestuur kunnen verzekeren. 

Van de diensthoofden werd verwacht verslag uit te brengen over diegenen van hun afdeling 

die in hun plichten waren tekort gekomen.
691

 Er werd daarbij een speciale procedure 

ingevoerd, waarbij deze personeelsleden geschorst werden zonder wedde in afwachting van 

de definitieve uitkomst van het onderzoek en het verhoor van de gemeenteraad.
692

 Het 

schepencollege stelde een speciale onderzoekscommissie aan voor de samenstelling van een 

dossier ten laste van de verdachten.
693

 Deze werd voorgezeten door de stadssecretaris 
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Surmont en bestond uit leden als de stadsontvanger, de hoofdcommissaris, de 

afdelingsoversten van de stedelijke diensten, een aantal schoolhoofden, de directeur van de 

vissershaven en de havenkapitein.
694

 Het stadsbestuur had bij de samenstelling van de 

commissie geen vertegenwoordiger van het verzet voorzien. De leider van het 

Onafhankelijkheidsfront, Fernand Jouret, zou echter proberen door te dringen tot deze 

commissie, zodat het verzet of beter gezegd het OF ook zijn inbreng zou krijgen in de 

zuivering van de stedelijke overheid. Hij vroeg daartoe het lidmaatschap in deze speciale 

zuiveringscommissie aan.
695

 Dit werd echter beleefd geweigerd door het stadsbestuur: 

‘In antwoord op uw vraag om toevoeging van een afgevaardigde van het OF bij de 

commissie, belast met het voorlichten van het schepencollege nopens de houding en het 

gedrag van leden van het personeel tijdens de Duitse bezetting, hebben wij de eer u te laten 

weten dat deze commissie reeds werkzaam is en bestaat uit bevoegde personen.’
696

 

Achteraf kunnen we stellen dat het stadsbestuur er misschien beter aan had gedaan om een 

afgevaardigde uit de weerstandsgroeperingen toe te staan in zijn midden. Eén enkele 

vertegenwoordiger had namelijk absoluut geen macht gehad, terwijl de frustraties van de 

weerstand, omdat men niets in de pap te brokken had, zo gekanaliseerd hadden kunnen 

worden. En, met een blik op de toekomst, zouden de gebeurtenissen van mei 1945 misschien 

ook vermeden kunnen zijn.
697

 

 

Ook weerstanders konden bij de zuivering van het stadspersoneel getroffen worden. Zo was er 

de zaak van Roger Vanhee.
698

 Op beschuldiging van lidmaatschap van het VNV werd deze 

persoon uit zijn functie als gezondheidstoeziener geschorst. Vanhee had zich echter in januari 

1942 aangesloten bij de Witte Brigade en werd in opdracht van deze groepering lid van het 

VNV in 1943. Zijn oversten bevestigden dit tegenover het stadsbestuur. De bedoeling was om 

inlichtingen in te winnen bij de vijand en de handelingen van bepaalde personen na te gaan, 

alsook te achterhalen hoe ze zelf bekeken werden door het VNV.  

De zaak Vanhee toont aan hoe voor menig persoon zo’n beschuldiging uitdraaide in een lange 

en ware lijdensweg. Roger Vanhee werd pas begin 1946 vrijgesproken. Telkens er op een 

bepaald niveau een beslissing werd genomen, moest dit langs alle andere niveaus. Dit nam 

veel tijd in beslag. Daarenboven, als men van hogerhand bijvoorbeeld niet akkoord was met 

de beslissing van de gemeenteraad, begon men terug van voor af aan. Zo was Roger Vanhee 
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gedurende ongeveer anderhalf jaar geschorst zonder wedde. Als lid van de weerstand ervoer 

hij dit dubbel zo vernederend: ‘Ik heb tijdens de bezetting deze ondankbare en gevaarlijke 

taak op mij genomen, heb ruim twee jaren in bestendige onrust geleefd en nu word ik nog 

daarbij met schande overladen tengevolge van deze schorsing.’
699

 Ondertussen werd hij ook 

ziek ‘uit oorzaak van ondervoeding en morale inzinking’
700

 en speelde hij zijn functie als 

secretaris van zijn verzetsgroepering kwijt.  

Bovendien toont de zaak Vanhee ook hoe de repressie vaak aangewend werd om persoonlijke 

vetes uit te vechten. Zo werd Vanhee beschuldigd door een collega ‘om zelf niet 

verantwoordelijk gesteld te worden.’
701

 Ook kwamen de onderlinge vetes en concurrentie 

binnen de werknemers van de gezondheidsdienst naar boven. Tijdens de oorlog was Vanhee 

laks tegenover de melkventers bij controle op melkvervalsing. Hij wou hen zoveel mogelijk 

sparen, omdat hij wist dat deze het door de oorlog moeilijk hadden. Daarnaast waren er echter 

ook mensen die ondanks het oorlogsgebeuren hun werk toch correct wilden uitvoeren. 

Daarvoor was men nog geen collaborateur. Vanhee was door zijn houding zeer geliefd, terwijl 

andere personen op geen enkele sympathie konden rekenen en zelfs bedreigd werden om na 

de oorlog uit hun functie te worden gezet. Binnen de dienst keerde deze situatie zich tegen 

Vanhee. De stedelijke onderzoekscommissie had echter zeer snel door waar deze zaak om 

draaide: ‘De commissie aanziet dit schrijven bijgevolg alleen als een aanklacht voor 

persoonlijke aangelegenheden, zaak welke bijgevolg in haar bevoegdheid niet ligt.’
702

 Toch 

sleepte de zaak zich verder voort en toen Roger Vanhee uiteindelijk buiten vervolging werd 

gesteld, werd hij overgeplaatst naar een andere dienst. Hoogst waarschijnlijk om de hele zaak 

te ontmijnen. 

De zaak Vanhee was zeker geen eenmalig voorval en ook in andere groeperingen werden er 

weerstanders geschorst uit hun functie. De besturen van de verschillende verzetsgroeperingen 

sprongen daarbij in de bres voor hun leden. Zo legde het Onafhankelijkheidsfront het vuur aan 

de schenen van het stadsbestuur en de gouverneur in de zaak van een politieagent, die 

eveneens in opdracht van zijn groepering lid geworden was van het VNV.
703

 De tussenkomst 

van het verzet leverde echter geen vrijgeleide op voor vervolging. De burgemeester boog niet 

                                                 
699

 SAO/SAR007/nr 3650: Personeelsdossier Roger Vanhee, Brief van Roger Vanhee aan burgemeester en 

schepenen, 8/11/44 
700

 SAO/SAR007/nr 3650: Personeelsdossier Roger Vanhee, Brief van Roger Vanhee aan burgemeester en 

schepenen, 21/4/45 
701

 Ibidem  
702

 SAO/SAR007/nr 3650: Personeelsdossier Roger Vanhee, Uittreksel uit het verslag van de commissie., 

Vergadering van 16 november 1944 
703

 SAO/SAD 521/nr104: Persoonlijke briefwisseling kabinet burgemeester H.Serruys, Brief van Fernand Jouret, 

OF, 30/10/1944; Brief van gouverneur, 25/10/44 



155 

 

voor de druk van het verzet en zette het onderzoek gewoon verder. Zo vroeg de gouverneur 

om verduidelijking in de zaak, maar Serruys antwoordde onverstoord dat de zaak onderzocht 

werd en dat hij van zodra er resultaat was de gouverneur daarover zou inlichten.
704

 

 

Niet enkel het personeel werd gezuiverd, ook het stadsbestuur zelf werd aan deze 

administratieve epuratie onderworpen. Twee titelvoerende leden en twee plaatsvervangers 

werden daarbij uit de gemeenteraad verwijderd.
705

 Opnieuw waren er ook weerstanders 

betrokken partij. Fernand Vollemaere was het enige gemeenteraadslid dat duidelijk lid was 

van een weerstandsorganisatie. Hij zat in het bestuur van het OMBR en vervulde er de functie 

van commissaris.
706

 Op 21 december 1945 werd hij echter geschorst als titelvoerend 

gemeenteraadslid,
707

 waarna onderzoek volgde en in de gemeenteraadsvergadering van 20 

september 1946 werd bekend gemaakt dat hij uit zijn mandaat werd gezet.
708

 De liberaal werd 

beschuldigd van economische collaboratie. Hij zou onderdelen voor oorlogstuig aan de 

bezetter geleverd hebben.
709

 Het feit dat Vollemaere lid was van de weerstand kon hem niet 

vrijspreken. Zijn titel als weerstander werd er zelfs door gedevalueerd en in vraag gesteld. Zo 

stelde de minister van Binnenlandse Zaken immers: ‘Betrokkene heeft zich verrijkt d.m.v. de 

vijand: zijn z.g.z. actie als ‘weerstander’ dekt zijn onwaardige en, als gemeenteraadslid 

onverantwoorde houding niet.’
710

    

Vollemaere zou Serruys ervan verdenken aan de basis te liggen van zijn vervallenverklaring. 

De burgemeester zou er volgens hem alles aan gedaan hebben om hem uit de gemeenteraad te 

bannen. Zo zou hij het onderzoek in gang gestoken hebben en om de tussenkomst van de 

minister van Binnenlandse Zaken gevraagd hebben, toen de Bestendige Deputatie geen 

aanleiding zag om de vervallenverklaring van Vollemaere uit te spreken.
711

 Indien dit waar 

was, kan men zich afvragen of Serruys zich van zijn partijgenoot wou ontdoen omwille van 

zijn weerstandstitel en de mogelijke dreiging die daarvan uitging. Petra Gunst vond echter bij 
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haar onderzoek naar de administratieve epuratie in Oostende geen enkele aanklacht of 

tussenkomst van Henri Serruys terug.
712

  

De enige mogelijke vertegenwoordiger van de Oostendse weerstandsorganisaties verdween 

dus uit het bestuur. Onder de plaatsvervangers bevond zich echter zogenaamd nog een lid van 

een verzetsgroepering, meer bepaald van het Onafhankelijkheidsfront en de inlichtingsdienst 

Luc/Marc: Prosper Vandenberghe. Hij was echter een zeer omstreden figuur. Ook hij werd uit 

zijn functie binnen het stadsbestuur gezet. Op 19 september 1946 lichtte de gouverneur het 

stadsbestuur in omtrent de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken. Er zou aan de 

betrokkene de gelegenheid gegeven worden om van zijn opvolgingsrecht als raadslid af te 

zien en zijn ontslag aan te bieden aan het bestuur.
713

 Vandenberghe werd verdacht van 

medewerking met de vijand.
714

  

De leiders van het OF en van Luc/Marc legden in het voordeel van Vandenberghe lovende 

verklaringen af over hem, maar voor het overige kon de man geen steun verwachten vanuit de 

hoek van het verzet. Integendeel zelfs, want, zo diende de leiding van de Witte Brigade op 22 

september 1944 klacht in tegen Prosper Vandenberghe voor het dragen van een SS-

uniform.
715

 In de weerstandsmiddens werd hij er bovendien van verdacht leden van de Witte 

Brigade verklikt te hebben. Zo verdachten ze er hem van spontaan aan de Gestapo verklaard 

te hebben dat hij aangeworven werd door Albert Hendrycx. Deze politieman werd naar 

Duitsland weggevoerd.
716

 Vandenberghe was de uitgever van het ‘Visserijblad’ en het 

Zuiveringscomité beschuldigde hem er bovendien in een pamflet van verschillende, met de 

Duitsers sympathiserende artikels geschreven te hebben aan het begin van de bezetting. In een 

poging om de schorsing van zijn krant te vermijden, zou hij ook toenadering gezocht hebben 

tot een SS’er.
717

   

Naast een administratief onderzoek werd er ook een gerechtelijk onderzoek gevoerd tegen 

Vandenberghe. Hij werd aangehouden en toen het gerucht de ronde deed dat hij in vrijheid 

was gesteld door een gebrek aan bewijzen, werd er vanuit de weerstand het vermoeden 

geopperd dat er bezwarende stukken uit het dossier verdwenen zouden zijn. De 

vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid in Oostende 
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meldde deze gedachtegang binnen de weerstand.
718

 Een artikel van het Zuiveringscomité 

bevestigt deze stelling en toont ook aan dat dit vermoeden al veel langer leefde en niet enkel 

in het geval van Prosper Vandenberghe:  

‘Geen Nieuws? Jawel, ik heb hooren zeggen… Er lopen geruchten dat de zwarte mannen 

(opsomming van namen waaronder: Pros Vandenberghe …) weldra in ons midden zullen 

terugkeeren. Zoudt gij niet omver vallen ? Maar… Hebben die heeren wel een dossier te 

Brugge of elders bij het gerecht? Die zwarte zielen waren zoo schuldig in de ogen van alle 

eerlijke patriotten dat ze onmiddellijk achter slot en grendel vlogen. Intussen zijn er geen 

klachten op hun rekening bijgekomen, en… is hun dossier misschien blanco. Naar’t schijnt 

worden die dossiers door zonderlinge personnage’s erg verlicht.’
719

 

Het gerechtelijk onderzoek werd geklasseerd begin 1946, maar in de zomer van 1947 zouden 

nieuwe feiten opduiken en Vandenberghe zou opnieuw voor de Krijgsraad moeten 

verschijnen. Hij zou daarbij veroordeeld worden op verdenking van uniformdracht van de SS 

of de Zwarte Brigade. De drie getuigen bleken naderhand echter meineed gepleegd te hebben 

en een valse verklaring afgelegd te hebben. Het gerecht zou hiertegen optreden en er volgde 

een proces. De drie werden veroordeeld tot 7 maanden bij verstek, een boete van 700 fr. en 

een schadevergoeding van 1 fr.
720

 Twee van de drie zouden hiervoor later vrijgesproken 

worden.
721

 Naar aanleiding van het proces riepen ze de hulp in van de Witte Brigade. Na 

onderzoek door de groepering bleek echter dat ze geen lid waren. Er was slechts één 

weerstander bij betrokken en die was lid van het Onafhankelijkheidsfront.
722

 Waarschijnlijk 

deed men beroep op de Witte Brigade met het idee hulp te krijgen en in hun gelijk gesteld te 

worden door de weerstand, aangezien deze strijd voerde tegen de collaboratie en het indienen 

van klachten tegen collaborateurs aanmoedigde. Ze kwamen echter van een kale reis thuis. De 

zaak Vandenberghe toont dus ook aan hoe na de bevrijding mensen valselijk beschuldigd 

werden en hoe zowel het gerecht als het verzet daarop reageerden. 

 

Zoals Vollemaere zocht ook Vandenberghe de oorsprong van alle klachten bij het 

stadsbestuur, in dit geval bij de persoon van Jules Peurquaet.
723

 Deze schepen had eveneens 

weerstand geboden tegen de bezetter, maar was niet verbonden met een groepering. Ook het 
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feit dat hij een socialist was, bepaalde mee het profiel van deze man inzake de repressie. De 

BSP stond immers voor een snelle en strenge interpretatie van de repressie.
724

  

De beschuldiging van Vandenberghe roept echter een aantal vragen op. Peurquaet was de 

uitgever van het socialistisch blad Voor Allen. Lag de concurrentie tussen deze twee uitgevers 

bijgevolg aan de oorsprong van de vijandelijkheid tussen Vandenberghe en Peurquaet? Ging 

het dus om een persoonlijke aangelegenheid? In welke mate vonden de klachten tegen 

Vandenberghe wel degelijk hun oorsprong bij Peurquaet? Zijn krant gaf het Zuiveringscomité 

wel alle ruimte om zijn oproepen, beschuldigingen en dergelijke te publiceren, maar of hij 

zelf lid was van dit comité is daar echter niet noodzakelijk een gevolg van. Dit 

Zuiveringscomité publiceerde anoniem zijn berichten en het archief van dit Comité is niet 

toegankelijk, dus is het moeilijk na te gaan of dit nu effectief het geval was.  

Toch zijn er ook voorbeelden van dat Peurquaet zich actief inmengde in de zuivering van het 

stadsbestuur. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de verwijdering van Frans Devriendt uit de 

gemeenteraad. Hij leverde namelijk bewijsmateriaal van de houding van deze persoon tijdens 

de bezetting.
725

 Zijn inmenging in de zuivering van het stadsbestuur werd waarschijnlijk 

geduld in zijn hoedanigheid als schepen. Bovendien was Peurquaet wel een weerstander, maar 

hij was geen lid van een groepering. 

 

1.2.2.De politie. 

Door het tekort aan middelen en manschappen bij de stedelijke ordediensten
726

 waren deze 

niet of nauwelijks in staat om in te grijpen, toen na de bevrijding de volksrepressie uitbarstte. 

Opnieuw was de relatie met het verzet dubbel. Enerzijds stonden de groeperingen de politie 

bij door taken als aanhoudingen en bewaking van collaborateurs op zich te nemen. Bij het 

Geheim Leger werd dit ook zo voorgesteld, immers: ‘Door onze manschappen werden de 

politieke gevangenen bewaakt om zodoende de taak der politie te verlichten.’
727

 Anderzijds 

kon het verzet zich door de machteloosheid van de politie profileren inzake de repressie. 

Binnen de verzetsmiddens was men zich bewust van de situatie bij de ordediensten. Zo stelde 

men in een pamflet aan de politie en rijkswacht van West-Vlaanderen dat begin maart 1945 

werd gedrukt en dat acties aankondigde:
728

 ‘Gij zult onmachtig zijn van er iets aan te 
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verhinderen.’.
729

 Men dreigde in het pamflet met een grote zuivering en opnieuw toonde dit 

een dubbele houding naar de ordediensten toe. Dit zou immers gebeuren om de politie te 

helpen, want: ‘wij zullen niet toe laten dat Gij nog gedurende lange jaren last zult hebben met 

Klein zuiveringen.’
730

  Dit klinkt echter ook denigrerend en vaak zou het verzet de stedelijke 

ordediensten als ordehandhavers gewoon negeren. Zo gaf de politie een collaborateur 48 uur 

de tijd om Oostende te verlaten, toen zijn terugkeer in de stad op heftig verzet stootte. Dit 

duurde voor het Oostendse verzet nog te lang en er werd zelf ingegrepen met een eigen, korter 

ultimatum.
731

 Hierbij had de Oostendse politie echter strikt de bepaling gevolgd dat een 

collaborateur verplicht was om binnen de 48 uur van woonplaats te veranderen indien zijn 

terugkeer opspraak verwekte.
732

 Dus niet enkel de politie als ordehandhaver werd aan de kant 

geschoven, ook de regels en bepalingen van de ordehandhaving. 

Net zoals de bevolking hadden de ordediensten geleden onder de terreur van de bezetter en 

wenste niemand ooit nog in dezelfde situatie te verkeren. Op deze gevoelige plek zou men 

ook politie en rijkswacht nemen om hen te overtuigen van de nood aan de zuivering. Zo stelde 

men in hetzelfde pamflet:  

Gedurende den oorlog hebt Gij uwen plicht gedaan tegenover uwe medeburgers, en spijts 

uwe moeilijke positie hebben de meesten onder U zich waardig getoond in hun ambt en 

hebben dezen harden strijd doorvochten als waardigen Belg. 

De toestand in ons land laat tegenwoordig zooveel te wenschen over voor wat aangaat het 

straffen der landverraders, dat gij zoowel als wij, en hartzeer moet van hebben, als wanneer 

gij dezelfde zwarten, die U binst den oorlog zooveel schrik aangejaagd hebben, nu ziet rond 

loopen alsof de wereld hun toebehoord? En gij zult u met angst afvragen, zullen deze 

Judassen ons straks niet terug bevelen uitdeelen?
733

 

Bij de politie van Oostende was er effectief ook weinig sympathie voor de medewerkers van 

de bezetter. Ze had immers sterk geleden onder de bezetting. Tijdens de oorlog hadden een 

groot aantal leden van het korps deelgenomen aan de ondergrondse strijd tegen de vijand en 

kende de politie bijgevolg veel slachtoffers van de Duitse repressie.
734

 Het was dan ook niet 

verwonderlijk dat men binnen de onderdienst weinig begrip kende voor de collaborateurs in 

de stad. Het korps kreeg zelfs het verwijt niet objectief te zijn. Zo vroeg een collaborateur de 

burgemeester een bewijs van burgertrouw en smeekte Serruys daarbij om deze aanvraag zeker 

niet over te maken aan de politie, want ‘Het is U even goed bekend als mij dat deze personen, 
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nooit een gunstig advies terzake kunnen uitbrengen, vermits zij niet objectief tegenover mij 

staan!’
735

  

Bijgevolg was men binnen de stedelijke ordediensten echter niet automatisch akkoord met het 

gewelddadig karakter van de volksrepressie. Zo was het standpunt van de rijkswacht bij twee 

mislukte aanslagen met springstoffen op huizen van collaborateurs:  

‘Wij hebben hier niet te onderzoeken of het gaat over ‘wit’ of ‘zwart’. Wij zijn hier om de orde 

te handhaven en te beletten dat er misdaden zouden gepleegd worden. Ik kan U formeel 

verklaren, aldus de luitenant, dat ik deze aanslagen als crimineel aanzie. Kunt U zich 

voorstellen en aannemen dat, om één man te treffen, men tientallen slachtoffers maakt? Dat, 

om een huis te vernietigen, men gans een kwartier teistert? Dat kan ik niet aannemen en ieder 

redelijk mens zal van hetzelfde gedacht zijn als ik. Ons onderzoek wordt streng doorgezet in 

alle mogelijke richtingen.’
736

 

De politie had een plicht te vervullen en moest om de orde te kunnen handhaven vaak de 

collaborateurs beschermen. Deze rol van de politie in de repressie zou door het verzet aan de 

kaak gesteld worden. Zo zou opnieuw in hetzelfde pamflet aan de politie en rijkswacht van 

West-Vlaanderen verspreid worden: ‘Wij vragen Uwe hulp niet, en wij zullen wel oppassen 

dat Gij niet het slachtoffer wordt van Uw Plicht die tegenwoordig schijnt te zijn Bescherming 

der Landverraders!’
737

 Dit was echter geen verwijt. Het enige wat men vroeg aan de 

ordediensten was: ‘Blijft Belg! Gelijk Gij het in den oorlog geweest zijt, en kortelings zult Gij 

de zoete Vrede smaken, waarvoor wij allen zoo hard gevochten hebben.’
738

  

 

1.2.3.Het geallieerde leger.
739

 

Oostende werd bevrijd door Canadese troepen. Deze hadden zeker geen sympathie voor de 

medewerkers van de vijand, maar evenmin konden ze begrip opbrengen voor de 

volksrepressie. In de ogen van deze soldaten was dit immers een zinloos en onwaardig 

gebeuren. Men koelde zijn woede op weerloze enkelingen en dit botste met de typisch 

Angelsaksische zin voor fair-play. Als buitenstaanders begrepen de Canadezen de 

volkswoede niet die aan de basis van deze uitbarstingen lag. Ze hadden daarentegen een grote 

afkeer voor de vernederende behandeling die de collaborateurs moesten ondergaan. Zo 

getuigde een Canadese soldaat over de gebeurtenissen in Oostende: 
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‘Wat hij zag maakte hem ziek en beschaamd: twee jonge meisjes, naakt en kaalgeschoren, in 

de klauwen van een wraakzuchtige en vieze menigte. Ze zagen bont en blauw van de rammel 

die ze hadden gekregen en werden voortdurend door de meedogenloze Belgen bespuwd… Er 

werd gezegd dat ze vriendinnetjes van Duitsers waren geweest…’
740

 

De inlichtingen en steun van het verzet hadden de Canucks bij de bevrijding zeer sterk 

geapprecieerd, maar de gebeurtenissen van de repressie leidden ertoe dat deze soldaten de 

integriteit, waardigheid en motieven van bepaalde weerstanders in vraag begonnen te stellen, 

alsook de wettigheid van deze ‘witte’ justitie. Ze vroegen zich af wat het nut was van hun 

inspanningen om deze mensen te bevrijden. Nu vervolgden en vernederden ze immers hun 

eigen landgenoten. Daarbij uitten ze hun haat voor de bezetter ver van het front. Hiervoor 

konden al deze verzetsmannen, of het nu echte of vermeende waren, enkel op verachting bij 

de geallieerde soldaten rekenen. Zo stelde dezelfde Canadees immers over de actoren van de 

beschreven actie tegen twee ‘zwarte’ meisjes in Oostende:   

‘Wij moeten hun dikke konten komen bevrijden, maar zijzelf amuseren zich liever met het 

aframmelen van naakte meisjes… Waarom vechten de Belgen verdomme niet tegen de 

Duitsers in plaats van tegen kinderen?
741

 

Het beeld dat de geallieerden via de repressie over het verzet vormden, was dus helemaal niet 

positief. Omgekeerd voelden de weerstanders zich niet begrepen door hun bevrijders:  

‘…er is veel ontmoediging in de harten van onze mensen. Dat is reeds begonnen onmiddellijk 

na de bevrijding door de geallieerde legers. … De geallieerde strijders hadden de tijd niet om 

zich met onze plaatselijke afrekeningen te bemoeien.’
742

 

Ze hadden immers gehoopt dat hun acties door de hulp of, al was het maar, de goedkeuring 

van de geallieerden zouden gelegitimeerd worden. Iedere inmenging in de repressie was 

echter strikt verboden door de Canadese autoriteiten.  

 

1.3. De houding van de Oostendse bevolking  

en de relatie met het verzet inzake de repressie. 

Naast het verzet nam ook de bevolking deel aan de collectieve sanctionering van de 

collaboratie.
743

 Aangezien voor de eerste volksrepressie ons de nodige bronnen ontbreken om 

de precieze rol van de Oostendse bevolking te analyseren, zullen we hier dieper op ingaan bij 

het hoofdstuk over de tweede volksrepressie. Bij de publieke opinie ontwikkelde zich over de 

repressie zeer snel een grote ontevredenheid. Enerzijds vond men dat er te veel excessen en 

vergissingen begaan werden. Anderzijds betreurde men dat bepaalde personen die tijdens de 

oorlog de samenleving effectief kwaad hadden berokkend, ongestraft rondliepen of vrijgelaten 
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werden. Een hele reeks verslagen getuigt hiervan voor Oostende en West-Vlaanderen.
744

 

Kapitein de Groote van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid sprak van het 

ontstaan van een sfeer van revolte in de provincie.
745

 De ontevredenheid over de 

ontoereikendheid van de bestraffing van de collaboratie zou in stijgende lijn toenemen tot ze 

met het einde van de oorlog zou uitbarsten in de tweede volksrepressie. Daarna zullen we zien 

hoe de bevolking langzamerhand zijn interesse in de repressie verloor.
746

  

De misnoegdheid over de repressie was in sterke mate verbonden met de ontevredenheid over 

de bevoorrading. Terwijl de Oostendse bevolking klaagde over het in vrijheid stellen van 

verdachte personen, liet ze tezelfdertijd haar ongenoegen blijken over het tekort aan brandstof 

en voedingsstoffen. Het verband is te verklaren vanuit het idee van de verschillende 

oorlogservaringen van beide partijen. Terwijl het de collaborateurs aan niets ontbrak tijdens 

de bezetting, had de bevolking erg geleden. Men had gehoopt dat bij de bevrijding eindelijk 

de rollen zouden omgedraaid worden. De rantsoenen bleven echter laag en de bevoorrading 

was gebrekkig.
747

 Ondertussen, was men van mening, hadden bepaalde collaborateurs het 

helemaal niet slecht. Ze werden terug op vrije voeten gelaten, konden rustig verder handel 

drijven en verkregen voedsel en brandstof. Zo ontving het Zuiveringscomité een brief met 

volgende, sprekende klacht:  

‘Een mijner geburen, 75 jaar oud, met een even oude zieke vrouw, was verleden week naar’t 

stadhuis om een kolenbon. Hij kreeg 100 kilogram! Ik las nochtans in de bladen dat V.C. 400 

kilo had gekregen! Heeft hij meer recht aan kolen dan iemand anders? Zo ja, waarom? Heeft 

de politie niet voor plicht in te grijpen? Waarom worden hier van hogerhand geen maatregels 

getroffen om te beletten dat nog langer ‘zwart’ troef zou zijn! Hebben de aanhangers van de 

nieuwe orde niet genoeg geprofiteerd terwijl wij onze zuurgewonnen spaarcenten zagen 

smelten als sneeuw onder de zon?’
748
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De relatie tussen de bevolking en het verzet evolueerde ook. Onmiddellijk na de bevrijding bij 

het voltrekken van de volksrepressie heerste er een consensus tussen beide partijen.
749

 Die 

maakte echter geleidelijk aan plaats voor onbegrip en een negatieve perceptie over het 

verzet.
750

 Specifiek voor Oostende was de situatie dat veel inwoners van de stad uitgeweken 

waren naar Engeland bij het begin van de oorlog. Ze hadden de bezetting niet meegemaakt en 

ze waren niet met de collaboratie geconfronteerd. Zij hadden een andere, maar daarom niet 

minder erge oorlogservaring.
751

  Het verzet ervoer bij de terugkeer van deze Londenaars 

onbegrip omtrent de drang van vele leden tot sanctionering van de collaborateurs. Zo getuigde 

de weerstand in Trouw-Fidelité: ‘De mensen, die terugkwamen uit Londen en elders, voelden 

zich niet op hun gemak met onze verslagen: zij hadden vanwege de ‘zwarten’ geen hinder 

ondervonden en bekommerden zich meer om hun persoonlijke zaken dan om twisten die wij 

nog te likwideren hadden.’
752

 Het verkeerdelijk voorstellen en het minimaliseren van hun 

bekommernissen zorgde duidelijk voor heel wat frustratie bij de weerstanders: ‘Helaas… toen 

al die gelukzalige Londenaars terugkwamen naar Oostende, naar België, interesseerden zij 

zich bitter weinig of in’t geheel niet om onze ‘persoonlijke veten met zekere zwarthemden’…, 

ruzietjes van niemendal!’
753
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2. De repressie en Oostende. Na verloop van tijd. 

Na verloop van tijd kwam er kritiek op de strengheid van de repressie in de eerste maanden na 

de bevrijding en de ongelijkheid die daarmee gepaard ging. De gevangenissen waren 

overbevolkt en de financiële druk op het overheidsbudget was onhoudbaar geworden. Het 

ergste vreesde men de schade op lange termijn voor de nationale gemeenschap door het 

gebrek aan toekomstperspectief bij de collaborateurs, de ontwikkeling van haatgevoelens 

tegenover de staat en het ontstaan van een anti-Belgische subcultuur. De visie ten opzichte 

van collaboratie en de bestraffing veranderde. Het idee dat er voor de collaborateur geen 

plaats meer was in de samenleving was niet langer allesoverheersend en doofde langzaam uit. 

In de plaats daarvan veroverden begrippen als wederopvoeding en reïntegratie de politieke 

agenda. Genadeverlening, vervroegde vrijlatingen en herstel in rechten zouden aangewend 

worden als maatregelen om dit te laten slagen.
754

 Dit alles zou heel confronterend zijn voor 

het verzet, waarvan een van de voornaamste bekommernissen de bestraffing van zijn 

tegenhangers en vijanden was.  

 

2.1. De houding van het verzet 

tegenover de mogelijkheid tot strafvermindering en vrijlating. 

Midden februari 1946 was er sprake van de eerste voorwaardelijke invrijheidstelling. Hieraan 

was een hele discussie verbonden over het al dan niet recht hebben van collaborateurs op deze 

gunst én in welke mate ze er dan beroep op mochten doen. Tot begin 1946 overheerste het 

idee dat deze maatregel niet bestemd was voor landsverraders. Op dat moment was ook nog 

voor bijna geen enkele veroordeelde één derde van zijn of haar straf verlopen. In het voorjaar 

van 1946 kwam er een ommekeer, maar slechts zeer voorzichtig. Een jaar later werden de 

criteria echter verruimd en was er dagelijks sprake van een veertigtal vervroegde vrijlatingen. 

Tegen eind 1949 waren 25.400 incivieken terug in vrijheid gesteld door deze wet Lejeune. 

Het aantal dat nog in de gevangenis verbleef, was zeer sterk gedaald. Van ongeveer 70.000 

geïnterneerden na de bevrijding tot 4.000 veroordeelde gevangenen eind 1950. Jaar na jaar 

zou hun aantal verder dalen tot in 1971 slechts één collaborateur meer vastgehouden werd.
755

 

Tegen de vrijlatingen van hun aartsvijanden zou heftig geprotesteerd worden door het verzet. 

Zo ook in Oostende. Op 24 maart 1946 richtten de politieke gevangenen, de oud-

strijdersmaatschappijen, de weerstandsgroeperingen en de vaderlandse volksverenigingen
756
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er een protestbetoging in ‘tegen de vrijlating der incivieken’.
757

 Als weerstandsgroeperingen 

tekenden zowel het Onafhankelijkheidsfront, het OMBR en het Geheim Leger als 

medeverantwoordelijken.
758

 

Er werd een affiche uitgehangen in de stad met de boodschap: ‘Wij roepen alle bewuste 

Belgische burgers op om te PROTESTEREN tegen de lankmoedigheid tegenover de incivieken 

betoond. ALLEN OP uit sympathie voor onze Weduwen, onze Martelaren en onze Politieke 

Gevangenen.’
759

 Naast een hulde op het kerkhof en een optocht door de stad met als 

verzamelpunt Petit Paris, werden na de ontbinding van de betoging toespraken voorzien. Het 

publiek werd via de pers verzocht om de driekleur uit te hangen.
760

 

Voor deze betoging werd toestemming gevraagd aan het stadsbestuur en ook verkregen onder 

de voorwaarde dat ‘U de orde en de tucht zult in acht nemen zowel tijdens den optocht als 

tijdens de spreekbeurt.’
761

 De vrees voor onlusten moet dus effectief aanwezig geweest zijn 

bij de stedelijke autoriteiten. De organisatoren kwamen hierin echter het stadsbestuur 

tegemoet door op de affiche de wens van het stadsbestuur te vermelden: ‘Het bestuur rekent 

op volkomen orde en tucht.’
762

 Zo maakten ze de boodschap niet enkel over aan hun 

achterban, maar maakten ze ook duidelijk dat dit tevens hun eigen wens was.   

 

Eind oktober 1946 kwam er een nieuwe opwelling van protest bij de Oostendse 

weerstandsgroeperingen. De aanleiding was de gerechtelijke uitspraak in de zaak V.M. Dit 

was echter louter de aanzet, want erachter school de frustratie bij het verzet tegenover de 

vrijlating van collaborateurs en hun houding die als steeds uitdagender werd ervaren. Men 

ervoer de overheidsrepressie als te gematigd. Vooral de houding van het gerecht tegenover de 

economische collaborateurs. In een vergadering van de Unie van de Weerstand werd beslist 

om daartoe een open protestbrief te schrijven aan de auditeur-generaal Ganshof van der 

Meersch.
763

 Daarin maakte men duidelijk dat men tegen dit alles in Oostende bereid was om 

een grote betoging op te zetten.
764
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Er zou ook een bericht gepubliceerd worden in de lokale kranten: Het Kustblad, De Zeewacht, 

Voor Allen, Het Handelsblad, Le Carillon en een pamflet uitgehangen worden in de stad om 

‘het schandaal V.M.’ aan te klagen bij de bevolking.
765

 De veroordeling van de economische 

collaborateur tot drie jaar gevangenis en 40.000 fr schadevergoeding aan de staat werd daarin 

door de Oostendse weerstandsgroeperingen als onvoldoende ervaren in vergelijking met zijn 

daden: ‘Te meer daar V.M. NOG VRIJ LOOPT. V.M. heeft miljoenen verdiend door te heulen 

met den vijand. V.M. heeft zich vergrepen aan de Belgische eer. EN DIENT VOORBEELDIG 

GESTRAFT. …’
766

 

De weerstandsgroeperingen, de politieke gevangenen en de clandestiene pers van Oostende 

stelden gezamenlijk dat deze uitspraak van het gerecht ‘een uitdaging is aan het adres van de 

weerstand en de openbare mening’
767

 en ‘een kaakslag voor het opperste offer die onze 

roemrijke dooden brachten voor België.’
768

 Dit zegt ons veel over het zelfbeeld van vele 

verzetsstrijders. Voor hun land hadden ze hun leven gewaagd, sommigen gegeven. De 

medewerkers van de vijand hadden daarentegen hun land verraden en het bestaan van België 

willen ondermijnen. Elke betekenis zou aan de zelfopoffering van deze patriotten ontnomen 

worden, indien collaborateurs volledig of gedeeltelijk gerehabiliteerd zouden worden.
769

 

De drijvende kracht achter deze actie was te vinden bij het Onafhankelijkheidsfront. De zaak 

V.M. werd namelijk in de Unie van de Weerstand aangekaart door Roger Vermeersch, 

vertegenwoordiger van het OF. Hij stelde de brief aan de auditeur-generaal op, alsook de 

affiche en het bericht in de pers. De andere groeperingen kregen dit voorgelegd en keurden 

het goed.
770

 Dat het pamflet ook effectief aangeplakt is in de straten van Oostende, bewijst 

een politieverslag uit het stadsarchief.
771
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 Op 8 december 1946 werd een pamflet met het opschrift ‘teekent protest tegen de meer dan inschikkelijke 

straf uitgesproken door het krijgsgerecht tegen V.M.’ aangeplakt. Dezelfde dag werd het nog door de 

politiediensten verwijderd. Als daders werd het unificatiecomiteit van de weerstand aangeduid. Er werd een pv 
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De organisatie van de betoging was een andere zaak. Het was een voorstel van dr. Jauquet, 

een leidinggevende figuur van het Geheim Leger, om een algemene manifestatie op touw te 

zetten met de medewerking van alle patriottische groeperingen om verzet aan te tekenen tegen 

de matige behandeling van incivieken, economische collaborateurs, … .
772

 Dus niet enkel het 

OF was uit op actie, ook het Geheim Leger wou ingrijpen. Er was echter een verschillende 

visie bij deze weerstandsgroeperingen over de manier waarop. Na enkele vergaderingen was 

Vermeersch van oordeel dat een betoging onvoldoende zou zijn en dat er zou moeten 

uitgekeken worden naar het gebruik van andere middelen. Jauquet was het daar niet mee eens, 

omdat hij meende dat een sterke betoging toch invloed zou maken. Dit leidde tot een hele 

discussie binnen de Unie van de Weerstand, waardoor de zaak uiteindelijk werd uitgesteld tot 

de volgende vergadering.
773

 De houding van Vermeersch bevestigt het beeld dat men heeft 

van het Onafhankelijkheidsfront. Het is zeer typerend voor deze groepering dat ze bereid is 

om in haar protest veel verder te gaan dan de andere groeperingen.  

Ondertussen was het al eind 1946 en werd er in de Unie van de Weerstand een betoging 

aangekondigd in de hoofdstad op 19 januari 1947. Daarop werden alle besprekingen over 

betogingen in Brugge en Oostende verdaagd tot na deze betoging in Brussel.
774

 Uiteindelijk 

vond er op 9 februari 1947 een protestbetoging van de Unie van de Weerstand plaats in 

Oostende voor de zuivering en voor de verdediging van hun belangen. Daarbij werden 

protestmoties ondertekend door de groeperingen en overhandigd aan het gemeentebestuur en 

het ministerie van Justitie.
775

 De burgemeester gaf de rijkswacht het bevel de nodige hulp te 

verlenen om de orde te handhaven.
776

 Het stadsbestuur was dus opnieuw op zijn hoede voor 

mogelijke onlusten en nam voorzorgen. 

 

Om uiting te geven aan hun ongenoegen grepen de verzetsgroeperingen in Oostende dus naar 

verschillende vormen van protest. Naast het op straat komen en betogen voor de zaak, schreef 

men brieven en protestmoties en overhandigde ze aan de bevoegde instanties. Via de pers en 

het uithangen van pamfletten bereikte men ook de bevolking. In april 1951 werd voor een nog 
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verregaander maatregel gekozen: een boycot tegen de regering. Als voorzitter van het Actie 

en Waakzaamheidscomité van Oostende kondigde Henri Barbary aan dat alle 

vaderlandslievende groepen zich zouden onthouden nog langer deel te nemen aan 

manifestaties waarbij leden van de regering aanwezig waren.
777

 Dit Comité was in 1947 

opgericht als lokale afdeling van het nationale Actie en Waakzaamheidscomité. De bedoeling 

was actie te voeren tegen het repressiebeleid van de minister van Justitie. Oostende behoorde 

tot de actiefste kernen. Nadat het nationale Comité zijn activiteiten had gestaakt, bleef deze 

lokale afdeling werkzaam.
778

 

Het Verbond der Oud-strijdersmaatschappijen van Oostende (VOSMO) publiceerde na de 

aankondiging van Barbary een protestmotie met de beslissing om geen enkele officiële 

herdenking meer in te richten of eraan deel te nemen. Daarbij werd als redenen de volgende 

punten aangewend: 

a) ‘In acht genomen de houding van de regering in zake invrijheidsstelling van grote 

landverraders en beruchte beulen 

b) Gezien de regering van haar houding niet wil afwijken niettegenstaande de 

voetstappen gedaan door de afgevaardigden van de Nationale Confederatie der 

Politieke Gevangenen, Oudstrijders Federaties en het Aktie- en 

Waakzaamheidscomité.  

c) Gezien de regering zich niet in het minst bekommert om de offers gebracht door 

talrijke landgenoten afgebeuld in concentratiekampen of gestorven op het veld van 

eer, noch om de gevoelens van trouw en vaderlandsliefde van de naastbestaanden van 

voornoemden, noch om die van de Oudstrijders van beide oorlogen noch van alle 

goede Belgen.  

d) Gezien de in vrijheid gestelde incivieken terug mogen beschikken over hun 

eigendommen en verborgen rijkdom, zogmede de staatsambtenaren en agenten, terug 

in dienst genomen, miljoenen franken aan achterstallige wedden opstrijken terwijl de 

slachtoffers der beulen, en hun familieleden zich moeten tevreden stellen met 

spotvergoedingen.  

e) Gezien bepaalde stadsoverheden oogluikend toelaten dat zwarten in uniform op straat 

defileren, niettegenstaande de sidderende verontwaardiging van de bevolking.  

f) Gezien de verbroederingen van de politieke gevangenen van Breendonck, van de NSB, 

en van andere oudstrijdersgroeperingen zich onthouden hebben deel te nemen aan de 

herdenking van Breendonck welke dit jaar door de regering werd ingericht.’
779

  

De Unie van de Weerstand sloot zich daar onmiddellijk bij aan.
780

 Deze beslissing werd ook 

effectief doorgevoerd. Bij een plechtigheid in Oostende waarbij het Oorlogskruis met Palm 
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werd overhandigd, daagden zowel de oud-strijders, de verzetsgroeperingen als alle 

aanverwante vaderlandslievende verenigingen niet op ‘ten teken van protest tegen de 

onverkwikkelijke houding onzer Regering inzake van incivisme.’
781

 Op V-day zouden er geen 

optochten plaatsvinden. Men zou enkel bloemen neerleggen aan het standbeeld om de doden 

te huldigen. Dezelfde houding werd voorzien voor de plechtigheden van 11 november.
782

 Het 

Geheim Leger stelde een plechtigheid uit, waarop het provinciale vaandel zou overhandigd 

worden en een eerste groep leden van de groep Oostende hun onderscheiding zouden 

opgespeld krijgen. Daarbij stelde de groepering echter: ‘Onze vurigste wens is echter dat alles 

weer zo vlug mogelijk in orde komen en we weldra opnieuw tot de normale gang van zaken 

mogen terugkomen.’
783

 

De groeperingen namen deze beslissing gezamenlijk, maar toch rezen er namelijk een aantal 

vragen op binnen het verzet. Er was sprake van een onderling wantrouwen. Bij het Geheim 

Leger werd de vraag gesteld wat er zou gedaan worden indien het VOSMO toch zou 

deelnemen aan officiële plechtigheden. Eenparig werd daarop besloten dat indien dit 

gebeurde, er zelf niet deelgenomen zou worden.
784

 Deze vrees bleek niet ongegrond te zijn. In 

juni 1951 werd immers met verbazing vastgesteld in het tijdschrift Trouw-Fidelité dat bij 

stemming het VOSMO besloten had om terug zijn vroegere houding aan te nemen: ‘Wij 

betreuren ten zeerste deze ‘diplomatieke ommekeer’ vanwege de VOSMO.’
785

 De 

aanwezigheid van een minister was niet langer een beletsel om deel te nemen aan een 

plechtigheid. ‘Hoe wilt u dat we zoiets begrijpen?’, was de titel van het artikel. Het VOSMO 

kreeg het verwijt zich te laten paaien door geld. De minister was immers langsgekomen om de 

eerste steen voor een huldemonument te leggen en met de belofte tot financiële ondersteuning 

voor dit monument.
786

 Hierbij moet echter opgepast worden, want dit alles is hoe Trouw-

Fidelité het voorstelde. 

De reden voor het inbinden van het VOSMO was het uitblijven van een beslissing over deze 

actie op nationaal niveau. Hierover stelde Trouw-Fidelité:  

‘Het is volstrekt onwaar dat, bij de stemming van de onthoudingsmotie destijds, ‘men’ 

gedacht heeft dat de Staten-Generaal op nationaal plan positie hadden gekozen. Wie onder de 

aanwezigen van toen, eerlijk zijn wil, zal toegeven dat hij wel degelijk wist dat te Brussel nog 

geen algemene beslissing getroffen was en dat Oostende alleen, tot deze houding overging om 

                                                 
781

 Ibidem  
782

 Ibidem 
783

 Trouw – Fidelité. Maandblad van de VGL – Schuiloord Oostende. Tweede Jaargang. Nr 6. Juni 1951. 
784

 Verslag der algemene vergadering op 15.4.51. VGL Groep Oostende, in: Trouw – Fidelité. Maandblad van de 

VGL – Schuiloord Oostende. Tweede Jaargang. Nr 5. Mei 1951 
785

 Trouw – Fidelité. Maandblad van de VGL – Schuiloord Oostende. Tweede Jaargang. Nr 6. Juni 1951 
786

 Ibidem  



170 

 

een voorbeeld te stellen, met het idee, dat andere provinciale groeperingen hetzelfde zouden 

doen en ook met de hoop dat, ten slotte, Brussel dezelfde resolutie op nationaal plan zou 

doordrijven voor het ganse land.’
787

 

In Oostende was men dus op eigen houtje overgegaan tot actie en een voorbeeld willen 

stellen, maar aangezien men zich niet gesteund voelde door het nationale niveau bond het 

VOSMO in. Dit werd door het verzet van Oostende onthaald als teken ‘van een werkelijke 

karakterzwakte.’
788

  De oud-strijders kregen het verwijt dat:  

‘Inderdaad moesten ze ofwel de motie niet stemmen ofwel hun met ons ingenomen standpunt 

handhaven en er van uit Oostende, in hun zusterafdelingen in andere steden, propaganda 

voor gemaakt en zelfs drukking uitgeoefend hebben op hun respectievelijke nationale comités 

om tot een algemene gelijkaardige houding te komen. Maar voor alles hadden ze, vermits de 

zaak nog niet besproken was in de Staten-Generaal, kunnen gewacht hebben tot zulks wel was 

geschied en een definitieve beslissing uitgeschreven.’
789

  

Het gezamenlijke front was door de interne discussie met het VOSMO echter verbroken. 

Opnieuw speelde interne verdeeldheid het verzet met andere woorden parten. Er was ook veel 

verwarring tussen de verschillende groepen, want de bewoording ‘officiële herdenking’ liet 

verschillende interpretaties open. Zo ontstonden er misverstanden. Zoals de groep Oostende 

die dacht niet meer aanwezig te mogen zijn op de provinciale dag van het Geheim Leger in 

Brugge.
790

 Door dit alles boycotte het verzet als het ware zijn eigen activiteiten. Oostende 

bleek dus niet enkel geïsoleerd te staan in zijn beslissing, aangezien er op nationaal niveau 

geen definitieve positie over de actie werd ingenomen. Het verzet boycotte ook zichzelf met 

deze maatregel. De officiële herdenkingen draaiden immers om de eigen herinnering.  

 

Niet elke soort actie was dus even doeltreffend en kon op sympathie van zowel verzetsleden 

als buitenstaanders rekenen. Een actie die wel navolging kende, was een oproep van het 

Oostendse verzet in september 1952 om aan alle openbare gebouwen en doorheen heel de stad 

de vlaggen halfstok te hangen. De reden hiertoe was: ‘de betreurenswaardige beslissing door 

de Regering getroffen in zake genadeverleningen en invrijheidsstellingen inzonderheid wat 

betreft de gevallen DE BODT, VAN COPPENOLLE’.
791

  

De Bodt stond bekend als de beul van Breendonk. Van Coppenolle had tijdens de oorlog 

gecollaboreerd als rijkswachtcommandant. De eerste kreeg gratie, de laatste werd vrijgelaten 

in augustus 1952. Deze beslissing bracht de heersende spanningen omtrent maatregelen als 
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genadeverlening en vrijlating ten opzichte van collaborateurs naar een hoogtepunt en werd 

doorheen heel het land op verontwaardiging onthaald. Uit het protest ontstond het Comité 

voor Beroep van het Land dat de tegenstand van de vaderlandslievende groeperingen in zich 

verenigde
792

 en verschillende betogingen organiseerde.
793

 Zo was er de massabetoging op 14 

september in Brussel.
794

 De actie in Oostende om alle vlaggen halfstok te hangen en zo een 

dag van rouw af te kondigen, moet dus in de nationale context geplaatst worden. 

Hierbij was in Oostende de samenwerking tussen verzet en stadsbestuur opvallend. Het verzet 

kondigde zijn initiatief namelijk aan bij het stadsbestuur, maar liet deze zelf de dag vastleggen 

waarop deze actie zou uitgevoerd worden. Er werd ook gevraagd aan het stadsbestuur door 

middel van aanplakbrieven aan de bevolking het teken van protest en de reden van deze 

verzetsmaatregel bekend te maken om de inwoners van de stad zo uit te nodigen om deel te 

nemen aan dezelfde ‘rouwbetuiging.’
795

 Dit alles staat in contrast met voorgaande acties, 

waarop het verzet los van het stadsbestuur handelde en zelfs zijn beslissingen naast zich 

neerlegde. Het verzet wou bij deze actie duidelijk de betrokkenheid en daarmee de 

ondersteuning van het stadsbestuur. Dit formuleren het ook zelf:  

‘Wij hopen, oprechte heren burgemeester en schepenen, dat U de gevoelens die ons bezielen 

zult begrijpen en volledig aan onze zijde zult staan in deze waardige strijd voor recht en 

eerbied voor alle gebrachte offers.’
796

 

Waar het allemaal om draaide, was de legitimering van hun actie. Het stadsbestuur ging 

effectief in op het verzoek van het verzet. Men koos 8 september uit, de dag waarop Oostende 

werd bevrijd.
797

 Er werd ook een tekst opgesteld om de actie mee te delen aan de bevolking 

door aanplakbrieven en berichten in de pers.
798

 Deze bereidwillige houding van het bestuur 

staat in schril contrast met de vroegere reacties op initiatieven van het verzet. Daarbij werd 

                                                 
792

 Zo liet de Oostendse afdeling van de Politieke Gevangenen een protestmotie publiceren waarin ze duidelijk 

maakte zich bij het comité aan te sluiten: ‘De Belgische Vereniging der Politieke gevangenen en rechthebbende, 

regionale Oostende, smartelijk getroffen door de genadeverlening aan de folteraar De Bodt en de voorlopige 

invrijheidsstelling van de verrader ex-kolonel Van Coppenolle, - tekent hevig protest aan tegen de politiek van 

genadeverlenig en overdreven toegevendheid van de huidige regering, tegenover de slechte Belgen, - sluit zich 

aan bij alle actie en alle eisten, gesteld door haar nationaal bestuur en door het comité voor Beroep van het 

Land.’(Trouw – Fidelité. Maandblad van de VGL – Schuiloord Oostende. Vierde Jaargang. Nr 8 -9. Augustus en 

September 1952)  
793

 GOTOVITCH (J.), KESTELOOT (C.), loc.cit. 
794

 DHONDT (S.), HUYSE (L.), op.cit, p82 
795

 ‘op een, door U, vastgestelde dag’, in: SAO/SAD 521/nr 1483: ‘Hallo met het stadhuis’: diversen 

(plechtigheden, inwijdingen en oorlog) 1944-1953., Brief  van de Unie van de Weerstand aan het stadsbestuur, 

Brief van het Comité voor Actie en Waakzaamheid Oostende aan het stadsbestuur, 1/9/52 
796

 SAO/SAD 521/nr 1483: ‘Hallo met het stadhuis’: diversen (plechtigheden, inwijdingen en oorlog) 1944-

1953., Brief van het Comité voor Actie en Waakzaamheid Oostende aan het stadsbestuur, 1/9/52 
797

 Ibidem  
798

 SAO/SAD 521/nr 1483: ‘Hallo met het stadhuis’: diversen (plechtigheden, inwijdingen en oorlog) 1944-

1953., Verslag zitting van het schepencollege op 1/9/52, affiche 8/9/1952 



172 

 

het verzet altijd gewantrouwd en beschouwd als ordeverstoorder.
799

 Hierbij moet echter 

vermeld worden dat het burgemeesterschap van Oostende op dat moment niet langer in 

handen was van de liberaal Henri Serruys, maar van zijn partijgenoot Louis Vandendriessche. 

Deze had zelf banden met het verzet of pretendeerde dat toch. Hij deed zowel zijn aanvraag 

voor het statuut als weerstander in de sluikpers, als voor inlichtingsagent en werd in 1942 

gevangen gehouden als gijzelaar.
800

 Dit biedt mogelijks een verklaring voor zijn bereidwillige 

houding ten opzichte van het verzet. 

Opvallend is echter dat de aankondiging niet vermeldde dat deze actie op vraag of initiatief 

van het verzet gebeurde. Integendeel, ze werd voorgesteld als de beslissing van het 

schepencollege.
801

 Wat immers ook moet vermeld worden, is dat de burgemeester een liberaal 

was en dat er op dat moment een coalitie van liberalen en socialisten aan de macht was in 

Oostende.
802

 Op het nationaal niveau voerde daarentegen een homogene katholieke regering 

het bewind. Het gratiebeleid van de minister van Justitie Pholien en zijn beslissing omtrent De 

Bodt en Coppenolle bood de socialisten en liberalen met de gemeenteraadsverkiezingen in het 

vooruitzicht de ideale kans om de katholieken in diskrediet te brengen. Op nationaal niveau 

hoopte men aan de lokale verkiezingen gevolgen te kunnen verbinden voor de nationale 

regering.
803

 In Oostende had men er alle baat bij om in te stemmen met de protestactie van de 

weerstand tegen het beleid van de regering. Deze mobiliseerde immers de bevolking en dit 

tegen de katholieken. De liberalen en socialisten wilden de verkiezingen winnen en hun macht 

behouden in het stadhuis.  

Op dezelfde dag vond op initiatief van de Unie van de Weerstand eveneens een 

protestvergadering plaats. Daarop waren de voorzitters, de besturen en de leden van de 

verschillende vaderlandslievende groeperingen aanwezig, alsook de stedelijke en gewestelijke 

overheden. De grote zaal in het Strijdershuis was tot de nok toe gevuld en in de Langestraat 

had zich een hele menigte verzameld. Via luidsprekers konden de redevoeringen van daaruit 

gevolgd worden.
804
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2.2.De houding van het verzet tegenover 

de terugkeer van de collaborateurs in de samenleving.  

De aanwezigheid van collaborateurs werd niet geduld in de stad en daar werd door de 

verzetsgroeperingen blijvend over gewaakt. Zo kwam er een heftige reactie in 1949 op de 

komst van de acteur J.C. in het theater van Oostende. De weerstandsorganisaties kwamen 

bijeen in een aantal geheime vergaderingen en ‘een waar Oorlogsplan werd dien nacht 

opgemaakt.’
805

 Er werden affiches gedrukt en ’s nachts uitgehangen over de ganse stad. Nadat 

er de volgende dag over geplakt werd, werd deze actie ’s nachts nog eens herhaald. Op 20 

november 1949, de dag van het optreden werd een grote protestbetoging georganiseerd. Deze 

vertrok om 19u aan het verwoeste Kursaal en hield halt voor de Schouwburg. Al de 

Weerstandsgroeperingen waren aanwezig met hun vaandels en vlaggen voorop. ‘Het was een 

geweldig Succes. Nooit zag Oostende zooveel Volk samen. Nooit zal ik die uren vergeten van 

voor dien Schouwburg. Het was iets eenig.’,
806

 getuigde John Kesteloot, provinciaal 

commandant van de Witte Brigade Fidelio hierover. Eens aangekomen voor de Schouwburg 

zou een delegatie van vier leider volgens het plan van de weerstand de acteur J.C. in het 

theater opzoeken met het verzoek het gebouw onmiddellijk te verlaten. Indien hij zou 

weigeren, moest door een van hen het teken gegeven worden aan de betogers om het theater te 

bestormen en te bezetten.  

De dag zelf werd er effectief onderhandeld tussen de delegatie van het verzet en de 

bestuurders van het theater, maar er kon niet belet worden dat J.C. toch optrad. Voor de 

Schouwburg kwam het tot een treffen tussen een aantal verdedigers van J.C. en een aantal 

weerstanders.
807

 De politie meldde een aantal opstootjes met vernielingen van auto’s.
808

 J.C. 

durfde zich niet meer buiten te vertonen en moest zich tot de volgende morgen onder sterke 

bewaking van de politie verschuilen.
809

 

Het Geheim Leger stelde: ‘voor de betreurenswaardige gewelddaden na de betoging kan het 

Comité vanzelfsprekend niet aansprakelijk worden gesteld.’
810

 De provinciale commandant 

van de Witte Brigade Fidelio gaf echter wel toe dat er door weerstanders gevochten was
811

 en 
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dacht daar ook heel anders over. Hij omschreef een lid van de sector Oostende als een ware 

weerstander en een goede soldaat, omdat hij ingreep en een aantal tegenstanders bewusteloos 

sloeg toen de provinciale commandant aangevallen werd door een ‘nazi bewonderaar’. 

Daarbij volgde hij strikt de bevelen op!
812

 Er was dus niet enkel met geweld gedreigd, maar er 

was ook toestemming om indien nodig geweld te gebruiken.  

Ondanks dat het optreden toch doorging, werd de actie door alle groeperingen als succesvol 

en nuttig aanzien.
813

 Voor de vertoning waren er slechts 147 kaarten verkocht en waren er 

maar 32 toeschouwers opgedaagd.
814

 Bovendien was men van mening dat het protest de 

aandacht had getrokken op de volgens hen ‘grove fout vanwege de verantwoordelijken voor 

de opvoeringen van het KNS’ om een collaborateur te laten optreden.
815

 Ook de overheid, die 

volgens hen het schandaal had kunnen beletten, was bij deze gewaarschuwd dat het verzet 

‘het ernstig meent met zijn actie en dat het een laksheid, zoals die welke ter gelegenheid van 

deze opvoering aan de dag gelegd werd, als onduldbaar beschouwt.’
816

 

Men was er bij de weerstand van overtuigd dat deze fout zich door zijn ingrijpen niet meer 

zou herhalen, maar toch besloot men de dag na de manifestatie in een vergadering met de 

afgevaardigden van alle groeperingen unaniem om voorlopig geen vertoningen of feesten 

meer in te richten in de Koninklijke Schouwburg of het Casino van Oostende.
817

 Het verzet 

oefende dus druk uit en boycotte eenieder die een forum gaf aan het incivisme. De strijd tegen 

het incivisme levendig houden, was het doel. Het geval van J.C. werd met beide handen 

aangegrepen om dat duidelijk te maken. Zoals Trouw –Fidelité het zo mooi formuleerde, 

speelde J.C.  ‘hier slechts de rol van een figurant.’
818

 

 

Het optreden van het verzet zoals tegen de aanwezigheid van een collaborateur als J.C. was 

geen losstaand feit in Oostende. Toen weerstanders en politieke gevangenen op 27 augustus 
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1952 vernamen dat de ex-chef van de Oostendse ‘Wehrbestelle’ zich terug in de kuststad 

gevestigd had en de intentie had er een viswinkel open te houden, werd er eveneens 

onmiddellijk actie ondernomen. De politie moest maatregelen nemen om deze persoon te 

beschermen en gaf hem 48 uur om het grondgebied van Oostende te verlaten. De 

weerstandsgroeperingen hebben dit ultimatum echter niet afgewacht. Een afvaardiging 

waarschuwde de eigenares van het pand dat als de persoon in kwestie tegen 18 uur de stad 

niet had verlaten, ze niet langer konden instaan voor de gevolgen. De weerstand bereikte zijn 

doel, want  ‘De schaamteloze rekel begreep de ernst van de verwittiging en voor het 

vastgestelde uur, sleurde hij, onder het grijnzend oog van een paar veiligheidsagenten, zijn 

valiezen naar het station.’
819

 In 1954 deed zich een zelfde kwestie voor, maar deze keer 

handelde het verzet niet buiten de ordediensten om, maar besloot het Geheim Leger een brief 

te richten naar het stadsbestuur om de verdrijving van deze persoon uit de stad te bekomen.
820

 

 

Aan de actie tegen de acteur J.C. in Oostende namen de Unie van de Weerstand, het Geheim 

Leger, de Witte Brigade Fidelio, de vertegenwoordigers van de clandestiene pers, de 

Weerstand van het Spoor, de Politieke gevangenen, … deel. Het was een teken van 

samenwerking tussen de groeperingen. ‘We stellen met voldoening vast dat de 

verstandhouding tussen de weerstanders met de dag stijgt.’,
821

 stelde kolonel Louette, 

nationale commandant van WB Fidelio hierbij. ‘Het Comité voor Aktie en Waakzaamheid 

heeft bovendien bewezen dat het op de hoogte is van zijn taak. Het kan gepaste besluiten 

nemen en uitvoeren. Het is in staat een eendrachtig optreden der groeperingen in zijn schoot 

vertegenwoordigd te verwezenlijken.’,
822

 meende Trouw-Fidelité. Zowel de Unie van de 

Weerstand als het Comité voor Actie en Waakzaamheid waren in Oostende opgericht om 

eenheid te creëren in de actie van het verzet. ‘Het Actie Comité en waakzaamheid van 

Oostende, alsmede de Unie van de Weerstand van Oostende, kreeg ineens teeken van 

Leven.’,
823

 getuigde John Kesteloot. 

Deze samenwerking bij het verzet kan verklaard worden vanuit het feit dat de eis om de 

collaborateurs te sanctioneren een gemeenschappelijke eis was van alle 
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weerstandsgroeperingen.
824

 Er waren echter ook een aantal bedenkingen bij deze 

samenwerking. Zo waarschuwde Kesteloot zijn leiders voor een samenwerking met het Actie 

en Waakzaamheidscomité in de toekomst, ‘want ik heb mogen ondervinden dat spijts  

eenparig genomen beslissingen, na langdradige besprekingen soms, NIET door iedereen 

geëerbiedigd worden die een opdracht aanvaarden. Deze tekortkoming zou de WB soms heel 

duur kunnen te staan komen en in plaats van de sympathie van de bevolking te krijgen, zou ze 

ons de haat op de hals halen.’
825

 Volgens hem zouden er namelijk slechts vier leden van het 

Actie en Waakzaamheidscomité opgedaagd zijn om samen met de leden van de Witte Brigade 

’s nachts affiches uit te hangen.
826

 

Ook ontbrak het OMBR bij de hele actie op het appel. Deze groepering weigerde te zetelen in 

de Unie van de Weerstand en dus deel te nemen aan een samenwerkingsverband met de 

andere groeperingen. Een van de redenen daartoe was dat er volgens het OMBR personen 

zetelden in de Unie die lid waren van de groep Makart zonder dit bekend te maken aan het 

bestuur, waardoor deze groep onrechtstreeks in de Unie zetelde.
827

 Nadat een aantal 

weerstanders onder leiding van Makart zich namelijk hadden afgescheurd van het OMBR na 

een interne strijd om de leidersposten en de naam van Witte Brigade Fidelio had 

aangenomen,
828

 leefden beide groeperingen op voet van oorlog met elkaar. Het OMBR 

ontkende het bestaan van de Witte Brigade Fidelio en weigerde met deze samen te werken.  

Dit was echter niet de enige reden waarom het OMBR uit de Unie van de Weerstand stapte. 

Volgens de groepering zetelden er groeperingen in de Unie die niet erkend waren. Ook werd 

de dagorde regelmatig niet gevolgd en zou de secretaris van de Unie niet in zijn functie 

geëerbiedigd worden. Zo zou de dagorde achter de schermen en zonder zijn weten veranderd 

worden.
829

 Dit laatste argument van het OMBR is belangrijk. De secretaris van de Unie was 

immers Gustaaf Totté, de secretaris van het OMBR.
 830

 Het OMBR voelde zich genegeerd en 

tekort gedaan in verband met zijn inspraak in de Unie. Het draaide met andere woorden 

allemaal om zeggenschap, om macht dus. 
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Van de Unie van de Weerstand kan niet gezegd worden dat ze het OMBR niet tegemoet 

kwam. De Witte Brigade Fidelio was niet opgenomen in de Unie. Tot deze organisatie werden 

namelijk het OF, het Geheim Leger, het OMBR, de Politieke gevangenen, de Clandestiene 

pers en de Weerstanders van het Spoor gerekend. Bovendien werden er zeer veel pogingen 

ondernomen om het OMBR te overtuigen terug lid te worden van de Unie.
831

 Men zat 

verveeld met de afwezigheid van de groepering. Immers, ‘De mistevredenheid is des te groter 

omdat de ernstige toestand vergt dat de weerstandsgroeperingen moeten samenwerken met 

alle krachten om de reactie tegen te werken.’
832

 De wens werd uitgedrukt dat ‘teneinde samen 

ons doel te bereiken dat de OMBR blijk zal geven van verstandhouding en geest van 

solidariteit welke moet heersen onder de weerstanders.’
833

 De groepering werd uitgelegd dat 

de Unie van de Weerstand namelijk opgericht was in Oostende om de banden en de 

vriendschap tussen de verschillende weerstanders van de stad aan te halen en ten gevolge van 

de omstandigheden geprovoceerd door de beslissingen genomen tegen de collaborateurs.
834

 

Het OMBR volhardde echter in zijn standpunt en besloot unaniem om definitief uit de Unie te 

stappen.
835

 

Dit gebeurde reeds in november 1946 en de actie tegen de komst van de acteur J.C. in de 

Oostendse Schouwburg was bijgevolg niet de enige actie waarbij het OMBR ontbrak. Zo nam 

de groepering niet deel aan de protestbetoging van 9 februari 1947. Ook weigerde ze de 

bijhorende moties te ondertekenen, aangezien ze geen lid was van de Unie van de 

Weerstand.
836

 Bij de Unie was men geschokt, omdat het OMBR op dezelfde dag als deze actie 

een algemene vergadering had belegd: 

‘Onze verwondering zal u dan zeker ook wel begrijpen toen wij zooiets vernamen gezien op 

deze datum het toch gaat over zuivering, verdediging der belangen van onze zoo diepgetroffen 

makkers de Politieke Gevangenen, of zouden wij stilaan moeten beginnen veronderstellen dat 

Wij ook aanhangers zijn van de sponsororganisatie die stilaan zoo laffelijk onze goede Belgen 

in de rug schiet. Beroep doende op uwe vaderlandsche gevoelens en geleverde prestaties 

gedurende den oorlog, durven wij verwachten dat u aan uwe inzichten zult verzuimen en 
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samen met de Politieke Gevangenen, waarvan er ook van uwe leden zijn, zult opmarcheeren 

tegen het verraad. Nooit zullen wij kunnen of durven denken dat de Weerstand stilaan de rug 

toekeert aan de Politieke Gevangenen die overal voor den aap gehouden worden door 

profiteurs en egoïsten, u zullen wij toch nooit tusschen deze kategorie moeten stellen hopen 

wij want dit ware een troef in handen der Zwarten en een kaakslag voor den Weerstand.’
837

 

Een eigen groepering werd er met andere woorden van beschuldigd om zich destructief op te 

stellen ten opzichte van de weerstand, ten opzichte van de eigen belangen. Opnieuw was er 

een groot besef aanwezig bij het verzet dat de eenheid onder zijn gelederen cruciaal was, werd 

ernaar gestreefd, maar kon het niet volledig in werkelijkheid omgezet worden. 

 

2.3.De houding van het verzet tegenover amnestie. 

Amnestie gaat verder dan gratieverlening en dus verder dan de vermindering of opschorting 

van een straf. Ook de strafrechtelijke veroordeling wordt met deze maatregel ongedaan 

gemaakt. Dus, zowel de straf als de schuld van een persoon wordt weggewist door het 

verlenen van amnestie. Niet onmiddellijk na de oorlog, maar wel vrij snel erna zou de eis 

weerklinken om deze maatregel toe te passen op veroordeelde collaborateurs. Dit verlangen 

was afkomstig van de Vlaamse rechtse pers, Vlaamse verenigingen van voormalige 

collaborateurs en aanhangers van de Vlaamse beweging.
838

 

Voor de weerstandsgroeperingen was dit echter ondenkbaar. Ook in Oostende: ‘Wij kunnen 

aannemen dat desgevallen zekere politieke clementiemaatregelen getroffen worden ten bate 

van sommige schuldigen maar voor amnestiemaatregelen zijn we niet te vinden. Op zijn minst 

genomen dienen diegenen, die misdaan hebben, veroordeelden te blijven…’
839

 In de ogen van 

de weerstanders was het gevolg van amnestie immers: ‘De verrader krijgt absolutie, men stelt 

hem op gelijke voet met zijn slachtoffer en met de helden, die zich onderscheiden in de 

verdediging van volk en land.’
840

 Er werd dus opnieuw geraakt aan het (zelf)beeld van de 

weerstand. De eigen rol werd in vraag gesteld: ‘Waarom dan, indien dezelfde feiten zich 

voordoen, zijn loopbaan, zijn gezondheid en zijn leven voor die verdediging op het spel zetten 

en ze desnoods opofferen? Waarom niet eerder de gemakkelijke en winstgevende oplossing 

van het verraad gekozen?’
841

 Het verlenen van amnestie werd ervaren als een vernedering aan 

het adres van de slachtoffers van de bezetting: ‘Het is een goedkope bewering te verzekeren 
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dat ze door de amnestie niet gehoond worden. Hoe zou de amnestie een hulde kunnen zijn aan 

hun offer?’
842

  

De weerstand zou zich dan ook verzetten tegen elke oproep of stap in de richting van 

amnestie. Op nationaal niveau werden er manifestaties georganiseerd ‘van al wat 

vaderlandslievend en rechtgeaard is tegen de ondergrondse en zelfs openlijke pogingen om 

nogmaals de spons te vagen over het verraad en de collaboratie’
843

 en ook de Oostendse 

verzetsgroeperingen waren daarbij aanwezig. Zo waren zowel het Geheim Leger, als het 

OMBR, de Witte Brigade, het Onafhankelijkheidsfront en de Socialistische Weerstand 

vertegenwoordigd op bijvoorbeeld de ‘Nationale Manifestatie tegen het Incivisme en de 

Amnestie’ in Brussel op 25 juni 1950.
844

 

Ook op lokaal vlak werden er acties ondernomen om uiting te geven aan het protest. Zo 

richtte op 9 augustus 1953 de Unie van de Vaderlandslievende groepen in het lokaal 

Strijdershuis in de Langestraat een meeting in.
845

 Men wou protesteren tegen de aanwezigheid 

van Odiel Debeuckelaere als spreker op de komende IJzerbedevaart. De actie was niet gericht 

tegen de IJzerbedevaart zelf, maar wel tegen de geest van de bedevaart, welke in het teken 

stond van amnestie.
846

 Dit was niet enkel de perceptie van de weerstand, want de 

IJzerbedevaart van 1953 zou ook effectief uitgroeien tot een openlijk eerbetoon aan de 

Oostfrontstrijders en tot een manifestatie voor amnestie.
847

 

Volgens een van de sprekers op de samenkomst in Oostende ging het om ‘een offensief 

uitgaande van de incivieken tegen de vaderlandse groeperingen.’
848

 Er heerste immers het 

volgende idee: ‘Op nationaal en internationaal gebied verenigen zich de zwarten. De 

incivieken steken de kop op en wachten enkel op amnestie om openlijk te betogen. Zij maken 

lijsten op waarop de namen van de goede vaderlanders voorkomen om, wanneer de 

gelegenheid zich zal voordoen, met hen af te rekenen.’
849

 Deze perceptie van de situatie was 
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zeer levendig onder het verzet. Men was ervan overtuigd dat de collaborateurs zich 

hergroepeerden, het ‘incivisme’ zou herleven en zijzelf als weerstander zouden geviseerd 

worden. Zo kreeg men het beeld waarbij de situatie werd voorgesteld alsof de poorten van de 

gevangenissen wijd open waren gezet voor de collaborateurs. Met behulp van bepaalde 

politici zouden ze terug aan de macht komen. Alle patriotten, in de eerste plaats de leden van 

de weerstand zouden het moeten bekopen. Ze zouden de plaats moeten innemen van de 

incivieken en de gevangenissen bevolken.
850

 

Het verlenen van amnestie zou dit alles, volgens het verzet, enkel maar bevorderen en 

mogelijk maken. Men voelde zich bedreigd. Er werd op 9 augustus 1953 dan ook een motie 

geschreven met de intentie: ‘de steeds veelvuldiger wordende manifestaties van welke aard 

ook, die het incivisme héroproepen, bevorderen of terug in het zadel helpen, te bestrijden en 

onmogelijk te maken.’
851

 Er werd opgeroepen opdat ‘weerstanders en goede vaderlanders 

zich eveneens zouden moeten nauwer verenigen en zich officieel en clandestien inrichten om 

desnoods het hoofd te kunnen bieden aan de incivieken.’
852

 Het idee dat vanuit de vroegere 

collaboratiemiddens een nieuw offensief voorbereid werd, was de perceptie van het verzet. 

Wat echter wel een feit was, was dat onder de vroegere collaborateurs een netwerk van 

gelijkgezinden was ontstaan.
853

 Het verzet kende daarentegen wel momenten van 

samenwerking, maar werd hoofdzakelijk door verdeeldheid gehinderd. 

Niet enkel in het teken van amnestie, maar naar aanleiding van alle rehabilitatiemaatregelen 

tegenover collaborateurs en het idee dat de rollen opnieuw omgedraaid werden, klaagde het 

verzet over hoe snel de bevolking alles bleek vergeten te zijn: 

‘Vergeten is het helse leven van 1940-44, toen moord en verraad de Belgen wilde dwingen tot 

overgave en knieval. Vergeten zijn de laffe uitdagingen van onze Zwarthemden toen ze, van 

achter de Duitse bajonetten, ons wilden dwingen nationaal-socialistisch te denken of te 

voelen. Vergeten de verklikkingen, de wegvoeringen in het holle van de nacht, de kogelregen 

op patriotten die de handschoen opnamen tegen Duitser of Verrader. Vergeten de dagelijkse 

aansporingen van uit Londen om te saboteren, om onder te duiken, om de Duitse moraal te 

breken, om de Zwarthemden van dichtbij te volgen. Op alle tonen weerklonk het toen: geen 

nieuwe orde, alleen de orde van het Verzet.’
854
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Er werd gesproken van ‘ingrata Belgica’: ondankbaar België.
855

 Dit heeft opnieuw alles te 

maken met het zelfbeeld van het verzet en het verlies aan betekenis van hun zelfopoffering. 

Voor hun land hadden weerstanders immers hun leven gewaagd, sommigen zelfs gegeven.
856

 

Ondankbaar, zo zag het verzet dus de houding van de bevolking inzake amnestie. Omgekeerd, 

was het repressiethema na verloop van tijd zowat het enige waarmee de naoorlogse 

verzetsverenigingen nog in de aandacht kwamen. Voor de buitenwereld vervaagde het 

eigenlijke verzetsverleden bij het beeld dat men van de weerstand had. Het maakte plaats voor 

een imago dat steeds meer verbonden werd met de wens tot het sanctioneren van 

collaborateurs en de weigering om te vergeven. Op deze manier ontstond een beeldvorming 

over het naoorlogse verzet als over ‘de laatste carré van onverzoenlijken’.
857

 

Het ging echter verder. Vanuit rechtse Vlaamsgezinde en Vlaams-nationalistische milieus 

werd het beeld verspreid dat de naoorlogse verzetsorganisaties niet de ‘echte’ weerstand 

vertegenwoordigden. ‘Echte’ weerstanders zijn namelijk niet tegen amnestie, maar stellen 

zich juist verzoenend op. Daartoe creëerde men het begrip ‘septemberweerstander’.
858

 Een 

figuur die pas naar buiten trad toen er geen gevaar meer dreigde en die zich gewelddadig 

opstelde tijdens de repressie. Dit alles in tegenstelling tot de ‘echte’ weerstander.
859

 

Bovendien werd de tegenstelling in het leven geroepen van de collaborateur als slachtoffer ten 

opzichte van het verzet als dader. Bij de Vlaamsgezinde katholieken vond namelijk een beeld 

over de collaboratie ingang dat tekort deed aan de historische realiteit. Het fascistisch, 

nazistisch karakter werd uitgewist en in plaats daarvan schetste men een beeld van de 

collaborateur als idealistische Vlaamsgezinde die misleid was door de bezetter en hardhandig 

afgestraft werd bij de repressie uit wraak van de Franstalige Belgische staat.
860

  

Terwijl voordien de tegenstellingen tussen links en rechts
861

 de meest aangewezen sleutel 

waren om de gebeurtenissen te interpreteren, ontstond er eind de jaren ’50 en de jaren 60 dus 

een omgekeerde Vlaamse herinnering van de bezetting en werd de amnestiekwestie een 
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breuklijn tussen de Vlamingen en de Franstaligen.
862

 We moeten echter opletten dit niet al te 

zeer te veralgemenen, want dit gaat zeker niet om alle Vlamingen en zeker niet om de 

Vlaamse verzetsstrijders. 

 

3.Besluit. 

Na de bevrijding regeerde de straat in Oostende. Een collectieve uitbarsting van geweld 

richtte zich tegen de medewerkers van de vijand. Huizen en winkels van collaborateurs 

werden besmeurd, beschilderd en vernield. Mannen en vrouwen werden afgeranseld en 

bespuwd door de menigte. Vrouwen werden kaalgeschoren, publiekelijk uitgekleed en met 

hakenkruisen beschilderd. Beide werden weggeleid en geïnterneerd. Deze praktijken hadden 

een zuiverende en stigmatiserende betekenis. Bovendien waren ze een onderdeel van de 

overgangsrituelen. 

Het verzet was een van de actoren van deze collectieve sanctionering. Aangezien de 

weerstand zich niet kon profileren in de strijd om de bevrijding van ons land, alsook zijn 

ambities niet kon verzilveren op het stadhuis, zou het al zijn energie steken in het spelen van 

een zuiverende en repressieve rol. Het verzet eigende zich daarbij een aantal taken toe. 

Patrouilles zochten en arresteerden collaborateurs. Men nam ook de bewaking van 

geïnterneerden op zich. Op welke schaal is echter onduidelijk. Daarnaast verzamelde en 

onderzocht een Zuiveringscomité klachten van de bevolking. Door de weerstandsmiddens 

werden ook nog altijd inlichtingen verzameld. In de verslagen en uit de instructies van de 

weerstandsgroeperingen lijkt dit alles op een ordentelijk en georganiseerd ingrijpen. Er zijn 

echter ook onregelmatigheden geweest. De ene groepering ging daar anders mee om dan de 

andere. Bij het OMBR ontkende men dit niet. Leden deden er naderhand zelf hun beklag over. 

Het Geheim Leger trok er daarentegen zijn handen van af. Er was een besef bij de Oostendse 

weerstand dat de onregelmatigheden bij de repressie en het blijven aanslepen ervan niet goed 

was voor het imago. Dit werd letterlijk verwoord bij de communisten. Reeds bij de bevrijding 

kreeg men ook een voorproefje van de slachtofferrol die de collaborateur later zou veroveren 

in de Vlaamsgezinde, katholieke beeldvorming. Ook bij latere acties werd het vermoeden 

geuit dat de tegenpartij er zelf achter zat om het verzet in diskrediet te brengen. 

Het stadsbestuur nam de houding aan van een snelle en strenge repressie. Oostende had 

namelijk een liberale burgemeester en een liberaal-socialistisch schepencollege. De katholieke 

partij nam een milder standpunt in, maar zat in Oostende in de oppositie. Deze verschillende 

visies zouden tot een kloof tussen links en rechts leiden in België. De burgemeester van 

                                                 
862

 LAGROU (P), loc.cit.; GOTOVITCH (J.), KESTELOOT (C.), loc.cit..  



183 

 

Oostende was er zich van bewust dat dit onderwerp voor verdeeldheid kon zorgen. De relatie 

met het verzet bestond hoofdzakelijk uit confrontaties, aangezien de verzetsgroeperingen van 

de stad zichzelf dezelfde taken toe-eigenden als de burgemeester en het werkelijke gezag in 

handen hadden. Indien de repressie niet verliep zoals de groeperingen het voor ogen hadden, 

werd er ingegrepen. Zo hing men protestbrieven uit in de stad en werd het beleid van de 

burgemeester bij de gouverneur aangeklaagd. Op vlak van de internering van collaborateurs 

was er sprake van samenwerking, maar inzake het vrijlaten van gevangenen, het verstrekken 

van bewijzen van burgerdeugd en de eigendommen van collaborateurs stonden beide partijen 

lijnrecht tegenover elkaar. Het verzet zou proberen door te dringen tot de interne 

zuiveringscommissie van het stadsbestuur, maar zou daar niet in slagen. Bovendien werden  

ook weerstanders getroffen door de administratieve epuratie. Opnieuw valt het op dat er 

tussen het Geheim Leger en het stadsbestuur een zekere verstandhouding bestond, terwijl er 

geen enkele inmenging van het OF geduld werd.  

De politie was niet of nauwelijks in staat om in te grijpen bij de volksrepressie. Opnieuw was 

de relatie met het verzet dubbel. Enerzijds zouden de groeperingen haar bijstaan door taken 

als het aanhouden en bewaken van collaborateurs op zich te nemen. Anderzijds zouden ze 

zich door haar machteloosheid kunnen profileren in de repressie. Het korps van Oostende had 

erg geleden onder de oorlog . Bijgevolg kon men bij de politie weinig begrip opbrengen voor 

de collaboratie. De ordedienst kreeg zelfs het verwijt niet objectief te zijn. Daarvoor was men 

echter niet automatisch akkoord met het gewelddadige karakter van de volksrepressie. 

Bovendien diende de politie haar plicht te vervullen. Om de orde te kunnen handhaven moest 

ze vaak de collaborateurs beschermen en dit werd door het verzet aan de kaak gesteld.  

Voor de geallieerde soldaten was iedere inmenging in de repressie strikt verboden. Ze hadden  

zeker geen sympathie voor de medewerkers van de vijand, maar konden evenmin begrip 

opbrengen voor de volksrepressie. De Canadezen beschouwden dit als een zinloos en 

onwaardig gebeuren. Bijgevolg daalde hun achting voor de weerstand en maakte ze zelfs 

plaats voor verachting. Omgekeerd voelden de weerstanders zich niet begrepen door hun 

bevrijders. Ze hadden gehoopt op hun hulp of goedkeuring voor de legitimering van hun 

acties.  

Bij de Oostendse bevolking ontwikkelde zich zeer snel een grote ontevredenheid over de 

repressie. Enerzijds vond men dat er teveel excessen en vergissingen begaan werden. 

Anderzijds betreurde men dat bepaalde personen die tijdens de oorlog effectief kwaad 

berokkend hadden aan de samenleving, nog steeds ongestraft rondliepen of vrijgelaten 

werden. Deze misnoegdheid was in sterke mate verbonden met de ontevredenheid over de 



184 

 

bevoorrading. Het ongenoegen van de bevolking zou in stijgende lijn toenemen en uitbarsten 

in de tweede volksrepressie. Daarna zou men de interesse in de repressie verliezen. Ook de 

relatie van de bevolking met het verzet evolueerde. Onmiddellijk na de bevrijding heerste er 

een consensus tussen beide partijen, terwijl dit geleidelijk veranderde in onbegrip en een 

negatieve perceptie over het verzet. Specifiek voor Oostende was er ook de situatie waarbij 

veel inwoners uitgeweken waren naar Engeland. Deze hadden nooit de bezetting meegemaakt 

en waren nooit met de collaboratie geconfronteerd.  

 

Na verloop van tijd werd het verzet geconfronteerd met de mogelijkheid tot strafvermindering 

en vrijlating voor collaborateurs, hun terugkeer in de samenleving en de roep om amnestie. 

Om uiting te geven aan hun ongenoegen grepen de weerstandsgroeperingen in Oostende naar 

verschillende vormen van protest. Naast het houden van manifestaties, schreef men brieven en 

protestmoties aan de bevoegde instanties. Via de pers en het uithangen van pamfletten 

bereikte men ook de bevolking. Er werd een dag van rouw afgekondigd. Men organiseerde 

eens een boycot tegen de regering en eens tegen de Schouwburg van Oostende. Er werden 

ultimatums gegeven aan collaborateurs om de stad te verlaten. Niet elke actie was even 

succesvol en efficiënt. Zo zou het verzet ook zichzelf boycotten met bepaalde maatregelen. 

De repressie was zowel een thema dat de verschillende verzetsgroeperingen bij elkaar bracht, 

als intern verdeelde. Er werd een Unie van de Weerstand opgericht in Oostende, alsook een 

lokale actiekern van het Actie en Waakzaamheidscomité tegen het repressiebeleid van de 

overheid en om de actie van het verzet te coördineren. Men besefte dat er nood was aan 

samenwerking en eenheid om het doel te bereiken. Het front werd soms echter doorbroken. 

Niet alle afspraken werden nagekomen of een groepering haakte af. Het OMBR trad uit de 

Unie van de Weerstand en de Witte Brigade Fidelio werd er niet toegerekend. Ook hadden de 

verschillende weerstandsgroeperingen een andere visie over de manier waarop actie gevoerd 

moest worden. Zo was het OF bereid om veel verder te gaan dan het Geheim Leger. 

Vanwege de lokale overheid was de houding tegenover de acties van het verzet dubbel. 

Enerzijds was het stadsbestuur op zijn hoede voor onlusten. Anderzijds maakte men wel 

gebruik van de mobilisatiekracht van het verzet als het kon. Eenmaal gaf het bestuur namelijk 

zijn volledige steun en werkte men zelfs samen. Oostende had op dat moment een 

burgemeester met banden met het verzet. Het liberaal-socialistisch schepencollege zag echter 

ook zijn kans schoon om met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht het katholieke, nationale 

beleid in diskrediet te brengen. 
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Met de maatregelen tegen de repressie en de roep naar amnestie werd geraakt aan het 

zelfbeeld van het verzet. Het beeld van zelfopoffering zou namelijk aan betekenis verliezen 

met de rehabilitatie van collaborateurs. Terwijl weerstanders voor hun land hun leven hadden 

gewaagd, hadden de medewerkers van de vijand namelijk datzelfde land proberen te 

ondermijnen. De eigen rol werd in vraag gesteld. Het land werd als ondankbaar voorgesteld 

en de vergetelheid van de bevolking werd aangeklaagd. Men was ervan overtuigd dat de 

collaborateurs zich hergroepeerden, terug aan de macht zouden komen en de weerstanders 

zouden viseren. Men voelde zich enerzijds bedreigd. Anderzijds zou het verzet ook duidelijk 

stellen te blijven vechten tegen de collaboratie. 

Voor de buitenwereld vervaagde het eigenlijke verzetsverleden bij het beeld dat men over de 

weerstand had en er ontstond een beeldvorming over het verzet als onverzoenlijken. Daarbij 

werd vanuit rechtse Vlaamsgezinde en Vlaams-nationalistische milieus het beeld verspreid 

dat de naoorlogse weerstandsorganisaties niet het ‘echte’ verzet vertegenwoordigden. 

Bovendien werd ook de tegenstelling in het leven geroepen van de collaborateur als 

slachtoffer en het verzet als dader. 

 

Algemeen kunnen we voor dit thema besluiten dat het verzet zich inderdaad heeft kunnen 

profileren bij de repressie, maar om het met de woorden van Gotovitch te zeggen niet zonder 

ernstige inbreuk met zich mee te brengen op het beeld, het symbolisch kapitaal waarop de 

kracht van het verzet gebaseerd was.
863
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THEMA 4: DE DEMOBILISATIE. 

 

Volgens Pieter Lagrou draaide het conflict tussen de Belgische regering en het verzet niet om 

een greep naar de macht of een dreigende burgeroorlog, maar was de werkelijke inzet de 

demobilisatie.
864

 Deze vond plaats in een context, waarin na de bevrijding een uitweg werd 

gezocht om de krachten van het verzet te kanaliseren en op de achtergrond nog in alle 

hevigheid de oorlog voortwoedde. De groeperingen werden aan het lijntje gehouden. Ze 

werden erkend als korpsen van oorlogsvrijwilligers, zodat ze niet langer het karakter hadden 

van clandestiene en vervolgde actiekernen. Daarbij kreeg elke weerstander soldij en de 

toelating een wapen te dragen. Daartegenover stond echter dat men zich moest laten 

registreren, was het verboden een ander beroep uit te oefenen en kreeg men nauwelijks 

opdrachten. Het verzet werd met andere woorden op non-actief gezet. Twee maanden lang 

bleef men zo talmen. Het verzet werd belet om aan geallieerde zijde deel te nemen aan het 

verder verloop van de oorlog en ook zijn opname in het Belgisch leger mondde uit in een 

fiasco. Men maakte immers bekend dat er in het nieuwe leger slechts plaats was voor de helft 

van de gemobiliseerde weerstanders. Bovendien kon men enkel individueel toetreden en was 

een collectief engagement als verzetseenheid niet mogelijk. Behaalde graden gedurende de 

periode van clandestiniteit werden ook niet erkend. Om op te klimmen in het kader moest 

men daarentegen de volledige procedure doorlopen. Uiteindelijk koos men er op een bruuske 

manier voor om met de hulp van de geallieerden het verzet te ontwapenen.
865

 Deze beslissing 

zal niet zonder gevolgen blijven en het is van belang om hierbij ook aandacht te hebben voor 

de ontwikkelingen op lokaal vlak en de reacties daarop van de verschillende betrokkenen. 

 

1. De reactie van de Oostendse verzetsgroeperingen op het ontwapeningsbevel. 

Op 3 oktober 1944 ontvingen alle weerstandsorganisaties een dagorder van generaal 

Eisenhower.
866

 Hij bracht hulde aan het verzet om tevens duidelijk te maken dat de strijd voor 
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het merendeel van de weerstanders erop zat en hen aan te sporen de wapens in te leveren.
867

 

Omwille van het psychologische effect gebeurde dit uitdrukkelijk in de vorm van een 

‘dagorder’ en niet als ‘boodschap aan de Belgische bevolking’. Door de militaire connotatie 

gaf men de weerstanders immers het gevoel hun inzet als een ware strijd te erkennen. De 

Belgische overheid maakte gebruik van het gezag van deze geallieerde opperbevelhebber om 

het verzet naar de ontwapening te leiden.
868

 Net zoals in de rest van het land, kwam er echter 

bij de verzetsgroeperingen in West-Vlaanderen geen enkele directe reactie op de verklaring 

van Eisenhower.
869

 

Het Geheim Leger was door zijn structuur en achtergrond
870

 de enige groepering in West-

Vlaanderen die bereid leek om vrijwillig de wapens in te leveren en ook werkelijk overging 

tot de ontwapening.
871

 Op 10 oktober 1944 kondigde luitenant-generaal Pire als bevelhebber 

van het Geheim Leger aan zijn troepen de demobilisatie aan. De effectieve datum waarop 

deze beslissing zou ingaan, was 15 oktober.
872

 In Oostende werd dit bevel nagevolgd. Op 13 

oktober deelde de afdelingsoverste August Lecluyse aan de burgemeester mee dat de sector 

Oostende van het Geheim Leger op 15 oktober zou gedemobiliseerd worden.
873

  

Geen enkele andere verzetsgroepering in West-Vlaanderen dacht er daarentegen aan om te 

demobiliseren. Daarbij werd het argument aangevoerd daartoe geen enkel formeel bevel 

ontvangen te hebben.
874

 In plaats van hun groepering te ontbinden, bleef men daarentegen 

nieuwe leden aanwerven.
875

 Nadat het Geheim Leger gedemobiliseerd was, gingen vele van 
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zijn leden over naar het Onafhankelijkheidsfront en de Patriottische Milities,
876

 alsook in 

Oostende naar het OMBR.
877

 Het Geheim Leger verloor veel leden, omdat de beslissing om te 

demobiliseren een ontmoedigend effect had op de officieren en de manschappen ontevreden 

stemde.
878

 De keuze voor het OMBR is nog verstaanbaar. Het OMBR in Oostende was 

immers de groep van Maurice Doeuvre. Oorspronkelijk behoorde deze tot de groep van Henri 

Barbary, die zich begin 1941 aangesloten had bij het Belgisch Legioen, het latere Geheim 

Leger. Na de arrestatie van Barbary had Doeuvre zich afgescheurd, maar de wortels van beide 

groepen waren dezelfde.
879

 Dit in tegenstelling tot Onafhankelijkheidsfront. Ideologisch 

stonden beide groeperingen namelijk lijnrecht tegenover elkaar. Het Geheim Leger was 

rechts, het OF links.
880

 Daarom is de keuze voor het OF eerder merkwaardig te noemen. 

Blijkbaar waren in deze kwestie de ideologische overtuigingen van ondergeschikt belang. 

De andere groeperingen hoopten naast de leden van het ontbonden Geheim Leger, ook zijn 

wapens te kunnen inpalmen. Ze wensten de plaats van deze groepering in te nemen en dat 

leidde tot conflicten.
881

 Zo probeerde Lecluyse tot groot ongenoegen van de OMBR-WB zijn 

vroegere leden, welke na de demobilisatie overgegaan waren naar deze groepering, te 

overtuigen om zich terug bij het Geheim Leger aan te sluiten. Hij zou dit zowel geprobeerd 

hebben aan de haven, als bij de manschappen van de sectie Middelkerke.
882

 Daarbij zou deze 

leider van de ontbonden groepering er mee gedreigd hebben dat de manschappen zouden 

beroofd worden van al hun rechten, indien ze weigerden terug te keren naar het Geheim 

Leger. Ook zou hij Maurice Doeuvre, de leider van OMBR Oostende, en Lauwereins, leider 

van de sectie Middelkerke, beledigd hebben door te stellen dat de eerste geen leider was en de 

twee niet op zijn plaats was. Lauwereins liet daarop aan Lecluyse weten dat: ‘hier in mijn post 

en daartoe door de bevoegde Engelse overheden aangestelde zulke wantoestanden niet te 

kunnen dulden.’
883

 Beide partijen deden niets anders dan elkaar afdreigen, want ook 
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Lauwereins dreigde en dit met ‘maatregelen te treffen dewelke voor u zeer benadelend konden 

uitvallen.’
884

 

Lauwereins uitte in zijn brief naar Doeuvre de mening van menig verzetsman ten opzichte van 

Lecluyse en de beslissing van het Geheim Leger om over te gaan tot demobilisatie door te 

stellen dat: ‘het hier niet opgaat te betrachten tweedracht te zaaien tusschen 

weerstandsgroeperingen door een persoon die zen mannen doodeenvoudig heeft in de steek 

gelaten en ontbonden.’ … ‘dien kerel heeft zen misstap ingezien en tracht heden te redden 

wat nog te redden valt… .’
885

 Lecluyse had echter louter zijn plicht gedaan en de bevelen van 

het nationaal niveau opgevolgd. De houding van het OMBR viel in deze kwestie echter verre 

van goed te praten. Deze groepering profiteerde immers van de situatie om haar ledenbestand 

uit te breiden. Zo gaf Doeuvre volgend bevel in het voordeel van zijn afdeling in De Panne: 

‘Ik ondergeteekende Doeuvre M. Commandant der OMBR te Oostende, verklaart, alsdat de 

lidkaarten die in het bezit zijn van leden der AS onmiddellijk moeten worden afgegeven aan 

de Commandant Recour Silver.
886

 

De commandant der OMBR 

Douevre M.’
887

  

Met aan de leden van het Geheim Leger het bevel te geven om hun lidkaarten in te dienen bij 

het OMBR, pikte Doeuvre simpelweg de leden van het Geheim Leger in. Er werd een 

agressieve wervingscampagne gevoerd door deze groepering en blijkbaar had dit succes, want 

terwijl de groep bij de bevrijding 100 tot 120 leden telde in Oostende en 190 in het volledige 

kustgebied,
888

 zijn er zo een 300 kandidaten om een demobilisatiepremie te ontvangen.
889

  

In deze demobilisatiestrijd ontstond met andere woorden een soort getouwtrek van leden 

tussen de verschillende weerstandsgroeperingen. De aanvaring tussen Lecluyse en 

Lauwereins valt natuurlijk ook te kaderen in het conflict tussen het Geheim Leger en het 

OMBR om de naam en de erfenis van de ‘Witte Brigade’.
890

 De verdeeldheid binnen het 

verzet zou er in deze demobilisatiekwestie alleszins toe leiden dat het zijn gelijk niet zou 
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halen. Het gebrek aan samenhang tussen de verschillende organisaties zou het verhinderen 

een politieke rol van betekenis te kunnen spelen.
891

 

 

Enkel het Geheim Leger was dus overgegaan tot de ontbinding van zijn troepen en de andere 

groeperingen legden dit bevel naast zich neer. In heel West-Vlaanderen was verwarring troef. 

In veel gemeenten begonnen de weerstandsgroeperingen buiten de wet om te handelen.
892

 Zo 

trok het verzet in Oostende zich niets aan van het demobilisatiebevel, want het ging gewoon 

door met opeisingen.
893

 De stad was echter in het rustiger gedeelte van de provincie te 

situeren. Vooral in zuiden van de provincie West-Vlaanderen waren er problemen.  

In gemeenten als Roeselare, Ieper, Diksmuide, Wervik, Moeskroen, Wevelgem, Kortrijk en 

ook nog elders vertoonde het verzet buitensporig gedrag en ging het uit de bocht. De 

bevolking werd er geterroriseerd en aan opeisingen onderworpen. Geïnterneerden werden 

mishandeld en bestolen. De burgemeester en andere stedelijke autoriteiten werden bedreigd. 

Er ontstonden vuurgevechten tussen het Geheim Leger en het Onafhankelijkheidsfront. De 

partizanen werden als de onrustigste groep beschouwd en bijgevolg het meest gevreesd.
894

 Dit 

is echter de voorstelling van F.L. Ganshof en de Grootte. We kunnen ons de vraag stellen of 

deze vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat neutraal waren. Onder de Belgische 

elite was er namelijk een ongeschreven consensus en dat was dat er in de eerste plaats alles 

aan gedaan moest worden om het ‘communistische gevaar’ uit te schakelen. Het Hoog 

Commissariaat reflecteerde de waarden van Londen en ondersteunde de Londense regering.
895

 

Dit alles kan verklaren waarom de vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat de 

communisten viseren in hun rapporten en een negatieve voorstelling wordt gegeven van het 

communistische verzet. Dit zal in andere thema’s ook terugkeren. 

In het noorden van de provincie was het rustiger. Men vreesde echter dat ook daar bij de 

verzetsgroeperingen de onrust zou toenemen, nadat in die gebieden een einde zou komen aan 
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de militaire operaties.
896

 Bovendien vreesde men dat verzetsleden vanuit het zuiden zouden 

afzakken naar het noorden om daar arrestaties uit te voeren.
897

 

 

Op 13 november 1944 probeerde de overheid op een bruuske en onhandige manier een einde 

te maken aan de situatie. Ze vaardigde een ministerieel besluit uit met het bevel tot de 

onmiddellijke inlevering van de wapens en met strenge strafbepalingen voor wie het 

‘ultimatum’ van vijf dagen overschreed.
898

 Meer nog dan de macht van het verzet aan banden 

te leggen, raakte dit besluit aan de waardigheid, de eigenwaarde van zijn leden. Niet enkel 

moesten de weerstanders het bevel vernemen via affiches en ging het over een zeer korte 

termijn, het had ook een minachtende en spottende bijklank voor hen. Voor elk uniformstuk, 

voor elk wapen volgde immers een bepaald bedrag als ‘vergoeding’. De ooit zo gegeerde 

symbolische functie als bevrijder van het land was volledig herleid tot een soort van loven en 

bieden op het verzet en sinds de bevrijding was er enkel nog maar afgedongen.
899

  

Kapitein de Grootte bracht nauwgezet verslag uit over de toestand in West-Vlaanderen aan 

het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid. Op 14, 15, 16 november kon hij niet 

anders dan melden dat er nog geen verandering te bespeuren was in de houding van de 

weerstandsgroeperingen. Er werden geen wapens ingeleverd.
900

 Ook in Oostende werd er 

geen gevolg gegeven aan het ministerieel besluit.
901

  

Als teken van hun afkeuring ten opzichte van de beslissing van de regering namen de 

communistische ministers op 16 november ontslag. Ze deden dit in naam van de weerstand. 

Het Onafhankelijkheidsfront had vanaf de bevrijding de intentie om als woordvoerder van 

‘het verzet’ op te treden en de communisten profileerden zich als partij van de weerstand. De 

KP was dan bijgevolg ook betrokken in het protest en had een zeker aandeel in de organisatie 

ervan.
902

  

Op 17 november bereidden de verzetsgroeperingen protestacties voor in heel West-

Vlaanderen.
903

 Op 18 en 19 november zou men in Brussel en op andere plaatsen in het land 
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op straat komen.
904

 Het Onafhankelijkheidsfront en de Patriottische Milities organiseerden op 

19 november een protestbetoging in Brugge.
905

 Er vonden die dag verschillende manifestaties 

plaats in West-Vlaanderen.
906

 In Oostende was er ook een protestbetoging voorzien. Daarbij 

zou volgens de brief aan het stadsbestuur alle weerstandsgroeperingen deelnemen.
907

 Volgens 

de getuigenis van Fernand Jouret was er na de bevrijding slechts éénmaal sprake van grote 

eensgezindheid binnen het Oostends verzet. Dit was toen alle weerstandsgroeperingen 

samenkwamen om te betogen tegen het ministerieel besluit van 13 november 1944. Het was 

in Oostende meteen hun eerste en enige gezamenlijke optreden.
908

  

De betoging was echter het initiatief van het Onafhankelijkheidsfront. De brief was enkel 

getekend door Fernand Jouret, leider van het OF en organisator van het gebeuren, en niet door 

alle groeperingen van Oostende.
909

  Het is dus niet zo dat de groeperingen gezamenlijk naar 

buiten kwamen en een protestbrief richtten naar het bestuur van hun stad. Hoeverre de andere 

groeperingen achter dit initiatief stonden, blijft dan ook een vraagteken. Bovendien moet deze 

betoging kleinschalig geweest zijn en weinig effect gehad hebben. Het was immers geen groot 

nieuws voor de pers. Als er al naar verwezen werd, dan was het als een kleine betoging die 

haast onopgemerkt voorbij ging.
910

    

Alle manifestaties in de provincie verliepen in kalmte. Op 20 november meldde kapitein de 

Grootte dat de spanning leek te dalen, alsook dat de wapens in grote getale ingeleverd 

werden.
911

 In Oostende was de Witte Brigade op 18 november overgegaan tot de 

demobilisatie,
912

 hoewel dit ook bij de leden moeilijk aanvaard werd. Zo zou de provinciale 

commandant John Kesteloot er altijd aan blijven vasthouden dat ‘de Weerstand NIET 

ONTBONDEN is, doch slechts de manschappen Gedemobliseerd.’
913

 Hij wou het paramilitair 

karakter van de organisatie hoog houden en wees er meerdere keren op dat de Witte Brigade 

geen bond, maatschappij of een gewone Oud-Strijderskring was. Het idee een soort vzw te 

zijn, maakte hem furieus.
914

 Hij stond er dan ook op om aangesproken te worden met ‘sir’ of 
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‘commandant’ en sprak altijd over zijn leden als over zijn ‘manschappen’. ‘Het woord 

mijnheer moet ten alle prijze vermeden worden om het karakter van de Militaire Organisatie 

te behouden.’
915

 John Kesteloot was een voorbeeld van de weerstanders die moeite hadden 

om het gewone leven na de bevrijding terug op te pikken. 

 

De ene groepering die doorheen heel het land zou blijven weigeren om mee te werken aan de 

demobilisatie, was het Onafhankelijkheidsfront.
916

 Men merkte in West-Vlaanderen dat de 

wapens verstopt of uitgedeeld werden aan de leden.
917

 Dit was ook het geval in Oostende.
918

 

Er vonden in de kuststad naar aanleiding van de gebeurtenissen eveneens een aantal 

bijeenkomsten plaats van het Onafhankelijkheidsfront en de communistische partij.
919

 

De situatie bleef rustig in de provincie.
920

 Het Onafhankelijkheidsfront riep echter op om op 

25 november te manifesteren in Brussel.
921

 Dit mondde uit in een schietpartij met een 50-tal 

gewonden tot gevolg.
922

 Deze gebeurtenis zou ertoe leiden dat het verzetsfront, voor zover het 

ooit bestaan heeft, definitief uit elkaar viel. De andere verzetsgroeperingen veroordeelden de 

aanhoudende manifestaties. Ook zij protesteerden tegen de houding van de regering, maar 

bleven loyaal. De oorlog duurde immers nog steeds voort. Bovendien waren ze niet akkoord 

met de gelijkschakeling van de communistische partij met het verzet. De KP had het 

Onafhankelijkheidsfront in deze kwestie gebruikt om haar eigen politieke doelstellingen te 

verwezenlijken. De partij had de weerstandsorganisatie daardoor in diskrediet gebracht. 

Bovendien bracht ze haar eigen weerstanders in verwarring door een gewelddadige 

confrontatie met de ordediensten uit te lokken, terwijl de oorlog nog steeds voortwoedde. Dit 

alles zal ertoe leiden dat de communistische partij geïsoleerd raakte. De andere 
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verzetsbewegingen distantieerden zich van het OF en de KP. Intern haakte alsook de brede 

kring van sympathisanten af, terwijl enkel de harde kern van de partij overbleef.
923

  

Het Onafhankelijkheidsfront en de Patriottische Milities werden in Oostende ontwapend door 

de Britse overheid.
924

 Uiteindelijk werden de wapens nog liever ingeleverd aan de 

geallieerden, dan aan de eigen ordediensten.
925

 In een conflict die geen fundamenten meer 

had, was dit een soort genoegdoening om de eigenlijke capitulatie toe te dekken.
926

 

 

De demobilisatiekwestie zou een emotionele reactie teweeg brengen bij de 

verzetsgroeperingen. De onrust kende bij alle weerstanders oorsprong in gevoelens van 

ongenoegen, wrok en onmacht ten opzicht van de gebrekkige bevoorrading, de 

onbevredigende repressie, de nalatigheid van overheidswege.
927

 Dit kwam bovenop de 

vernedering en de miskenning van de ontwapening.  

 

2. De demobilisatiekwestie en de reactie van de autoriteiten. 

Wanneer het Geheim Leger in Oostende op 13 oktober 1944 aankondigde binnen de twee 

dagen zijn groepering te demobiliseren, reageerde de burgemeester in tegenstelling tot wat 

men zou verwachten hier helemaal niet zo enthousiast op. Volgens dezelfde beslissing mocht 

er immers ‘geen gevolg meer gegeven worden aan aanvragen van burgerlijke overheden.’ Zo 

liet de sector Oostende weten dat het niet meer mogelijk was om de gevraagde manschappen 

te leveren, zodat de politiewacht bij het lokaal van de geïnterneerden verzekerd zou zijn.
928

  

Het wegvallen van de hulp van deze verzetsgroepering in de toekomst lag duidelijk aan de 

basis van het gebrek aan enthousiasme bij het stadsbestuur. Dit blijkt letterlijk uit het 

antwoord van Henri Serruys aan August Lecluyse: ‘Heer Afdeelingsoverste, Ik heb de eer U 

hierbij ontvangst te melden van uw brief en haast mij u te laten kennen dat het mij spijt te 

vernemen dat uw organisatie voortaan, tengevolge van haar demobilisatie, niet meer zal 

kunnen voldoen aan aanvragen van burgerlijke overheden.’ Alsook, ‘Overtuigd dat, zoo uw 
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tusschenkomst nog zou vereischt worden, Land en Stad immer op u zullen mogen 

rekenen…’
929

 Serruys bleek niet alleen te staan, want ook de vertegenwoordiger van het Hoog 

Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid in de provincie West-Vlaanderen was de mening 

toegedaan dat men nood had aan het verzet om de diensten van orde en bewaking te kunnen 

verzekeren, aangezien de ordediensten kampten met een tekort aan eigen middelen. Het leek 

dan ook onmogelijk voor de vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat om een groot 

deel van de verzetsbewegingen te demobiliseren.
930

  Bovendien vreesde men dat als enkel het 

Geheim Leger demobiliseerde, men recht op een revolutie zou afstevenen.
931

 Gezien de feiten 

is deze voorstelling echter overdreven. Dit moet opnieuw bekeken worden tegen de 

achtergrond van het Hoog Commissariaat.
932

 

 

Het werd ook spijtig gevonden om de samenwerking te moeten beëindigen, omdat de relatie 

tussen het Geheim Leger en de verschillende autoriteiten goed was. In het hoofdstuk rond 

ordehandhaving en heropbouw bleek reeds dat de burgemeester en het Geheim Leger een 

goede verstandhouding hadden.
933

 Dit werd in deze kwestie nogmaals bevestigd. Zo stelde 

Serruys immers in zijn antwoord aan Lecluyse: ‘Ik neem deze gelegenheid te baat om u te 

laten weten dat ik immer de vaderlandslievende houding en de onverpoosde werking van uw 

afdeeling ten zeerste gewaardeerd heb en verzoek U daarvan mededeeling te geven aan uw 

manschappen.’
934

 De burgemeester bedankte Lecluyse en het Geheim Leger hartelijk.  

De relatie met het Onafhankelijkheidsfront verliep minder vlot. Deze groepering had reeds 

verschillende malen het gezag van de burgemeester uitgedaagd.
935

 Wanneer het 

Onafhankelijkheidsfront dan ook aankondigde in Oostende een protestbetoging te houden 

tegen het ministerieel besluit van 13 november 1944, antwoordde Serruys dat hij deze niet 

kon laten doorgaan.
936

 In de kladversie van zijn brief aan de leider van het 

Onafhankelijkheidsfront zette de burgemeester zijn argumentatie uiteen. Ook al schrapte hij 

die later en is het niet duidelijk wat uiteindelijk precies de officiële reden naar het OF toe was, 

het heeft toch de gedachtegang van de burgemeester weer.  De reden die hij aanhaalde om de 
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betoging te verbieden, was: ‘Zulks in ’t belang van ten einde de openbare orde niet gestoord 

te zien in een periode die van ons allen vergt een koel hoofd te bewaren en samen met onze 

verbondenen alles in ’t werk te stellen om de uiteindelijke zege te behalen.’
937

 Net zoals het in 

eigen rangen verwarring zaaide bij het OF om in confrontatie te gaan met de autoriteiten, 

terwijl de oorlog nog voortduurde, beschouwde ook de stedelijke overheid dit als ongepast.  

Het stadsbestuur zag het OF dus als een ordeverstoorder. Bovendien werd ze gewantrouwd. 

Zo lichtte de burgemeester onmiddellijk de rijkswacht in over de plannen van het OF en vroeg 

hen de nodige maatregelen te nemen, aangezien hij er bijna zeker van was dat deze groepering 

zijn verbod naast zich neer zou leggen: ‘Ik heb de eer u te berichten dat de Hr Jouret, 

organisatieverantwoordelijke van het OF (…) mij een verzoek heeft gericht tot het houden van 

een protestbetoging op zondag 19 dezer zonder vermelding van uur. Ik heb hem laten weten 

dat ik mij hiertegen verzet, maar ik vermoed dat dit verbod zal worden over het hoofd gezien 

en verzoek u derhalve alle nodige schikkingen te willen nemen om eventueel de rijkswacht te 

laten optreden.’
938

 De voorspelling van de burgemeester zou zoals we reeds gezien hebben 

ook effectief uitkomen, dus de ongerustheid van Serruys was gegrond.  

 

Het gezag van de burgemeester en, met hem, van het stadsbestuur stond in deze kwestie met 

andere woorden wankel ten opzichte van de verzetsgroeperingen. De politiediensten waren 

niet in staat om in te grijpen, want ze kampten met een tekort aan wapens en manschappen.
939

 

Daarom speelde op beslissende momenten niet de betrokken partijen in dit conflict de 

hoofdrol, maar de geallieerde ‘buitenstaander’.
940

  

‘Buitenstaander’, omdat de geallieerden ook wel degelijk belangen hadden bij het verloop van 

zaken. De naoorlogse politieke constellatie hield hen immers net zozeer bezig als het verder 

verloop van de oorlog. Daarom ook koos men in dit conflict partij voor de Belgische 

overheid.
941

  Nochtans hield de regering-Pierlot de opname van het verzet in het geallieerde 

leger tegen, terwijl dit voor de eigen troepen een welkome versterking had betekend.
942

 

Bovendien kostte dit conflict de geallieerden daarenboven nog manschappen, middelen en 

tijd. Door het tekort aan eigen middelen en gezag moest de Belgische overheid immers een 
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beroep doen op het geallieerde leger om het verzet te kunnen ontwapenen en 

demobiliseren.
943

  

 

Net zoals de regering riepen de lokale autoriteiten de hulp in van de geallieerden. Nadat het 

Geheim Leger had aangekondigd zijn troepen te demobiliseren, maar bij de andere 

verzetsgroeperingen de vastberadenheid om stand te houden duidelijk zichtbaar was, vreesde 

kapitein de Groote van het Hoog Commissariaat immers om binnen enkele dagen in West-

Vlaanderen de situatie niet meer onder controle te hebben. Hij drong er onmiddellijk op aan 

om de hulp van de geallieerden in te roepen.
944

 Hij gaf ook toe dat de eigen autoriteiten niet in 

staat waren om in te grijpen.
945

 

Nadat het ministerieel besluit van 13 november 1944 afgekondigd was, kwamen de Britse en 

Belgische autoriteiten op 16 november samen om beslissingen te treffen omtrent de 

ontwapening van de West-Vlaamse weerstandsorganisaties. De geallieerden zagen de ernst 

van de situatie in en namen de zaak in handen. Ze vroegen wel de medewerking van de lokale 

ordediensten om de wapens te helpen verzamelen en de verzetskernen aan te duiden om 

efficiënt te kunnen ingrijpen. De Britse afgevaardigde van de ‘Public Savety’ uit Oostende 

had op dat moment reeds contact gehad met de leider van de Patriottische Milities in 

Oostende en beweerde erin te zullen slagen om deze groepering te overtuigen hun wapens in 

te leveren. Opvallend genoeg plaatste kapitein de Grootte in zijn verslag hier twee 

vraagtekens bij.
946

 De vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat geloofde er dus 

blijkbaar niet in dat deze operatie zo gemakkelijk zou verlopen. Het Onafhankelijkheidsfront 

en de Patriottische Milities van Oostende zouden echter effectief hun wapens inleveren aan de 

Britse overheden.
947

 Daarbij werd in de verslaggeving nergens gewag gemaakt van 

incidenten, dus dit is hoogst waarschijnlijk vreedzaam verlopen. 

De geallieerden stonden er nochtans weigerachtig tegenover om actief op te treden in deze 

kwestie en bijgevolg mee verantwoordelijk te zijn voor de gedwongen ontwapening van de 

Belgische weerstand.
948

 Zo maakten de afgevaardigden van de Engelse troepen de volgende 

dag in een nieuwe vergadering met de West-Vlaamse autoriteiten duidelijk pas te willen 

ingrijpen als het verzet zijn wapens niet wou afgeven aan de politie. Deze had immers een 
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opdracht gekregen van de regering en moest deze dan ook zelf uitvoeren. De geallieerden 

wilden pas ingrijpen als het echt noodzakelijk was, want ze wilden zich niet inmengen met 

politieke kwesties.
949

 

 

Op 18 november leek er eindelijk effectief overgegaan te worden tot actie. Op zondag plande 

men de wapens weg te nemen in het district Brugge-Oostende-Veurne en op maandag zou het 

district Kortrijk-Roeselare-Ieper aan de beurt zijn. De politie zou die dag langsgaan bij de 

verschillende verzetsgroeperingen om de komst van de geallieerden aan te kondigen en te 

vragen of men niet bereid was al onmiddellijk de wapens in te dienen aan hen.
950

 Na een 

aantal protestacties in de provincie op 19 november, daalde de spanning en werden er in grote 

getale wapens ingeleverd. Enkel de Patriottische Milities bleven halsstarrig weigeren. De 

Grootte kondigde daarop maatregelen aan om hen te dwingen.
951

 Er werden voorbereidingen 

genomen door de politie om huiszoekingen te doen naar verborgen wapens.
952

 De geallieerden 

gaven de verzetsgroeperingen nog tot 25 november de tijd om hun wapens in te leveren. Na 

dit ‘ultimatum’ zou er van hun kant kordaat opgetreden worden.
953

 

Die dag vond de beruchte massademonstratie plaats in Brussel,
954

 waarop de geallieerde 

generaal Erskine meedeelde aan de KP en het OF bij nieuwe onlusten zijn troepen effectief in 

te zetten. Voor de geallieerden was de maat immers vol. Hun geduld was op. Er werd nog wel 

gedreigd met protestacties, maar in werkelijkheid was hiermee de demobilisatiekwestie 

bezegeld. Tegen de geallieerden kon het verzet niet op. De wapens werden ingeleverd.
955

  

Op 30 november 1944 feliciteerden de gouverneur van West-Vlaanderen en de 

vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat elkaar voor hun verwezenlijkingen in de 

provincie. Ze waren daarbij zeer tevreden over de rol van de politie en de Britse troepen. Deze 

laatste hadden een zeer actieve rol gespeeld in de ontwapening van de West-Vlaamse 

verzetsgroeperingen. Zo bezochten ze de groeperingen die moeilijk deden en werd het doel 

van de demobilisatie toch bereikt.
956
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Opluchting dus bij de West-Vlaamse overheden. De hele demobilisatiekwestie hadden ze 

immers als één grote nachtmerrie ervaren. De gebeurtenissen zouden door sommigen onder 

hen voorgesteld worden als een poging van het verzet om de macht te grijpen. De Belgische 

regering zou zo haar tegenstanders afschilderen als staatsgevaarlijk. Dit was werkelijk vanuit 

strategisch oogpunt. Ze hoopten daarmee immers de steun te krijgen van de geallieerden.
957

 

Aan geallieerde zijde zou Churchill de woorden staatsgreep, coup, revolutie niet schuwen. Hij 

hield het Britse Lagerhuis over de Belgische situatie het beeld voor van een communistisch 

verzet dat ernaar streefde om de macht over te nemen.
958

 De tegenpartij werkte dit idee 

bovendien in de hand. Zo lanceerde de communistische krant Drapeau Rouge geruchten over 

een reactionaire staatsgreep.
959

 In Oostende hield het Onafhankelijkheidsfront eigenhandig 

een referendum onder de bevolking over het al dan niet mogen aanblijven van de regering-

Pierlot.
960

 

Ook op lokaal vlak geloofde sommigen in de organisatie van een ‘coup’. Zo zou kapitein de 

Grootte het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid een aantal keren waarschuwen dat 

het Onafhankelijkheidsfront of de Patriottische Milities voorbereidingen namen in West-

Vlaanderen voor een coup.
961

 Er zouden daarbij geheime bijeenkomsten plaatsvinden, wapens 

aangekocht worden bij de geallieerde troepen en een netwerk bestaan tussen verschillende 

West-Vlaamse gemeenten.
962

 De vrees voor een staatsgreep was onterecht. Wat hierbij 

immers in rekening moet gebracht worden, is dat Kapitein de Grootte zeer anti-

communistisch was en het dus niet geschuwd zal hebben om zijn vermoedens wat aan te 

sterken. Bovendien leverde hij hier helemaal geen afdoende bewijsmateriaal voor.  

Als men zich midden in een situatie bevindt, heeft men niet altijd de mogelijkheid om met 

voldoende afstand naar de feiten te kijken. Vaak vergeet men in een conflict om zich te 

verplaatsen in de situatie van de tegenpartij. Niet alle informatie is ook altijd voorhanden om 

een juist oordeel te vellen. Vandaag is het echter duidelijk dat de zogenaamde staatsgreep een 

verzinsel was. Zo lanceerde Churchill zijn bericht over de communistische coup om de kritiek 

van het Lagerhuis af te wenden tegen zijn interventionistisch beleid, tegen zijn steun aan de 
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conservatieven in België, Italië en Griekenland.
963

 Zo hoopte het Onafhankelijkheidsfront wel 

op de val van de regering, maar enkel omdat ze van mening was dat de conservatieven teveel 

doorwogen op de beslissingen.
964

 Toch zou het idee van België, balancerend op de rand van 

een burgeroorlog en ternauwernood ontsnapt aan verschillende pogingen tot staatsgreep, een 

blijvende invloed hebben op de beeldvorming van het Belgisch verzet en dit zowel in de eigen 

geschiedschrijving als deze van andere landen.
965

 Zo is Lode Wils er bijvoorbeeld van 

overtuigd dat de communistische partij, het OF een staatsgreep voorbereidden, terwijl Pieter 

Lagrou duidelijk stelt dat dit een verzinsel was.
966

 

 

3. De publieke opinie over het ontwapeningsbevel en de houding van het verzet. 

Op de demobilisatie van het Geheim Leger reageerde de bevolking over het algemeen 

ongerust. Terwijl de andere groeperingen actief bleven, verdween in haar ogen immers een 

groepering met discipline en respect voor orde.
967

 Zijn keuze om over te gaan tot de 

ontbinding van zijn troepen werd in hetzelfde licht gezien. In Voor Allen werd de verzetsleden 

van het Geheim Leger namelijk omschreven als ‘…mensen die zelf met hart en ziel in een 

weerstandsbeweging stonden en die het pijnlijk bevel van demobilisatie als hun PLICHT 

aanzagen.’
968

 

De grote meerderheid van de bevolking klaagde daarentegen over de houding van de 

Partizanen en het Onafhankelijkheidsfront en was ze vijandig gezind. Ze werden immers als 

bron van onrust en problemen ervaren volgens F.L. Ganshof.
969

 Opnieuw kunnen we ons de 

vraag stellen of deze vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat neutraal is en in welke 

mate deze uitspraak dus klopt. In Voor Allen werd dit beeld bevestigd en gesteld dat het 

ministerieel besluit van 13 november 1944 dan ook met voldoening onthaald werd door de 

bevolking:  

‘Dit kordaat ministrieel besluit heeft inderdaad de meerderheid van onze bevolking voldaan, 

want de eerste toegeving van uitstel gaf eerder den indruk van zwakte dan van 
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bereidwilligheid, zo werd ze door sommige groepen toch voorgesteld. Zonder de eigenlijke 

witten hun verdiensten te willen verminderen, mogen we toch zeggen dat de meerderheid der 

bevolking eerder met een wantrouwend oog alle soort van snotters en verdachten met een 

vuur-of verweerwapen lopen. … Bij sommige groeperingen komt het er niet op aan de orde te 

herstellen en de zwarten vast te zetten, maar ze willen door het beletten der normalisering 

door het onrust te stoken, door onderduims steunen der 5
de

 kolom, verwarring stichten om 

zekere politieke agitaties te camoufleren.’
970

 

Het protest van de verzetsgroeperingen tegen het besluit liet de bevolking koud. Zo werd de 

betoging in Oostende ‘op een schokschouderen onthaald’.
971

 Ook Voor Allen was echter niet 

neutraal, maar verkondigde de visie van de socialisten. Zoals we reeds gezien hebben in een 

vorig hoofdstuk, was deze partij er op uit om de KP, haar concurrent, uit te schakelen.
972

 Toch 

moet de manifestatie effectief kleinschalig geweest zijn en haast onopgemerkt aan de 

inwoners van de stad voorbij gegaan zijn, want de andere kranten maken er zelfs geen 

vermelding van. Bij Voor Allen was men ook van mening ‘dat de eerlijke witte de kommer der 

regering om den toestand zoo gauw mogelijk te normaliseren, begrijpen en toejuichen, 

spreekt van zelf.’
973

 Deze uitspraak werkte natuurlijk in de hand dat al diegenen die 

protesteren tegen demobilisatie bijgevolg aanzien werden als verschillend aan ware 

weerstanders. 

 

Vanuit bepaalde hoeken kon het Onafhankelijkheidsfront en de Patriottische Milities bij de 

bevolking echter ook op sympathie rekenen. F.L. Ganshof verklaarde dit aan de hand van een 

aantal gunstige omstandigheden voor de oproermakers. Zo waren er de slechte bevoorrading, 

de werkloosheid, de gebrekkige repressie.
974

 Allemaal zaken die de bevolking aanbelangden 

en nauw aan het hart lagen. Een bewijs dat ordehandhaving en heropbouw nauw met elkaar 

verbonden waren, want zolang de levensomstandigheden van de bevolking niet beterden, 

heerste ook in haar midden ongenoegen. Zolang er ongenoegen was, was er ook sympathie 

voor diegenen die uiting gaven aan hun gevoel: het verzet.  

De communistische partij, en met haar het communistisch verzet, zou zich echter vergissen 

van strategie. Ze maakte een breekpunt van de beslissing vanwege de overheid om de 

weerstand te demobiliseren en stapte uit de regering. Er waren echter zoveel andere kwesties, 

waarnaar het hart van de bevolking uitging en waaraan de regering geen voldoening 
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schonk.
975

 Dezelfde dossiers waardoor het protest van het verzet aanvankelijk op sympathie 

kon rekenen van de burgers: bevoorrading, werkloosheid, de strijd tegen de zwarte markt, de 

repressie, … .  

Wanneer het Onafhankelijkheidsfront een referendum organiseerde onder de bevolking van 

Oostende over het al dan niet mogen aanblijven van de regering-Pierlot, haalde het deze 

onderwerpen nochtans aan. Het bevatte de volgende tekst:  

‘Wat heeft de regering PIERLOT hiertoe gedaan om de wettelijke verzuchtingen van het 

gansche land te bevredigen inzake: Ravitailleering; Zuivering; Economische heropbeuring en 

voortzetting van den oorlog; Rechten van de slachtoffers van de nazibeulen; Oorlogswinsten 

en sekwesters van de bezittingen der verraders en collaborateurs; Financieele gezondmaking 

met vrijwaring van het bezit der goede patriotten. Moet de regering PIERLOT aftreden? JA -

NEEN.’
976

 

Volgens De Zeewacht zouden op dat moment negen op de tien mensen ongetwijfeld voor het 

aftreden van de regering Pierlot stemmen. De krant stelde echter de vraag of de regering wel 

degelijk schuld had aan de slechte toestand of aan het niet vervullen van haar beloften. 

Bovendien vroeg men zich af wie Pierlot en zijn regering dan zou vervangen. ‘En het 

antwoord op deze tweede vraag zou nog al interessant kunnen zijn.’
977

 Zoals we gezien 

hebben, heerste het idee dat het communistisch verzet uit was op een machtsovername. Een 

referendum als dit werkte dit gevoel enkel maar in de hand. Dit bewijst de reactie van De 

Zeewacht. 

We kunnen dan ook aannemen dat in heel de provincie West-Vlaanderen in alle lagen van de 

bevolking de uiteindelijke ontwapening van het verzet onthaald werd als een ware 

opluchting.
978

 De politieke activiteiten en de excessen van bepaalde verzetsgroeperingen 

hadden immers tegen hen een zeer levendige vijandigheid gecreëerd.
979

 Het verzet verloor de 

sympathie van het volk, omdat deze onmogelijk waardering kon opbrengen voor een 

gewelddadig confrontatie met de eigen Belgische ordediensten en dit terwijl de oorlog buiten 

het eigen land nog voortwoedde. Deze houding tastte zowel de geloofwaardigheid van het 

Onafhankelijkheidsfront als de invloed van de KP aan. Het moreel gewicht van het verzet 

verloor aan waarde.
980

 Deze gebeurtenis toonde immers een verzet dat zich keerde tegen een 
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pas herstelde democratische staat. Hierdoor verloor het definitief de mogelijkheid om een 

politieke actor te kunnen zijn in de naoorlogse periode.
981

  

 

4. Besluit. 

Bij de reactie van het verzet op het ontwapeningsbevel ontstond in Oostende in de eerste 

instantie een spanning tussen het Geheim Leger dat gehoor gaf aan de oproep om te 

ontwapenen en de andere verzetsgroeperingen die het bevel gewoon naast zich neerlegden. De 

andere weerstandsbewegingen wilden immers de leden, wapens en plaats van het Geheim 

Leger inpalmen. Dit leidde tot conflicten, zoals de confrontatie tussen Lecluyse en 

Lauwereins. In Oostende was het voornamelijk het OMBR die profiteerde van de situatie en 

probeerde zijn organisatie uit te breiden. Het OF was daarentegen de organisatie die haar nek 

uitstak en het protest tot uiting bracht in Oostende. Als reactie tegen het ministerieel besluit 

van 13/11/44 kwam er een betoging. Volgens het OF in naam van alle groeperingen en in 

teken van eensgezindheid, in werkelijkheid het initiatief van het OF en zeer kleinschalig. Er 

werden ook wapens verstopt  en verdeeld onder de leden.  Naarmate het conflict tussen verzet 

en overheid evolueerde, verschoof de gespannen verhouding tussen de verzetsgroeperingen in 

Oostende. Uiteindelijk bleef het Onafhankelijkheidsfront als enige groepering volharden in 

haar verzet. Bovendien sloeg ze samen met de communistische partij de richting van 

confrontatie en geweld in. Dit zou ertoe leiden dat het OF in Oostende, net zoals in de rest van 

het land, ten opzichte van de andere groeperingen kwam te staan. Voor zover er ooit een 

verzetsfront had bestaan, viel dit nu definitief uit elkaar. 

De relatie tussen de verschillende verzetsgroeperingen was in deze kwestie dus gespannen. Er 

was immers sprake van verschillende reacties op het bevel bij de verschillende groeperingen. 

De verdeeldheid binnen het verzet was een van de redenen waardoor het zijn gelijk niet zou 

halen. Het gebrek aan samenhang tussen de verschillende organisaties zou het verhinderen om 

een politieke rol van betekenis te kunnen spelen. De ontwapening werd wel unaniem als 

vernederend en miskennend ervaren.  

 

Bij de reactie van de verschillende autoriteiten op de demobilisatiekwestie zien we in 

Oostende een verschillende houding ten opzichte van de verschillende verzetsgroeperingen. 

De demobilisatie van het Geheim Leger werd met niet veel enthousiasme onthaald door het 

stadsbestuur. Het OF werd daarentegen gewantrouwd en als ordeverstoorder bestempeld. De 

organisatie van een betoging werd deze groepering geweigerd. Het gezag van het stadsbestuur 
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stond zeer zwak in deze kwestie. De politiediensten hadden niet voldoende middelen om te 

kunnen ingrijpen. Daarom moest een beroep gedaan worden op de hulp van de geallieerden. 

Deze speelden een zeer actieve rol bij de ontwapening. Het OF en de PM leverden in 

Oostende hun wapens in aan de Britse overheden. De demobilisatiekwestie werd ook op 

lokaal vlak onterecht voorgesteld als een staatsgreep vanwege het communistisch verzet.  

 

De reactie van de publieke opinie in de demobilisatiekwestie verschilde eveneens naar de 

groepering. Over de demobilisatie van het Geheim Leger was men ongerust, omdat daarmee 

in de ogen van de bevolking de meest gedisciplineerde groepering verdween. Het OF en de 

PM was men vijandig gezind. De KP verloor aan invloed en het OF zijn geloofwaardigheid 

door een breekpunt te maken van de demobilisatie, terwijl andere kwesties voor de mensen 

veel belangrijker waren en waaraan de overheid geen voldoening schonk. Bovendien kon men 

onmogelijk waardering opbrengen voor een gewelddadig confrontatie met de eigen Belgische 

ordediensten, terwijl de oorlog buiten het eigen land nog voortwoedde. De uiteindelijk 

demobilisatie werd door de bevolking met opluchting onthaald. Het verzet verloor de 

sympathie van het volk en zijn moreel gewicht brokkelde af. Het verloor definitief de 

mogelijkheid om door te wegen op de politiek van het land. 
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THEMA 5: DE CAPITULATIE VAN DUITSLAND,  

DE TERUGKEER VAN DE OVERLEVENDEN EN DE TWEEDE VOLKSREPRESSIE.  

 

8 mei 1945 staat in ons collectief geheugen gegrift als de capitulatie van Duitsland en het 

einde van Wereldoorlog II in Europa. Net als de bevrijding van eigen stad, dorp of land in 

september-november ’44 werd deze gebeurtenis met zeer veel vreugde onthaald. Tezelfdertijd 

keerden echter de overlevenden uit de Duitse kampen terug naar huis. Zij brachten uit hun 

gevangenschap niet enkel gruwelverhalen mee, maar waren ook sterk getekend door deze 

wreedheid. Een schokgolf ging door de samenleving. De algemene verontwaardiging zou 

leidden tot een nieuwe golf van collectieve sancties tegen collaborateurs: de tweede 

volksrepressie.
982

  

In mei, juni 1945 verliepen deze wraakacties volgens Pieter Lagrou in een totaal nieuwe 

dimensie. Terwijl de bevrijding een nationaal moment was geweest, ging het na de capitulatie 

van Duitsland niet langer om het verslaan van ‘de moffen’ zoals in Wereldoorlog I. Deze 

oorlog was niet langer gelijk aan de vorige. Het was een oorlog tegen de nazi’s en de 

onverstaanbare gruwel waaraan zij zich schuldig hadden gemaakt. De terugkeer van de 

overlevenden zou met andere woorden een keerpunt te weeg brengen in de beleving van 

Wereldoorlog II. Vervolging zou op de voorgrond komen te staan, terwijl het verzet hierdoor 

nog sneller als nationale mythe naar de achtergrond zou verdwijnen.
983

 

Daarom is dit thema belangrijk voor ons onderzoek en zullen we in dit hoofdstuk nagaan hoe 

de capitulatie van Duitsland onthaald is in Oostende. Hoe men reageerde op de terugkeer van 

de overlevenden en de gruwel van de kampen. In welke mate er een tweede volksrepressie 

uitbrak en hoe de verschillende actoren daarin betrokken waren, reageerden, in relatie stonden 

tot elkaar. 

 

1. Oostende en de capitulatie van Duitsland. 

In de nacht van 7 op 8 mei 1945 weerklonken er kanonschoten in Oostende. Deze kondigden 

de capitulatie van Duitsland aan. De volgende dag werd het nieuws bevestigd en opnieuw 

werden er kanonschoten afgevuurd. Ditmaal begeleid door alle kerkklokken van de stad.
984

 In 

Oostende en omgeving vonden er overal feestelijkheden plaats.
985

 Niemand had zin om te 
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werken. De straten liepen vol mensen. ’s Avonds was de beweging in de stad op zijn hoogste 

punt.
986

 Er werd namelijk een optocht georganiseerd door het stadsbestuur om de overwinning 

te vieren en de nodige luister te verlenen. Men was tot een flink stuk in de nacht op straat en 

doorheen heel de stad klonk het gezang en de geestdrift van zowel inwoners als soldaten.
987 

Ook de volgende dag was het nog steeds feest in Oostende: ‘Iedereen was op zijn best en er 

was leute op de bane, want het was dorstig weer en de dorst moest gelest worden.’
988

  

Dit doet ons terugdenken aan de feestvreugde bij de bevrijding van de stad op 8 september 

1944. Ook toen kwam de Oostendse bevolking op straat. Er werd gezongen, gelachen en 

gedanst. Er werd met de soldaten verbroederd. De collectieve vreugde van 8 september 1944 

had met behulp van bepaalde bevrijdingsriten geleid tot het overstijgen van alle 

tegenstellingen in de samenleving en de herbevestiging van de gemeenschap als groep.
989

 Bij 

de viering van de capitulatie van Duitsland ziet men echter dat een optocht voor de 

overwinning, een uiting van collectieve vreugde, aangewend werd om een bepaalde positie in 

te nemen tegenover een belangrijk ankerpunt in de samenleving: de koning. De 

overwinningsstoet mondde namelijk uit in een eerste ‘confrontatie’ in Oostende tussen voor- 

en tegenstanders van Leopold III. Het einde van de oorlog in Europa en het vieren ervan 

leidde met andere woorden tot het bovenkomen van een nieuw conflict, tot het verbreken van 

de eenheid. In het hoofdstuk over de koningskwestie zal daar dieper op ingegaan worden. 

Niet enkel de koningskwestie droeg ertoe bij, maar na de capitulatie van Duitsland werd 

Oostende, net zoals de rest van het land, verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Enerzijds 

was er vreugde en werd er volop gefeest, maar anderzijds werd men ook geconfronteerd met 

gevoelens van pijn, verdriet, verlies, alsook verontwaardiging en woede. Een schril en 

schrijnend contrast. Met de bevrijding van de Duitse concentratiekampen werd heel de wereld 

namelijk geconfronteerd met het mensonterende regime en de vreselijke 

levensomstandigheden waarin de politieke gevangenen verkeerd hadden. Berichten bereikten 

Oostende via kranten, radio of ooggetuigen. De inwoners van de badstad waren net zo 

geschokt als de rest van het land en de gemoederen werden er zeer sterk door opgehitst.
990

 Zo 

beschreef Rymenans, vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat verder de sfeer onder 

de Oostendse bevolking: 

‘Iedereen die een familielid of een kennis heeft die zich nog in Duitsland bevindt en menigeen 

is in dat geval, denkt dat de mogelijkheid groot is dat de afwezige niet meer terugkeert of zo 
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hij wel terugkeert dat hij de rest van zijn leven de gevolgen zal ondervinden van het kwaad 

dat hem berokkend is. Dit idee verbittert de gemoederen, de paniekstemming tast elkeen aan 

en zelfs de vreedzame mensen hunkeren naar wraak.’
991

 

Sinds maanden wachtten vele gezinnen gespannen af, bekommerd om het lot van hun 

weggevoerde familieleden en vrienden. Met honderden vulden ze nu dagelijks het station van 

Oostende in de hoop hen van de trein te zien stappen.
992

 Elke dag keerden tussen april en juni 

1945 vier- à vijfduizend Belgen terug naar hun vaderland.
993

 In 1945 keerden er in het totaal 

1207 Oostendenaren terug uit Duitsland.
994

 In 1946 waren er dat 1259.
995

 Deze cijfers zijn 

echter totaalcijfers. Naast krijgs- en politieke gevangen, gedeporteerden en verplichte 

arbeiders zijn ook voortvluchtige en vrijwillige arbeiders meegerekend. Aparte cijfers zijn er 

enkel voor 1946 bekend.
996

 

De verhalen en de aanblik van de teruggekeerden veroorzaakten een enorme 

verontwaardiging.
997

 Uitgeput en ziek kwamen ze terug.
998

 Ze waren uitgemergeld en zagen 

eruit als skeletten.
999

 Sommigen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden, anderen 

werden thuis verzorgd.
1000

 Talrijke Oostendenaren keerden echter nooit meer terug en voor 

hun familie kwam het harde nieuws van hun dood. Voor hen geen vreugde om het einde van 

de oorlog. Nee, ‘Zij, …, zijn diegenen die nu zullen verstoken blijven van de vreugde van de 

lang verwachte vrede.’
1001

 Enkel pijn, verdriet en verlies bracht hen de oorlog. De hele stad 

rouwde met hen mee. ‘Oostende in grooten rouw’, kopte Het Kustblad: ‘Het onherstelbare 

heeft zich voltrokken. Benevens het lijden van talrijke gefolterden die uitgeput en ziekelijk 

terugkomen, betreurt Oostende en met haar de ganse bevolking, thans het onherstelbare 

verlies van de besten onder haar zoons.’
1002

 

Eerst was het nieuws enkel een gerucht. Het bereikte Oostende begin mei 1945. ‘We waren 

bevreesd er aan te denken, omdat we niet wilden dat het verschrikkelijk nieuws de 

werkelijkheid zou worden. En nochtans tussen de menigvuldige en meest schrikwekkende 

verhalen van onze teruggekeerde gedeporteerden, nam het droevige nieuws zijn akelige vorm 
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aan.’
1003

 Het was de persoon van dokter Jauquet die het nieuws bevestigde. Deze weerstander 

en belangrijk figuur uit het Geheim Leger
1004

 was uit gevangenschap in Dinant aangekomen 

en de schouwburgdirecteur van Oostende werd naar hem toe gestuurd. Aan hem beschreef 

Jauquet de gruwel van de kampen en gaf hij namen mee van overledenen.
1005

 Het ging om een 

tiental slachtoffers, allen bekende personen in Oostende en omgeving. Het gerucht ging dat de 

dokter verder nog in het bezit was van een lijst van 360 doden. Zelf zou de man slechts 45 kg 

meer gewogen hebben. Jauquet was een van de namen die volgens de vertegenwoordiger van 

het Hoog Commissariaat rechtstreeks sprak tot het gemoed van de Oostendse bevolking.
1006

 

Dit merkt men ook aan de aandacht die de pers besteedde aan zijn terugkeer.  

Wat men ook merkt, is dat al dit nieuws een grote beroering veroorzaakte in Oostende. In het 

bovenstaande hebben we geprobeerd de stemming te beschrijven die in de stad hing na de 

oorlog. Het is duidelijk dat er niet enkel sprake was van gevoelens van verdriet en pijn, maar 

er heerste ook woede, verontwaardiging en verbittering. In combinatie met de onvrede over de 

overheidsrepressie die als onvoldoende streng werd ervaren en die in stijgende lijn was 

toegenomen sinds de eerste volksrepressie,
1007

 was deze sfeer zeer explosief te noemen. De 

dagelijkse confrontatie met de aanwezigheid van vrijgelaten of zelfs nooit vervolgde 

collaborateurs in de samenleving was er voor velen te veel aan. Dat bovendien van dezelfde 

treinen die politieke gevangenen terug thuis brachten vaak collaborateurs stapten die in de 

aanloop van de bevrijding hun land ontvlucht waren, dat dreef  de spanning nog meer op. Na 

de capitulatie van Duitsland begonnen ook deze immers terug naar huis te keren.
1008

 Voor 

1945 is daar voor Oostende geen exact cijfer van voorhanden, terwijl voor 1946 overgeleverd 

is dat toen nog 60 voortvluchtigen aankwamen uit Duitsland.
1009

 

Men beschouwde de collaborateurs medeverantwoordelijk voor al dit lijden en verlangde dat 

ze hiervoor zouden boeten. Voor de tweede maal barstte bijgevolg de volksrepressie los. 

Daarbij werden opnieuw huizen van collaborateurs ritueel geschonden. Ultimatums werden 

uitgeschreven om hen de stad te doen verlaten. Men wachtte voortvluchtige die terugkeerden 

op in de stations en pakte ze hardhandig aan. Er werden ook manifestaties georganiseerd.
1010

 

Al deze acties kwamen voor in Oostende. Wat echter opvalt is dat een aantal acties los 
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stonden van elkaar, terwijl er een tweetal dagen zijn in Oostende waarop er een echte ‘grote 

schoonmaak’ werd gehouden. Een soort tabula rasa. Gericht en collectief. 

 

2. De tweede volksrepressie in Oostende. 

2.1.  Weergave van de feiten. 

‘De bevolking was sedert enige dagen in een zenuwachtig gespannen toestand die steeds 

crescendo ging bij elke aankomst van politieke gevangenen.’,
1011

 beschreef Volksstem de 

situatie op 13 mei 1945 in Oostende. Dit bevestigt het beeld van de reeds beschreven en 

verklaarde explosiviteit van de situatie. Het was slechts wachten op een kleine vonk om de 

volkswoede tot uitbarsting te laten komen. Alles deed dus vermoeden dat er iets op til was. ‘In 

de laatste tijden hadden we het onweder zien samentrekken.’,
1012

 bevestigt ook Het Kustblad. 

Dé vonk die de volkswoede tot uitbarsting liet komen, was volgens Volksstem de aankomst 

van een SS’er die vrij, zonder enige aanhouding had kunnen terugkeren naar de badstad. De 

eis tot zijn wegleiding en internering bracht een grote volkstoeloop teweeg aan de 

muziekschool. Er was zelfs sprake van het gebouw aan te vallen. De volkswoede was 

losgebarsten en het dichtstbijzijnde huis van oorlogsschepen Van Coillie werd als eerste het 

voorwerp van vernieling.
1013

 Het rijkswachtverslag bevestigt dat naar aanleiding van een 

volkstoeloop bij het repatriëringcentrum van Oostende een groep personen zich had begeven 

naar de woning van een ex-schepen. Al de meubels werden door de ramen op straat gegooid 

en in brand gestoken.
1014

  

Daarop vormden en verspreidden zich verschillende groepen manifestanten. Volgens de 

rijkswacht waren dit er zeven à acht en was iedere groep begeleid door een opgewonden en 

talrijke menigte.
1015

 Volgens Volksstem ging het om groepen van duizenden mensen.
1016

 

‘Duizenden mensen’ is uiteraard een zeer vaag cijfer, maar het toont toch dat het ging om een 

grote massa volk die op de been was. De manifestanten trokken door heel de stad en begaven 

zich naar huizen van collaborateurs.
1017

 Het opzet was dezelfde als tijdens de volksrepressie in 

september 1944
1018

 en dat was duidelijk maken aan de eigenaars dat ze niet langer geduld 
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werden in de samenleving. Tegelijkertijd wou men ook hun woning zuiveren.
1019

 In de krant 

Voor Allen werd deze intentie expliciet verwoord. Men sprak er van het houden van 

‘schoonmaak’.
1020

 Deze noodzaak in de samenleving is te verklaren vanuit het idee dat de 

houding van de collaborateur ook zijn bezittingen had bezoedeld. Om deze huizen terug een 

plaats in de samenleving te kunnen geven, moesten ze daarvan ontdaan worden. Daarom 

werden deze woningen op een rituele manier geschonden.
1021

  

In Volksstem omschreef men het gebeuren als volgt:  

‘Bij het rinkelend neerslaan van het eerste vensterglas van een huis steeg altijd een opheffend 

gejubel op. Daar waar een gebrandmerkte door te protesteren zijn boel wilde redden, ging er 

een zo dringend gejoel op dat de meeste ogenblikkelijk inzagen dat er tegen de volkswoede 

niets te doen was en dan ook lieten begaan.’
1022

  

Antoon Vrints duidt in zijn onderzoek het maken van lawaai aan als een van de kenmerken 

die de boodschap van expulsie vorm gaven. Op een verbale manier werd de collaborateur 

vernederd, gestigmatiseerd en zo uitgestoten uit het sociale netwerk.
1023

  

De manifestanten verschaften zich toegang tot deze huizen. In het verslag van het Hoog 

Commissariaat vermeldt men dat dit gebeurde ‘met geweld’.
1024

 De collaborateurs gaven 

veelal geen gevolg aan de vraag om de deur open te doen uit angst of vanwege het feit dat ze 

niet aanwezig waren, maar geïnterneerd of gevlucht waren. Daarop verschaften de 

actievoerders zichzelf toegang.
1025

 Een mogelijke volgende stap draaide rond 

bewijsmateriaal.
1026

 Zo bracht men bij Mej. V. twee Duitse uniformen, een hakenkruisvlag en 

een portret van Hitler naar buiten en ‘het verging allemaal in de laaiende vlammen’.
1027

 Dit 

waren allemaal symbolen van de voormalige Duitse orde. Vuur is verbonden met de 

symboliek van een zuiverende kracht. Door deze voorwerpen te verbranden, werd eveneens 

de vroegere machtsconstellatie vernietigd.
1028

 Ondanks de volkswoede en het beeld dat deze 

oncontroleerbaar was, bleek bewijsmateriaal wel degelijk van belang te zijn bij deze 

volksrepressie. Althans bewijzen die aantoonden dat men niet schuldig was. Er zijn namelijk 

voorbeelden, waarbij eigenaars hun huizen konden behoeden van vernietiging door hun 

onschuld te bewijzen.  Zo onthielden de betogers zich bij een restaurant op de visserskaai, 
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aangezien de eigenares bewees niets meer te maken te hebben met haar zoon die sinds lang 

het ouderlijke huis had verlaten. Bij Mevr. V. werden papieren onderzocht over de 

aanhouding van haar man, zijn activiteiten tijdens de oorlog, zijn mogelijke lidmaatschappen 

van pro-Duitse organisaties.
1029

  De vraag is echter of het hierbij ging om een omkering van 

de rechtsregels. Was het even noodzakelijk om aan te tonen dat iemand schuldig was voor 

men zijn of haar huis vernielde, als dat men zijn eigendom van vernieling kon behoeden door 

aan te tonen dat men onschuldig was? In de verslagen van rijkswacht, politie, stadsbestuur en 

Hoog Commissariaat maakt men namelijk geen enkele vermelding van deze bewijsvoering en 

gaat men onmiddellijk over tot de volgende stap in de collectieve sanctie. 

Dit was de vernieling van het huis en het huisraad van de collaborateur.
1030

 Daarbij werden 

ruiten ingegooid
1031

 en de hele inboedel werd van gelijk welke verdieping naar beneden op 

straat gegooid. Alles werd met benzine overgoten en in brand gestoken.
1032

 Over de manier 

waarop dit gebeurde, getuigde Volksstem: 

‘Geen enkel verhuizer is in staat met zijn gespecialiseerde mannen zo snel iemand zijn 

inboedel buiten te zetten. Slaapkamers, keukens, een ganse winkelinstelling waren buiten in 

vijf minuten. Het was net of dat sommigen door de duivel bezeten waren, zo had de woede hen 

te pakken. Echte krachttoeren werden er uitgevoerd zoals een piano met twee mannen over 

een balkon werpen, een zware feu-continu alleen buiten sleuren.’
1033

 

Woede leidt vaak tot buitensporige kracht en de volksrepressie werd er dan ook door 

gekenmerkt. Deze zou echter enkel aangewend worden tegen materieel. Zo rapporteerde 

Rymenans aan het Hoog Commissariaat dat ‘aan den persoon der inwoners der bezochte 

huizen, werd … geen lichamelijk letsel toegebracht’.
1034

 Ook De Zeewacht bevestigde dit: 

‘Wij haasten ons te verklaren dat geen slagen toegebracht werden…’
1035

 Zowel het Hoog 

Commissariaat als deze katholieke krant stonden sceptisch ten opzichte van de volksrepressie. 

Beide zouden het dus zeker niet nalaten om het te melden, indien dit anders was geweest. In 

september 1944 was er echter wel sprake geweest van fysiek geweld tegen collaborateurs.
1036

 

Gedurende de grote zuivering van 13 en 14 mei is er echter een uitzondering hierop en deze 

was dan ook nog zeer extreem, want ze leidde tot de dood van een SS’er. Dit gebeurde echter 

niet tijdens het vernielingswerk van de huizen, maar bij zijn aankomst in het station van 

                                                 
1029

 De Zeewacht, 19.5.45 
1030

 VRINTS (A.), op.cit., p493 
1031

 Volksstem, 26.5.45 
1032

 SOMA AA 1311/1304 : Verslag nr 332/1546 ‘wanordelijkheden te Oostende op 13 en 14 mei 1945’, TP 

Oostende, Rymenans, 15/5/45 
1033

 Volksstem, 26.5.45 
1034

 SOMA AA 1311/1304 : Verslag nr 332/1546 ‘wanordelijkheden te Oostende op 13 en 14 mei 1945’, TP 

Oostende, Rymenans, 15/5/45 
1035

 De Zeewacht, 19.5.45 
1036

 Ut supra 



212 

 

Oostende.
1037

 Hierbij moet opgemerkt worden dat dit om een ander soort collectieve actie 

ging. Na de oorlog werden collaborateurs namelijk opgewacht aan het station en hardhandig 

aangepakt. In Oostende zijn daar ook enkele voorbeelden van,
1038

 maar deze staan los van het 

doel van 13 en 14 mei en dat was de grote zuivering van huizen van de collaborateurs. 

Dat dit geweldloos verliep, was niet het enige feit dat men wou benadrukken. De Zeewacht 

vervolgde namelijk zijn zin als volgt: ‘… en dat er ook niets gestolen werd …’.
1039

 Hierover 

getuigde men in Volksstem:  

‘Hun verachting voor alles wat zwart is, was zo groot dat de kostelijkste voorwerpen zoals 

juwelen, de beste voedingswaren, de fijnste likeuren hun onverschillig lieten, ja ze zelfs niet 

dulden dat iemand zich iets toe-eigende. Alles ging in de brandstapels op. Misschien zijn er 

hier en daar wel een paar ongure elementen die geplunderd hebben, maar dit werd te keer 

gegaan door het volk zelf.’
1040

  

Het feit dat men zich niets toe-eigende van de bezittingen van de collaborateurs is opnieuw te 

verklaren vanuit het idee dat de collaborateur door zijn houding ook zijn bezittingen had 

bezoedeld. Bovendien gaat het hier om luxewaren en deze werden veracht, omdat ze symbool 

stonden voor de onrechtmatige positie die de collaborateur zichzelf had toegeëigend in de 

samenleving. Terwijl de rest van de bevolking van alles ontnomen en ontzegd was, had deze 

zijn levensstandaard kunnen verbeteren en was nooit iets tekort gekomen:  

‘Zij hebben zich alles kunnen veroorloven wat hun hartje lustte, dank zij hun judaspenningen. 

Onze goede Belgen hebben in armoede hun centen kunnen opeten, hebben vernederingen en 

ontberingen onderstaan, hebben in de gevangenissen gezucht en zijn in concentratiekampen 

gefolterd en vermoord geworden, zij hebben hun leven geofferd voor een vrij en gelukkig 

België.’
1041

  

Door de uiterlijke kenmerken van de illegitieme verrijking en sociale promotie van de 

collaborateur ritueel te vernielen, werden de rechtmatig geachte verhoudingen hersteld.
1042

 

De brandjes zouden volgens De Zeewacht woedden tot ’s avonds laat, tot ongeveer 22 uur om 

precies te zijn.
1043

 Volksstem sprak van een 12 uur durende zuivering zonder onderbreking.
1044
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Dit blijkt ongeveer te kloppen als we zien dat in het rijkswachtverslag 11u30 aangegeven staat 

als het tijdstip waarop de onlusten begonnen.
1045

 De balans van de grote zuivering in 

Oostende stond zondag 13 mei 1945 op de vernieling van ongeveer 60 huizen.
1046

 Dit is echt 

veel als dit geplaatst wordt in de context van het toenmalige woningentekort in Oostende.
1047

 

Er werden lijsten gepubliceerd in de pers met de naam van de collaborateur of eigenaar van de 

woning, de straatnaam en het nummer.
1048

 Dit gaf de gebeurtenis nog meer een vernederend 

karakter. Daar was het de collectieve sanctie immers bewust om te doen. Door het 

vernederende karakter werd een einde gesteld aan de machtspositie die de collaborateur 

zichzelf onrechtmatig had toegeëigend in de samenleving.
1049

 

 

De volgende morgen, 14 mei 1945, om 9u30 herbegonnen de collectieve acties. Zo trok een 

groep naar de Adolf Buylstraat om de zuivering voort te zetten.
1050

 Volksstem schreef dat er 

zich die dag nog een vijftal voorvallen hadden voorgedaan.
1051

 De Zeewacht geeft een 

opsomming van negen huizen.
1052

 De rijkswacht spreekt van een twaalftal huizen waarvan de 

inboedel vernietigd werd.
1053

 Twee of drie groepen hielden zich hiermee bezig, terwijl men op 

het stadhuis was gestart met het voeren van onderhandelingen. Om 10u had men een 

vergadering belegd. Deze duurde tot 12u30. Alle betrokken partijen waren vertegenwoordigd. 

Dit waren de burgemeester, de hoofdcommissaris van de politie, de kapitein van de rijkswacht 

Oostende en de bevelhebber van de Rijkswachtgroep Brugge voor de lokale overheden. 

Daarnaast was er een afgevaardigde van de Engelse overheid en een vertegenwoordiger van 

het Hoog Commissariaat aanwezig. Dat de leiders van de weerstandsgroeperingen deelnamen 

aan het gesprek is echter het belangrijkste gegeven voor ons onderzoek.
1054

 We zullen later 
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per partij ingaan op wat hun aandeel was bij de gebeurtenissen en hoe hun rol door zowel 

zichzelf als de anderen werd voorgesteld. Dit laatste is belangrijk, want in het geval van het 

verzet was dit totaal verschillend. Eerst gaan we verder met een weergave van de feiten. 

Het resultaat van de onderhandelingen was dat mits het inwilligen van bepaalde eisen de 

acties zouden stopgezet worden.
1055

 Concreet werden de acties opgeheven tot 18 uur. Tegen 

14 uur dienden de actievoerders hun wensen kenbaar te maken. Op het vastgestelde uur 

overhandigde een afgevaardigde van de weerstand hiervan een nota aan hoofdcommissaris 

Pintelon.
1056

 De eisen luidden als volgt: 

‘1
e
 – De onmiddellijke aanhouding van alle collaborateurs en verraders, te beginnen met de 

groote; 

2
e
 – Het sluiten van alle handelsondernemingen van aangehoudenen; 

3
e
 – Verbieden van verhuizingen der ‘Zwarten’ 

4
e
 – Geen rechtsvervolgingen tegen gelijk wie die medegeholpen heeft aan de actie van 

Zondag 13 en Maandag 14 mei 1945 tenzij voor diefstal.’
1057

 

Nadat hij zich in verbinding had gesteld met burgemeester Serruys en krijgsauditeur Depondt 

uit Brugge, achtte Pintelon zich gemachtigd om in te gaan op deze eisen. De nota werd door 

de weerstand via aanplakbrieven kenbaar gemaakt aan de bevolking.
1058

 Deze bevatte de 

eisen, verzekerde de inwilliging van de overheid en riep op tot orde.
1059

 Dit bedaarde de 

gemoederen. De acties werden gestaakt. Er werden geen vernielingen meer gepleegd.
1060

 Van 

overheidswege ging men over tot het aanhouden van collaborateurs. Men had een voorlopige 

lijst met 31 personen overhandigd, van wie de arrestatie werd geëist.
1061

 De overheid kon daar 

over het algemeen aan tegemoet komen, aangezien velen onder hen reeds voor de 

overhandiging van de lijst ter beschikking van de krijgsauditeur waren gesteld.
1062

 Op 14 mei 

1945 vonden volgens Voor Allen tien interneringen plaats, op 15 mei zestien en op 16 mei 
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twee.
1063

 Het Kustblad spreekt van een totaal van 51 Oostendenaren die aangehouden werden 

naar aanleiding van het protest.
1064

 De Zeewacht maakt vermelding van een nog groter getal. 

Deze krant sprak van een zeventigtal nieuwe aanhoudingen met daarenboven ook de 

herinrekening van reeds vrijgelaten collaborateurs.
1065

 Opnieuw werden de namen van deze 

collaborateurs vrijgegeven in de pers
1066

 en opnieuw maakte dit deel uit van de 

vernedering.
1067

 Aan de eerste eis werd dus zeker en vast tegemoet gekomen door de 

overheid. Aan de berichtgeving in de pers is duidelijk een tendens waar te nemen van een 

verhoogde activiteit van politie en gerecht op het vlak van aanhouding en berechting van 

collaborateurs. Zo werd er telkens vermelding gemaakt van nieuwe aanhoudingen en van 

vonnissen van de krijgsraad te Brugge.
1068

 Daar werden na de gebeurtenissen een aantal 

doodsvonnissen voltrokken en stonden een aantal oorlogsmisdadigers terecht.
1069

  

Over de eis, waarbij ‘het sluiten van alle handelsondernemingen van aangehoudenen’ werd 

gevraagd, werd blijkbaar lichter overgegaan. Het stadsbestuur werd een maand later 

gewaarschuwd door het bestuur van het OMBR-WB voor geruchten die in Oostende verspreid 

werden dat de bevolking opnieuw zou ingrijpen tegen collaborateurs in de vorm van 

vernielingen. De reden daartoe was dat familie en kennissen van aangehouden personen hun 

handel voortzetten, ondanks de eis van de weerstandsgroeperingen dat alle ondernemingen 

van die personen gesloten moesten worden.
1070

  

De laatste eis zou echter het meest omstreden worden. Deze omvatte het buitenvervolging 

blijven van de actievoerders. De politie zou later daarentegen de opdracht krijgen van de 

procureur des Konings om onderzoek te voeren naar de personen die deelnamen aan de 

onlusten van 13 en 14 mei.
1071

 Dit leidde tot heel wat verontwaardiging. De eis zou in de 

publieke opinie echter ook op verachting onthaald worden. Maar, daar zullen we later nog op 

terug komen. 

 

Op dinsdag 15 mei 1945 deden zich verder geen wanordelijkheden meer voor in Oostende. 

Nochtans werden in de loop van de nacht aanplakbrieven uitgehangen in de stad. Deze hadden 
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de vorm van een rouwbrief: wit papier, zwarte druk en zwarte rouwband en bevatten de 

volgende tekst: 

‘GEDENKEN WIJ PIETEITSVOL ONZE DOODEN, ACHTERBLEVEN IN DE DUITSCHE 

HEL. 

Wij kunnen onzen rouw niet dragen als wij de medeschuldigen nog vrij zien rondlopen. 

Wij eischen dus dringend en zulke onmiddellijk de verwijdering aller verraders uit onze stad.  

Zoo niet staan wij niet meer in voor alle nadeel dat daaruit voortspruit. 

Alleen de verraders vernietigen deze plakbrief en zullen hun verdiende straf niet 

ontloopen.’
1072

 

De tekst maakt duidelijk dat de spanningen en ontevredenheid ondanks de onderhandelingen 

nog niet verdwenen waren. Er werd geen vermelding gemaakt van de drukker of uitgever. De 

weerstandsgroeperingen hielden staande dat de brief niet van hen uitging. De gebeurtenis zou 

dus leidden tot speculaties en nieuwe spanningen. Onder de bevolking van Oostende zou de 

publicatie van dit pamflet bovendien ook de paniekstemming hernieuwen. Daartegenover zou 

de gouverneur van West-Vlaanderen een plakbrief laten verschijnen om de bevolking aan te 

manen tot kalmte.
 1073

 

 

De verschillende overheden en de weerstandsgroeperingen kwamen opnieuw samen op 

woensdag 16 mei 1945.
1074

 Er rezen daarbij geen moeilijkheden meer. De samenkomst 

beperkte zich tot de overhandiging van enkele lijsten met personen die men graag wou 

geïnterneerd zien.
1075

 Op 17 mei rapporteerde Rymenans aan het Hoog Commissariaat dat de 

toestand in het gebied van Oostende een merkbare verbetering had ondergaan. Er hing wel 

nog een zekere nervositeit in de lucht. Zonder onvoorziene ontwikkelingen was er volgens 

Rymenans echter hoop dat de toestand zich normaliseerde. Hij wijdde dit toe aan de 

interneringsmaatregelen die tot een gunstig effect hadden geleid.
1076

 Zijn volgende verslagen 

bevestigen deze evolutie. Er vonden verder in Oostende effectief geen acties meer plaats 
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tegen collaborateurs.
1077

 Wel zou er nog sprake zijn van wat Rymenans een fluistercampagne 

noemde en dit over mogelijke wraakmaatregelen.
1078

 Hier en daar zou er ook wel nog eens 

gedreigd worden om alles kort en klein te slaan, maar dit zou telkens bij woorden gebleven 

zijn.
1079

 Toch zou men bij het Hoog Commissariaat nog lange tijd op zijn hoede blijven voor 

nieuwe onlusten. Kapitein de Groote herhaalde daarbij telkens dat de situatie in West-

Vlaanderen slechts schijnbaar kalm was.
1080

 Hij was ervan overtuigd dat het minste incident 

nieuwe manifestaties kon uitlokken en daarbij hoorde een zekere ongerustheid, want ‘on ne 

sait pas où cela s’arrêterait’.
1081

  

 

2.2. De betrokken partijen. 

2.2.1. Het verzet. 

Het Hoog Commissariaat beschouwde net als de lokale overheden het verzet verantwoordelijk 

voor de gebeurtenissen van 13 en 14 mei. Rymenans wees in zijn verslag de 

weerstandsgroeperingen aan als ‘leiders der manifestaties’
1082

 en omschreef ze alsook als ‘de 

kern van de laatst voorgekomen onlusten’.
1083

 De leden van de plaatselijke verzetsorganisaties 

zouden zich echter volgens kapitein Gouwy bij vreemden, niet-Oostendenaren gevoegd 

hebben, die de rijkswachter omschreef als leiders van de groepen manifestanten.
1084

 In een 

later verslag was ook Rymenans ervan overtuigd dat het initiatief van de gebeurtenissen niet 

bij de lokale weerstandsgroepen lag, maar bij ‘een centraal bestuur’.
1085

 De ‘theorie’ van 

Rymenans was zeker niet uniek, maar sluit aan bij de vaak gemaakte veronderstelling dat aan 

de collectieve acties van mei 1945 een overkoepelend complot aan de grondslag lag.
1086

 Dit 

idee leefde ook na het beëindigen van de acties voort. Zo bleef men in West-Vlaanderen 

nieuwe onlusten verwachten. Die zouden geprovoceerd worden door extremistische 
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elementen.
1087

 Kapitein de Grootte van het Hoog Commissariaat vermoedde daarbij dat 

bepaalde groeperingen zich bezighielden met de bewapening van hun leden en het oprichten 

van depots. Hij had de indruk dat er op bevel werd gewerkt en vreesde dat men op een of 

andere dag zomaar de wapens zou boven halen.
1088

  

De communisten werden bij dit alles geviseerd. Dit is niet vreemd aan de ideologie van het 

Hoog Commissariaat en moet van daaruit verklaard, alsook genuanceerd worden. Men 

geloofde immers rotsvast in het ‘communistisch gevaar’.
1089

 Het complot werd gezien als een 

communistisch complot.
1090

 Zo rapporteerde kapitein de Grootte dat langs de kust groepen 

van communistische elementen zich organiseerden om als het bevel hen daartoe gegeven 

werd oproer uit te lokken.
1091

 De argumentatie van Rymenans laat dezelfde fixatie zien. Om 

zijn vermoeden hard te maken dat er ‘een centraal bestuur’ achter de gebeurtenissen zat, wees 

hij op de aanwezigheid van een zekere Alfons Metsers in Oostende. Op 20 mei zou deze een 

spreekbeurt houden in de stadsschouwburg voor de viering van V-dag. De man was de 

algemeen secretaris van het Onafhankelijkheidsfront
1092

 en dat verklaart waarom Rymenans 

hem verdacht. De vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat legde er ook de nadruk op 

dat naast het OMBR voornamelijk het OF actief deelnam aan de manifestaties.
1093

  

 

Dit is de voorstelling van het Hoog Commissariaat en de lokale overheden over de rol van het 

verzet, maar in welke mate kwam dit overeen met de werkelijkheid? In de eerste plaats ging 

in tegenstelling tot bovenstaande veronderstellingen het initiatief van de tweede golf aan 

collectieve sancties in eerste instantie uit van de bevolking. Deze was verontwaardigd over 

het lot van de politieke gevangenen en beschouwde de bestraffing van de collaboratie 

onvoldoende.
1094

 Als we terugkijken naar hoe het einde van de oorlog werd ervaren in 

Oostende, dan is het reeds aangetoond dat dit ook zo ervaren werd door de publieke opinie in 

de stad.
1095

 Deze realiteit, de combinatie van deze twee elementen lag aan de oorsprong voor 

het uitbarsten van de volkswoede en niet een of ander complot.
1096

 Een voorbeeld dat het idee 
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van een communistisch complot weerlegt en aantoont dat het initiatief van de bevolking 

kwam, vinden we in de volgende getuigenis uit Volksstem: 

‘De verbittering van het volk was zo groot dat toen een kommunist, die nochtans een groot 

populariteit kan bogen, het waagde aan de menigte voor te stellen niet te vernietigen maar 

wel ogenblikkelijk R. aan te houden, ze dreigde hem van het balkon te halen, indien hij zich 

niet ogenblikkelijk terugtrok.’
1097

  

De groepen manifestanten van 13 en 14 mei bestonden volgens dezelfde krant uit alle lagen 

van de bevolking.
1098

 Het is moeilijk om te achterhalen in welke mate het verzet betrokken 

was, maar betrokken waren ze effectief. Zo rapporteerde de rijkswacht bijvoorbeeld hoe in de 

morgen van 14 mei een groep weerstanders van het OMBR de meubels van een bepaald café 

vernielde.
1099

 Wat is er nu echter aan van de bewering dat het verzet een leidinggevende rol 

speelde bij de acties? Antropologisch en historisch onderzoek over collectieve sancties zoals 

charivari’s heeft reeds aangetoond dat het niet zo verwonderlijk is dat een specifieke categorie 

mensen bij deze gebeurtenissen een vooraanstaande rol speelde. Impliciet werden er 

aanvoerders aangewezen die daartoe bevoegd werden geacht. In het geval van de repressie 

was dit het verzet. De symboliek van de ‘witten’ als spiegelbeeld van de ‘zwarten’ droeg ertoe 

bij dat aan de weerstand het recht werd toegekend om de zuivering door te voeren. Ondanks 

het feit dat het verzet slechts een bepaald en zeer klein segment van de bevolking 

vertegenwoordigde, droeg de hele gemeenschap de sanctionering. De sanctie werd immers 

opgelegd in naam van de gemeenschap.
1100

  

De vooraanstaande rol van het verzet heeft ook helemaal niets te maken met een of andere 

machtsrelatie tussen het verzet en de bevolking, maar wijst eerder op een sterke symbolische 

taakverdeling die de consensus van het ogenblik tussen beide partijen uitdrukte. Het verzet 

nam de actieve zuivering op zich. Dit wou echter niet zeggen dat de bevolking daar passief bij 

bleef. Ook in Oostende zagen we hoe de actievoerders werden gevolgd door een hele menigte, 

hoe er samenscholingen waren voor de woningen van de collaborateurs en hoe er gejoel en 

gejuich opsteeg wanneer de inboedel vernield werd.
1101

 Op deze manier werd de gedeelde 

afkeer tegenover de collaborateurs gelucht en stemde men in met de sanctionering. De taak 

van de bevolking bestond er dus uit de publieke opinie te vertolken. Het verzet was immers 

ondanks zijn vooraanstaande rol niet de enige actor bij de sanctionering van de collaboratie. 
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De bevolking vervulde een complementaire rol aan die van het verzet. Hoewel het verzet en 

de bevolking doorgaans verschillende rollen hadden, was er toch ook duidelijk sprake van een 

wederzijdse beïnvloeding.
1102

 

Dit alles wijst dus uit dat de voorstelling van het verzet als de leider van de gebeurtenissen op 

13 en 14 mei 1945 met enige nuance moet benaderd worden. Daarnaast was er ook de 

veronderstelling van een achterliggend complot. Wat was daarvan aan? Antoon Vrints 

weerlegt deze gedachte, maar stelt wel dat er in een latere fase van de tweede golf collectieve 

sancties sprake was van een zekere mate van orkestratie en organisatie. Er zijn sporen van 

strategieën terug te vinden die dit laten merken.
1103

 Dezelfde pamfletten die Vrints hiervoor 

als bewijsmateriaal aanwendt voor Antwerpen circuleerden in West-Vlaanderen. Een eerste 

vlugschrift kondigde het begin aan van de ‘Grote Kuisch’. Politie en rijkswacht zouden 

machteloos zijn om daar ook maar iets aan te verhinderen.
1104

 Verder gaan we hier niet op in, 

want het pamflet werd reeds uitvoerig geanalyseerd in hoofdstuk drie.
1105

 Ook het tweede 

pamflet waarschuwde voor acties:  

‘…de maat is vol. Vanaf nu af zullen de zwarten behandeld worden, zooals zij nog nooit 

voordien zijn behandeld geweest, … . Wij zweren op het hoofd van onze jongens in 

Duitschland, dat voor ieder van hen die ginder verdwenen zijn, er hier in België drie Zwarten 

of leden hunner familie, spoorloos zullen verdwijnen. Hakenkruisen zullen nu uitgewisseld 

worden tegen andere in hout.’
1106

 

Dit vlugschrift was getekend door de weerstand, in Brussel. Het initiatief kwam echter niet 

uitsluitend van het centrale niveau, want de plaatselijke afdelingen van het verzet waren ook 

ondernemend. Zo hing het Onafhankelijkheidsfront een affiche uit aan het raam van zijn 

lokaal, waarin de groepering het zuiveringsbeleid van de Oostendse burgemeester 

aanklaagde.
1107

 Deze kritiek op het bestuur van de burgemeester vanwege het verzet is zeker 

geen uniek voorval. Naar aanleiding van de eerste volksrepressie was dit ook al eens 

gebeurd.
1108

 In het pamflet werd er letterlijk gesproken in naam van de bevolking.
1109

 De 

vraag is echter of we hieruit kunnen afleiden dat de onvrede onder de bevolking over het 

                                                 
1102

 VRINTS (A.), op.cit., p513-515. 
1103

 VRINTS (A.), op.cit., p551-552. 
1104

 SOMA AA 1311/1305 : Bericht aan Politie en Rijkswacht der Provincie West-Vlaanderen. 
1105

 Ut supra 
1106

 SOMA AA 1311/1305 : Bericht aan de bevolking. 
1107

 Ut infra 
1108

 Ut supra 
1109

 ‘In naam van 

De overgroote meerderheid van de bevolking, 

De moeders en vrouwen van onze gefusilleerden, doodgemartelde of verhongerde patriotten in Duitsland, 

De honderden gedeporteerden, 

TEKENEN WIJ PROTEST AAN TEGEN DE HANDELWIJZE VAN BURGEMEESTER SERRUYS …’, in: 

Pamflet ‘Burgemeester Serruys en de zuivering’, het Onafhankelijkheidsfront, in: SOMA AA 1311/1082: 

Verslag 28/4-5/5/45. 



221 

 

repressiebeleid aangewend werd voor eigen doeleinden? Wel te verstaan, doeleinden in de zin 

van het bekomen van een strenger repressiebeleid. Dan kunnen we spreken van een zekere 

strategie, orkestratie, organisatie.   

De Witte Brigade bleef niet achter en verspreidde op 5 mei 1945 vlugschriften in gans de stad 

met de volgende tekst: 

‘Aan de Oostendsche vaderlandslievende gezinden. 

Witte Brigade 

Wij willen onze martelaren wreken 

Daarom eisen de weerstanders dat alle zwarthemden en hunnen medewerkers onmiddellijk de 

stad verlaten 

Daarvoor doen wij beroep op alle vaderlandslievende gezinden kalm te blijven en zodoende 

de tucht en orde te handhaven. 

Hoofdkwartier West-Vlaanderen WB 

Warschaustraat Oostende’
1110

 

De weerstand schreef met andere woorden een ultimatum uit tegen de collaborateurs. Hiermee 

werd er een houding aangenomen op het vlak van de bestraffing van de collaborateurs. De 

repressie werd in een bepaalde richting geduwd. Er was in zeker zin dus sprake van 

orkestratie en organisatie. De wens tot het nemen van wraak werd letterlijk geuit. Er is echter 

geen sprake van het gebruik van geweld daarbij. Men eist louter dat alle collaborateurs de stad 

verlieten. Bovendien werden er uitdrukkelijk instructies gegeven tot het bewaren van de orde. 

Deze oproep staat dus haaks op de voorstelling van het verzet als ordeverstoorder.  

Naar aanleiding van de gebeurtenissen ontstonden er ook nieuwe organisaties die tot doel 

hadden de zuivering door te voeren. In Oostende kwam een afdeling van het Belgisch 

Nationaal Blok (BNB) tot stand.
1111

 In het actiecomité van het BNB zetelden leden van het 

merendeel van de Oostendse weerstandsgroepen.
1112

 Men wou een samenwerking tot stand 

brengen wat de zuivering en propaganda voor de nationale eenheid en democratie betrof.
1113

 

Er zijn dus ook bij de plaatselijke afdelingen van het verzet sporen van een zekere mate van 

organisatie en orkestratie terug te vinden.  

Opvallend is alleszins dat de gebeurtenissen op 13 en 14 mei zeer gericht verliepen. Er werd 

volgens De Zeewacht ‘met een grondige kennis van toestanden gehandeld’ en ‘er heerste een 

zekere orde en tucht’.
1114

 Zo werd bij een zekere mevr. V. de zaak niet verder doorgedreven, 

nadat de papieren van haar aangehouden man grondig onderzocht waren. In de Langestraat 
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werd alles buiten gehaald, maar terug aan de eigenaar overgeleverd nadat bleek dat hij een 

Italiaan was.
1115

 In het pamflet van de Witte Brigade werd er opgeroepen tot orde en tucht
1116

 

en vinden we dit dus ook terug. Na de onderhandelingen met de overheden werd er opnieuw 

opgeroepen tot orde en tucht door de weerstandsgroeperingen.
1117

 Dit staat in contrast met de 

voorstelling van de overheden. Zij spraken van ‘onlusten’ en ‘wanordelijkheden’.
1118

 

Wat ook moet onderkend worden, is volgens Antoon Vrints dat hoewel het initiatief voor de 

tweede golf collectieve sancties van de bevolking kwam, de weerstandsgroeperingen de 

bestaande onvrede gebruikt hebben. Het verzet heeft zich de volkswoede strategisch 

toegeëigend en politiek geïnstrumentaliseerd. Belangrijk is dat dit uiteraard enkel maar 

succesvol kon verlopen indien deze aansloot bij de verlangens, waarden en opvattingen van 

alle bevolkingslagen.
1119

 Die politieke instrumentalisering wijst zich uit in de manifestering 

van het verzet tijdens de onderhandelingen met de overheden op het stadhuis. Het waren 

immers de weerstandsgroeperingen die de eisen formuleerden die zouden vervuld worden in 

ruil voor het stoppen van de acties. Dit waren meer bepaald het OF en het OMBR van 

Oostende. In hun nota wendden ze letterlijk de onvrede onder de bevolking aan om zich 

daartoe te gerechtigen: 

‘Gezien de algemeene en gewettigde woede der bevolking bij het vernemen der gruwelijke 

behandelingen onzer politieke gevangenen; 

Gezien de vele vrijlatingen en de onrechtvaardige bestraffing der collaborateurs: 

EISCHEN WIJ:’
1120

 

In de bespreking van de eerste volksrepressie hebben we reeds gezien hoe het verzet al zijn 

energie stak in het vervullen van een zuiverende en repressieve rol, aangezien het zich niet 

kon profileren in de strijd om de bevrijding van ons land, alsook zijn ambities niet kwijt kon 

in het bestuur van de stad.
1121

 De weerstandsgroeperingen gebruikten hier in de tweede 

volksrepressie de onvrede onder de bevolking om hun eigen eisen inzake de bestraffing van 

hun vijanden door te voeren. Het verzet is daar bovendien zeer goed in geslaagd. Het kreeg de 

overheden immers zo ver dat ze luisterden en moesten toegeven aan de eisen. Men ging over 
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tot de internering van collaborateurs. Bovendien was er zowel bij de lokale overheden
1122

 als  

bij het Hoog Commissariaat vraag naar meer voorzichtigheid in de toekomst bij de vrijlating 

van collaborateurs.
1123

 Het was de eerste maal dat het verzet feitelijk zijn doel bereikte in de 

naoorlogse periode. De eerste maal dat ze als het ware een machtspositie had. Het beeld van 

een complot kan echter teniet gedaan worden, want het was helemaal niet de bedoeling van de 

weerstand om die ‘macht’ verder te gebruiken. Anders had het verzet de orde en tucht niet 

verzekerd nadat aan hun eisen werd toegegeven, maar had het gewoon verder gegaan. Het 

ging puur om de zuiveringskwestie.  

Terwijl de autoriteiten een zeer negatieve beeldvorming hadden over de rol van het verzet, 

was dit zeker niet het geval voor het zelfbeeld van de weerstanders. Deze was daarentegen 

zeer positief. De weerstand en meer bepaald de communisten stelden immers hun rol voor als 

die van bemiddelaars, als diegenen dankzij wiens hulp de situatie onder controle was 

gekregen:  

‘Op vele plaatsen konden de plaatselijke overheden in het bijzonder te Oostende de 

volkswoede niet tot staan brengen, zonder medehulp van het OF en de andere 

weerstandsorganisaties. Eens te meer is bewezen dat het OF en de Weerstand het vertrouwen 

geniet en de verzuchtingen van het volk vertolken.’
1124

 

Het ging zelfs verder. Het Onafhankelijkheidsfront trok openlijk zijn handen af van de acties. 

Alfons Metsers, algemeen secretaris van het OF en liberaal gemeenteraadslid uit Sint-Niklaas, 

verklaarde immers op de bijeenkomst van 20 mei dat de gebeurtenissen een spontane uiting 

waren van volkswoede en verkondigde dat: ‘Het OF weet wat discipline is, het heeft tijdens 

de bezetting in haar rangen een ijzeren discipline gekend en het OF zal niet toestaan en dit 

geld voor gansch België, dat de leden zich zelve rechten.’ Hij voegde er echter nog aan toe: 

‘Maar, wij zullen de regeering overtuigen en verplichten de zuivering door te voeren, zoals 

het hoort.’
1125

 De overheid werd immers door het verzet gezien als de ware boosdoeners. Dit 

wordt ons duidelijk als we het pamflet bekijken dat eind mei op muren en ramen verscheen in 

heel Oostende en uitging van het BNB: 

‘VADERLANDSCHE MANIFEST VAN DE BELGISCHE NATIONALE BLOK. 
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Door rechtmatige woede gedreven, slaat de actie de hand aan de verraders. Niet het volk 

maar de overheid, die niet ingegrepen heeft is schuldig. De verraders tergen ons door hun 

uitdagende houding. 

Het vergoten bloed der gesneuvelden en het lijden der martelaren in de concentratiekampen, 

roepen om gerechtigheid. 

Wij eischen niet alleen de verwijdering van de verraders maar ook deze van hun beschermers. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de onrust in het land. 

De regering moet ingrijpen ofwel dienen de Ministers die zich tegen een volledige zuivering 

verzetten af te treden. 

Namens de politieke gevangenen, 

De weerstanders en alle vaderlanders. 

Het actie-comité van BNB’
1126

 

Ook in de motie die uitging van alle oud-strijdersmaatschappijen en weerstandsgroeperingen 

van Oostende naar aanleiding van hun samenkomst op 20 mei, werd de regering op haar 

verantwoordelijkheden gewezen en een van de punten uit het eisenpakket was het ontslag van 

de minister van Justitie.
1127

 

Het is opvallend dat er geen enkel spoor terug te vinden is in de bronnen van enige activiteit 

of standpunt van het Geheim Leger omtrent de gebeurtenissen van 13 en 14 mei. Opnieuw is 

er die tegenstelling van het Geheim Leger dat niet in de clinch ging met de overheid, terwijl 

de andere Oostendse groeperingen de confrontatie niet schuwden. Het Geheim Leger zou wel 

opduiken bij de viering van V-dag op 20 mei 1945 van alle oud-strijdersmaatschappijen en 

weerstandsgroeperingen. Er werden wel stellingen ingenomen in verband met de repressie, 

maar er was daarbij geen enkele spreker van het Geheim Leger en alles verliep zeer vredevol. 

Bovendien was de burgemeester aanwezig en gebeurde deze samenkomst ook met het 

volledige medeweten en de toestemming van het stadsbestuur.
1128

 

 

2.2.2. Het stadsbestuur. 

Alles wijst uit dat het stadsbestuur machteloos stond tegenover de gebeurtenissen op 13 en 14 

mei in Oostende. Men was immers zowel niet in staat om de collectieve acties tegen te gaan, 

als om op eigen krachten de vernielingen te stoppen. Van een preventief optreden was er 

aldus geen sprake, alsook niet van een krachtdadig ingrijpen. Dit is gedeeltelijk te verklaren 

doordat het bestuur geen beroep kon doen op een sterk uitgebouwde politiemacht.
1129

 Er werd 

daarentegen wel gepraat met de verschillende partijen. Een bewuste keuze kan men deze 
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onderhandelingen echter niet noemen, eerder gedwongen door de omstandigheden. Men 

moest uiteindelijk zelfs toegeven aan de eisen van de actievoerders vooraleer de orde en rust 

terug hersteld werd in de stad en zelfs dan werd deze niet gegarandeerd door het bestuur, maar 

door de weerstand. Toen deze een maand later waarschuwde voor nieuwe acties, werd men 

onmiddellijk uitgenodigd op het stadhuis met ‘een lijst der gevallen waartegen u … bezwaren 

te maken’.
1130

 

Werkelijkheid en beeldvorming kunnen echter zeer sterk verschillen van elkaar. In zijn 

voorstelling van de feiten minimaliseerde de burgemeester namelijk het gewicht van het 

verzet in deze kwestie en paste hij zo de werkelijkheid aan. Letterlijk. In de kladversie van 

zijn verslag aan de gouverneur over de gebeurtenissen op 13 en 14 mei in Oostende nam 

Serruys het rapport van zijn hoofdcommissaris over, maar daarbij doorstreepte hij een aantal 

zaken en schreef er in de kantlijn de veranderingen bij. Dit was de tekst van de 

hoofdcommissaris:  

‘De groepsleiders der weerstandsgroeperingen besloten de baldadigheden stop te zetten, 

maar eischten de onmiddellijke aanhouding van de collaborateurs, alsook van de personen 

die werken uitgevoerd hadden voor de vijand. De groepsleiders van OF en OMBR eischen de 

voorwaarden vermeld in stuk III hier bijgevoegd.’
1131

  

Terwijl dit de versie van de burgemeester zou worden:  

‘De groepsleiders der weerstandsgroeperingen geven toe de baldadigheden stop te zetten, 

maar ook werd besloten tot de onmiddellijke aanhouding van de collaborateurs, alsook van 

de personen die werken uitgevoerd hadden voor de vijand. De groeperingen verbonden zich 

ook een advies aan te plakken.’
1132

 

Deze wijzigingen, die om de vergelijking gemakkelijker te maken onderstreept zijn, 

impliceren veel meer dan een bepaalde woordkeuze. Ze zijn cruciaal voor de betekenis die 

gegeven werd aan de gebeurtenissen. Woorden als ‘besluiten’ en ‘toegeven’ zijn qua 

betekenis tegenovergesteld aan elkaar. Besloten de weerstanders zelf om de acties stop te 

zetten, dan hadden zij de zaak in handen. Geven ze echter toe om er een einde aan te maken, 

dan stonden ze in een zwakkere positie ten opzichte van het stadsbestuur. Hetzelfde geldt voor 

het vervangen van ‘eisen de voorwaarden’ door ‘verbonden zich ook een advies aan te 

plakken’. Het eerste heeft een totaal andere betekenis dan het tweede. Opnieuw was het zo dat 

als het verzet bepaalde voorwaarden eiste, dat ze dan de zaak volledig in handen had. Als de 

weerstand zich er echter toe verbond om een advies uit te hangen, dan betekende dit dat ze in 
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een zwakkere positie stond dan het stadsbestuur. Van Dale geeft ons als synoniem voor ‘zich 

verbinden’: ‘zich verplichten’. De partij die zichzelf tot iets verbindt, staat met andere 

woorden in een ondergeschikte positie. Terwijl men zich als men iets eist onafhankelijk 

opstelt en boven de tegenpartij plaatst. Bovendien is het ook van een totaal andere betekenis 

om advies te geven dan om bepaalde voorwaarden te stellen. Bij het eerste wordt de 

tegenpartij geholpen, bij het tweede stelt men een beperking aan de omgang met elkaar. Ook 

de versie dat er samen besloten werd om over te gaan tot de onmiddellijke aanhouding van 

collaborateurs verminderde het gewicht van het verzet ten opzichte van de versie waarbij de 

weerstand dit zelf eiste. Zelf iets eisen is veel krachtiger dan samen iets besluiten.  

De burgemeester moet zich sterk bewust geweest zijn van wat het hanteren van een bepaald 

discours kan doen, anders had hij het verslag niet herlezen, doorstreept en de woordkeuze 

veranderd. Hij moet er zich bewust van zijn geweest dat de eerste versie mogelijks kon 

overkomen alsof de weerstand in Oostende zijn eisen had kunnen doordrukken en dat het 

stadsbestuur zwak stond, terwijl de tweede versie de situatie voorstelde alsof het stadsbestuur 

de weerstanders tot inkeer had laten komen en wel degelijk de baas was in eigen stad. Voor 

Serruys en zijn bestuur lijkt het van cruciaal belang geweest te zijn dat de gebeurtenissen niet 

overkwamen alsof er twee dagen ‘anarchie’ had geheerst in Oostende. Dit zou immers zijn 

gezag in vraag gesteld hebben en zijn legitimiteit aangetast hebben. Aangezien men zich in 

mei 1945 nog steeds in het machtsvacuüm bevond dat met de bevrijding was ontstaan, vocht 

het lokaal bestuur nog altijd voor het herstel van de politieke en bestuurlijke legitimiteit.
1133

 In 

die zin paste Henri Serruys de werkelijkheid aan in zijn verslag. Hij was hiermee zeker niet 

aan zijn proefstuk toe.
1134

 Voor deze man was de legitimiteit van zijn bestuur extra onzeker, 

aangezien hij nooit verkozen was geweest door de bevolking, maar in de meidagen van 1940 

benoemd was als vervanger door het gemeentebestuur vooraleer deze op de vlucht sloeg. Dit 

gegeven kan mee verklaren waarom de burgemeester en zo ook het stadsbestuur zelf niet 

voldoende gewicht hadden om de gebeurtenissen op 13 en 14 mei te voorkomen, laat staan 

een halt toe te roepen. 

Het stadsbestuur ging het gewicht van het verzet niet enkel minimaliseren. De 

weerstandsgroeperingen werden bovendien ook in een negatief daglicht geplaatst. Hun leden 

werden omschreven als daders van de collectieve acties.
1135

 Verder gebruikte men in de 
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verslaggeving consequent het woord ‘boosdoeners’.
1136

 Omgekeerd ging van het verzet echter 

ook een negatieve beeldvorming uit over het stadsbestuur. Zo werd het zuiveringsbeleid van 

de burgemeester aangeklaagd. Het Onafhankelijkheidsfront hing daartoe een affiche uit aan 

het raam van zijn lokaal met de titel ‘Burgemeester Serruys en de zuivering.’ Eerst en vooral 

bevatte het een afschrift van een brief aan de krijgsauditeur, waarin de burgemeester van 

Oostende liet weten zich niet te verzetten tegen de voorlopige invrijheidstelling van de 

economische collaborateur V.M.
1137

 De man mocht zich echter niet meer vestigen in 

Oostende. ‘Volgens mijn oordeel dient hij Brussel of Antwerpen als verblijfplaats te 

kiezen.’
1138

 Daarop reageerde het OF met de volgende tekst: 

‘In naam van 

De overgroote meerderheid van de bevolking, 

De moeders en vrouwen van onze gefusilleerden, doodgemartelde of verhongerde patriotten 

in Duitsland, 

De honderden gedeporteerden, 

TEKENEN WIJ PROTEST AAN TEGEN DE HANDELWIJZE VAN BURGEMEESTER 

SERRUYS 

Welke mede de invrijheidstelling van H.V.M., de grote economische collaborateur van 

Oostende in de hand heeft gewerkt. 

De plaats van V.M. is in het gevang, en niet in vrijheid te Brussel of te Antwerpen, Mr de 

burgemeester! 

OF Comité Oostende’
1139

 

De burgemeester was zich blijkbaar bewust van de gevoeligheid van de zaak bij de publieke 

opinie en vreesde mogelijks de impact die de voorstelling van het verzet kon hebben, want hij 

uitte tegen het bestuur van het OF de volgende bezorgdheid: ‘Het advies nopens V.M. dat gij 

geopenbaard hebt zou kunnen mis opgevat worden.’
1140

 Hij verantwoordde zich als volgt:   

‘In dit advies verzet ik mij tegen den terugkomst van V.M. naar Oostende. Dat is al. Ik heb mij 

niet uitgesproken over den grond der zaak, want dit is mijn taak niet, maar wel deze van het 

Gerecht. En laat mij zeggen dat ik betreur, met U, dat V.M. nog niet is moeten verschijnen 

voor den Krijgsraad.’
1141
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Niet enkel het zuiveringsbeleid van het stadsbestuur werd negatief voorgesteld door het 

verzet, ook de houding van het bestuur tijdens de tweede volksrepressie. Zo las men in het 

communistische blad Volksstem: 

‘De stadsoverheden…, zij ook hebben bewezen de verlangens en verzuchtingen naar 

gerechtigheid niet te kennen noch te begrijpen. Het kon dan niet anders of de volkswoede 

moest te Oostende uitbarsten en zeer omvangrijk worden.  

Wij begrijpen niet hoe het komt dat de Gestapoagent P. het station van Oostende heeft kunnen 

verlaten en er niet werd aangehouden. … hij werd neergeslagen en de woede van het volk was 

zo geweldig dat hij in het bassin werd geworpen. En nog steeds werd niet opgetreden tegen de 

verraders en kollaborateurs, nog steeds werden ze niet aangehouden. En dat hadden de 

stadsoverheden moeten doen.’
1142

 

Het stadsbestuur werd met andere woorden voorgesteld alsof het zijn taak niet had gedaan, 

alsof het tekort had geschoten. We hebben reeds gezien dat de relatie tussen het OF en 

Serruys en het stadsbestuur moeilijk was. Hier wordt dit opnieuw bevestigd.  

 

2.2.3. Politie en Rijkswacht. 

In de verslaggeving over de gebeurtenissen van 13 en 14 mei werd telkens de machteloosheid 

van politie en rijkswacht herhaald en benadrukt.
1143

 De ordehandhavers gaven dit ook zelf 

toe.
1144

 Tegen de volksmenigte konden beide diensten niet op.
1145

 Men was niet in staat om de 

collectieve sanctionering van de collaborateurs te beletten.
1146

 Enkel het stelen en plunderen 

kon verhinderd worden, alsook de beschadiging en vernieling van andere huizen.
1147

 Dit wil 

echter niet zeggen dat er geen pogingen werden ondernomen om de collectieve sancties te 

laten stoppen. Het hoofd van de rijkswacht van Oostende trachtte op een tactvolle wijze de 

acties tegen te gaan. Doordat de menigte talrijk en opgewonden was, slaagde hij daar echter 

niet in.
1148

 Bij het publiek vielen deze pogingen niet in goede aarde. Zo werd een rijkswachter 

die trachtte tussenbeide te komen, aangevallen door de menigte.
1149

 Eén middel scheen 
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volgens het Hoog Commissariaat slechts over te blijven om ‘de wanordelijkheden’ tegen te 

gaan: gewelddadig ingrijpen met het gebruik van wapens. Het idee zou echter niet in de 

praktijk omgezet zijn, omdat men besefte dat de gevolgen ervan niet te overzien zouden 

geweest zijn.
1150

 Volksstem vermeldde nergens het effectief gebruik van geweld, maar volgens 

deze communistische krant zou er in Oostende wel degelijk mee gedreigd zijn door de 

rijkswacht.
1151

  

Met zowel de voorstelling van Volksstem als het Hoog Commissariaat moet echter met enige 

voorzichtigheid omgegaan worden. De communisten hadden er namelijk baat bij, indien de 

lokale overheden voorgesteld werden alsof ze geen begrip hadden voor de woede van de 

actievoerders. Het Hoog Commissariaat gaf een ethische verantwoording voor het niet 

gebruiken van geweld door politie en rijkswacht. In werkelijkheid konden deze ordediensten 

gewoon niet of heel moeilijk ingrijpen aangezien het Oostendse politiekorps nog steeds niet 

over voldoende middelen en manschappen beschikte om te kunnen ingrijpen. Pas eind 1946 

zou het immers opnieuw zijn vooroorlogse getallensterkte evenaren.
1152

 In die zin is het dan 

ook niet verwonderlijk dat er volgens het Hoog Commissariaat weinig lokale politie werd 

opgemerkt.
1153

 De plaatselijke rijkswacht kampte blijkbaar ook met een tekort, want de eerste 

dag kreeg deze na de middag versterking van een sectie uit Brugge en twee secties uit 

Gent.
1154

 De volgende dag kwam er rond de middag een peloton rijkswachters aan in 

Oostende.
1155

 Een ander probleem was dat de ordediensten nog altijd geen enkel 

transportmiddel tot hun beschikking hadden in mei 1945,
1156

 terwijl dit van cruciaal belang 

was om te kunnen ingrijpen in geval van oproer, alsook om in het specifieke geval van de 

repressie problemen te vermijden. Zo spuit Volksstem de heersende frustratie aan de hand van 

het voorval bij de aankomst van een zekere M.S.:  

‘Hadden de rijkswachters over een gesloten gevangenwagen beschikt, wat voor een stad als 

oostende toch vanzelfsprekend is, dan was die juffer weggevoerd geweest en had de woede 
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van het volk zich zelf ontlast. Maar neen, ze werd tentoon gebracht, te voet weggebracht en 

bij zo gevallen is het hardhandig optreden van de massa onvermijdelijk.’
1157

 

Door de gebrekkige voorzieningen hadden de ordehandhavers ook te kampen met 

communicatieproblemen.
1158

 Dat dit ook nog altijd het geval was in mei 1945, blijkt uit het 

feit dat de rijkswacht op 14 mei maar op drie plaatsen tussenkwam, omdat men niet op de 

hoogte was gebracht van de andere vernielingen.
1159

   

Na de bevrijding waren de stedelijke ordediensten ook niet of nauwelijks in staat om in te 

grijpen toen de volksrepressie uitbrak door een tekort aan middelen en manschappen. In mei 

1945 ligt dit echter al acht maanden achter ons en in die tijdspanne is er blijkbaar niet veel 

vooruitgang geboekt. Dit kon op weinig begrip rekenen en leverde de ordediensten kritiek op. 

Ook Kapitein de Grootte van het Hoog Commissariaat drukte daarbij zijn teleurstelling uit: 

‘Men zou dit de eerste maand kunnen begrijpen, maar niet vandaag.’
1160

 Toen Volksstem 

begin juni een nieuw voorval van volkswoede vaststelde bij de aankomst van een 

collaborateur in het station van Oostende, was de communistische krant ook niet mals:  

‘De overheid der politie en rijkswacht heeft reeds tijd genoeg gehad om die maatregelen te 

nemen om de volkswoede te ontgaan door dit gespuis in onmiddellijke en afdoende 

verzekering te brengen.’
1161

 

De krant vatte zijn visie over de rol en de noden van de Oostendse ordediensten als volgt 

samen: 

‘Dit is duidelijk. Een streng toezicht is noodzakelijk en vooral gepaste maatregelen voor 

aanhouding en gesloten vervoermiddel voor het wegbrengen van verraders in noodwending. 

Zouden de overheden van politie en rijkswacht dit eindelijk gaan in zien en er naar handelen. 

Het is meer dan nodig.’
1162

 

Dit was echter allemaal niet zo eenvoudig. De taak van rijkswacht en politie was zeer delicaat 

en dit werd ook erkend, bijvoorbeeld door de vertegenwoordiger van het Hoog 

Commissariaat.
1163

 Dit was niet enkel het geval, omdat men te maken had met een zeer grote, 

opgewonden menigte die tot alles in staat was. Er was namelijk ook nog het feit dat veel 

politiemensen niet onsympathiek stonden tegenover de actievoerders. De reden daartoe was 

dat velen onder hen erg geleden hadden onder de bezetting.
1164

 Tijdens de oorlog hadden een 

groot aantal leden van het korps deelgenomen aan de ondergrondse strijd. Men had in 

                                                 
1157

 Volksstem, 9.6.45 
1158

 Ut supra 
1159

 SOMA AA 1311/1305 : Verslag nr.10/vertr. ‘eener buitengewone gebeurtenis voorgevallen te Oostende’, 

politie district Oostende, Kapitein Gouwy, commandant van het rijkswachtdistrict Oostende, verzonden naar al 

de betrokken overheden, 15/5/45. 
1160

 SOMA AA 1311/Z3: Verslag ‘Sac des maisons des noires en Flandre’, de Groote, 16/5/45 
1161

 Volksstem, 9.6.45 
1162

 Ibidem  
1163

 SOMA AA 1311/1082:Verslag 5-12/5/45, Rymenans A. 
1164

 Ibidem 



231 

 

continue angst geleefd voor de vijand en de politie kende ook vele slachtoffers door de Duitse 

repressie.
1165

  Met het einde van de oorlog kwam na zovele maanden voor het eerst nieuws 

over het lot dat de weggevoerden hadden moeten ondergaan. Zo waren de Oostendenaren erg 

getroffen door het bericht over de dood van hoofdcommissaris Seys en commissaris Goddys. 

Deze namen spraken rechtstreeks tot het gemoed van de bevolking.
1166

  

De politie gaf haar stille goedkeuring aan de weerstand
1167

 en dat kan mee verklaren waarom 

er weinig lokale politie werd opgemerkt op 13 en 14 mei. Het was bovendien 

hoofdcommissaris Pintelon die inging op de eisen van de weerstandsgroeperingen.
1168

 Zo gaf 

de politie niet alleen haar stille goedkeuring, maar verbond ze zich daarenboven met het 

verzet door de inwilliging van zijn eisen te garanderen. Met de laatste eis verbond ze zich 

ertoe om geen enkele weerstander lastig te vallen over enige deelname aan de acties van 13 en 

14 mei, tenzij ze zich hadden vergrepen aan diefstal of misbruik.
1169

 Dit zou het verzet een 

gevoel van veiligheid geven.
1170

 Hiermee zou de weerstand zijn actie, de collectieve 

sanctionering gelegitimeerd zien. Een bewijs hiervan is dat men uitdrukkelijk vasthield aan en 

refereerde naar het gesprek met hoofdcommissaris Pintelon, toen de garantie van deze laatste 

eis in het gedrang kwam. De procureur des Konings gaf immers in een latere fase de opdracht 

aan politie en rijkswacht om inlichtingen in te winnen over personen die deelgenomen hadden 

aan de acties.
1171

 Dit zou leidden tot kritiek en een zeker verlies van vertrouwen ten opzichte 

van de politie. Zo uitte Voor Allen zijn onbegrip en afkeuring en stelde: ‘Men is er zelf wel 

rap bij, om die gevallen na te gaan, waarom legt men niet evenveel ijver aan den dag als het 

gaat tegenover de zwarten? Dat men oppasse voor de gemoederen.’
1172

  

Als we een vergelijking maken met de situatie voor de politie tijdens de eerste volksrepressie 

en voor het uitbreken van de tweede volksrepressie,
1173

 dan zien we hier eerder een evolutie 

van begrip naar onbegrip ten opzichte van haar rol in de repressie. 
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2.2.4. Het geallieerde leger. 

In hoofdstuk drie hebben we reeds de houding van de Canadese troepen besproken ten 

opzichte van de repressie en het verzetsaandeel daarin. Zij maakten op 8 september 1944 een 

einde aan de bezetting van Oostende en waren getuige van de eerste volksrepressie. Daarna 

trokken ze echter verder om de rest van de Belgische kust en later ook Nederland te bevrijden. 

Oostende werd ingepalmd door de Britten.
1174

 Deze waren nog steeds aanwezig in mei ’45 en 

waren er getuige van ‘de grote schoonmaak’. Daarom is het goed te weten dat als we over het 

geallieerde leger spreken en over Oostende in mei 1945 dat we dan spreken over Britse 

troepen. 

Net als het Canadese commando in september 1944 wensten de Britse autoriteiten zich 

duidelijk niet in te mengen in het conflict.
1175

 Ze hielden zich bij de gebeurtenissen op 13 en 

14 mei 1945 afzijdig.
1176

 Britse ordediensten en hulpverleners waren wel aanwezig in het 

Oostendse straatbeeld, maar ze keken toe van de zijlijn. Ze grepen niet in bij de acties tegen 

de collaborateurs en verhinderden alzo de collectieve sanctionering niet. De Britse brandweer 

volgde wel de groepen manifestanten om de, op straat gegooide, inboedels te blussen wanneer 

ze half opgebrand waren. Dit deed men om de verspreiding van deze brandjes te voorkomen 

en zo menig huis te redden. Samen met hun Oostendse collega’s zouden de Engelse 

brandweermannen daar hun handen meer dan vol mee hebben.
1177

  

Ook de Britse militaire politie was aanwezig en volgde de actievoerders op hun tocht 

doorheen de stad. Deze probeerde te beletten dat er gebouwen zouden beschadigd worden die 

door de geallieerden bezet werden.
1178

 Men wou ook verhinderen dat er geallieerde soldaten 

zouden deelnemen aan de vernielingen.
1179

 De volgende zin uit het rijkswachtverslag toont 

ons wat daarbij benadrukt moet worden: ‘De militaire politie is tussengekomen voor zoveel de 

militairen zich met de zaak onledig hielden.’
1180

 Er werd dus enkel opgetreden door de Britse 

ordediensten wanneer het henzelf aanbelangde. Meer bepaald, wanneer hun positie in gevaar 

kwam, alsook hun imago en de discipline bij de manschappen. 
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Hetzelfde verbod tot inmenging in de repressie gold dus voor de Britten als het had gegolden 

voor de Canadese soldaten in september 1944.
1181

 Wat echter in schril contrast stond als men 

de twee gebeurtenissen met elkaar vergelijkt, is het afgrijzen dat de Canadezen hadden geuit 

bij de eerste volksrepressie, terwijl Rymenans in zijn verslag over de gebeurtenissen in mei 

1945 stelde:  ‘Het hoeft gezegd dat de Engelse soldaat sympathiek scheen te staan tegenover 

de ordeverstoorders’.
1182

 Een eerste mogelijke verklaring is dat de vernielingstocht door de 

stad op  13 en 14 mei zich richtte tegen materiële goederen en niet tegen de persoon  van de 

collaborateur. Dat men zijn woede bekoelde op weerloze enkelingen had grote afkeer gewekt 

bij de geallieerden in september 1944. Bovendien was er toen geen enkel begrip aan 

geallieerde zijde voor de volkswoede, omdat men toen als buitenstaanders geen enkel benul 

had van wat daar aan de basis van lag. In mei 1945 zijn de geallieerden al een tijdje aanwezig 

in de stad en zijn ze vertrouwd met wat leeft onder de bevolking.  

Het ging echter verder dan sympathie. De Britse soldaten schenen zich zelfs te verlustigen aan 

de gebeurtenissen en moedigden de betogers aan.
1183

 Sommigen namen daarbij zelfs 

foto’s.
1184

 Onder de menigte bevonden zich alleszins veel Engelsen. De meeste waren daar als 

toeschouwer, maar er werden ook gevallen vastgesteld waarbij leden van de geallieerde 

troepenmacht meehielpen aan vernielingen en plunderingen. De lokale politie deed hierbij 

beroep op de militaire politie en zodra deze dit vernam, stuurde ze manschappen ter plaatse 

om deze toestanden tegen te gaan. Enkele soldaten werden aangehouden en in het bezit 

gevonden van geplunderde goederen.
 1185

  

De aanwezigheid van de geallieerden zou in de ogen van de actievoerders hun handelen 

legitimeren en alzo ook de tweede volksrepressie. Dit werd opgemerkt door verschillende 

betrokken autoriteiten. Zo stelde de vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat: ‘Dit 

alles gaf een groot deel van de manifestanten en volgelingen het bewustzijn dat hun actie 

toegelaten was.’
1186

 Rymenans getuigde daarbij verder dat: ‘Wij hoorden onder het volk 
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verkondigen dat zij 48 uur ‘vrije hand’ hadden gekregen om de ‘zwarten’ te bezoeken.’
1187

 

Ook de burgemeester bevestigde dit idee. Hij schreef dat ‘De boosdoeners dachten dat ze 

beschermd werden door de geallieerde legers en daardoor werden hun daden nog 

geweldiger.’
1188

 Dit legitimiteitgevoel was niet aanwezig geweest in september 1944. Toen 

voelden de weerstanders zich niet begrepen door hun bevrijders, omdat ze de tijd alsook de 

wil niet hadden om zich te mengen. De hulp of goedkeuring van de geallieerden ontbrak 

volledig.
1189

 

Voor wat mei 1945 aangaat, kan men dus niet beweren dat de geallieerden volledig buiten de 

gebeurtenissen stonden. Ze namen dan wel een afzijdige houding aan, maar ze waren wel 

degelijk betrokken partij. 

 

2.2.5. De bevolking. 

We hebben reeds gezien hoe het initiatief voor de collectieve sancties in eerste instantie van 

de Oostendse bevolking zelf uitging. Deze was verontwaardigd over het lot van de politieke 

gevangenen en beschouwde de bestraffing van de collaboratie als ontoereikend. We hebben 

ook gezien welke rol de bevolking op zich nam bij de acties.
1190

 De meerderheid van de 

bevolking keek met sympathie naar de actievoerders en de gebeurtenissen.
1191

 Wat echter op 

minder begrip kon rekenen, was de eis van het Onafhankelijkheidsfront en het OMBR dat er 

geen rechtsvervolging mocht ingespannen worden tegen gelijk wie meegeholpen had aan de 

acties van 13 en 14 mei, tenzij voor diefstal of misbruik. Zo stelde Voor Allen deze eis voor 

alsof het een blaam was voor alle goede patriotten die fier de verantwoordelijkheid voor deze 

actie op zich zouden nemen, ook al kon men er voor gestraft worden. ‘OF en OMBR moeten 

weten dat de ware patriotten meer fierheidsgevoelens bezitten en steeds de 

verantwoordelijkheid over hun daden opnemen.’,
1192

 verweet de socialistische krant deze 

groeperingen. 

De maatregelen die getroffen werden om collaborateurs terug te interneren, werden goed 

onthaald door de Oostendenaren.
1193

 De inwoners van de kuststad zouden zich net als de rest 

van West-Vlaanderen na een week stilaan herstellen van de emoties die de gruwelberichten 
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uit de Duitse kampen hadden teweeggebracht en hun evenwicht terugvinden.
1194

 Men 

verlangde dat de rust zou terugkeren.
1195

 Desondanks deze evolutie bleef de bevolking 

nieuwsgierig naar de verdere maatregelen die de overheid zou treffen tegenover diegenen die 

naar aanleiding van de tweede volksrepressie geïnterneerd waren. Daarbij hoopte men dat 

deze personen hun vrijheid niet snel terug zouden krijgen en dat ze in elk geval gestraft 

zouden worden.
1196

  

Eind mei werd de aandacht van de Oostendenaren afgeleid door de koningskwestie.
1197

 De 

zuivering werd in juni nog wel voorzien van de nodige commentaar, maar er was een 

vermindering aan interesse bij de mensen. Dit was te wijten aan de reeds genoemde 

tevredenheid over de overheidsmaatregelen van het herinterneren van collaborateurs. Wat hier 

ook aan bijdroeg, was dat in de pers een minder heftige en opjuttende toon werd gebruikt.
1198

 

De meerderheid van de Vlamingen wou absoluut geen herhaling zien van de incidenten, maar 

toch mocht men zich volgens de vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat niet laten 

misleiden door de kalme sfeer. De bevolking wou immers ook geen herhaling zien van wat er 

zich had afgespeeld in december en januari en dat was het opnieuw in vrijheid stellen van 

geïnterneerden. Men wenste immers dat deze geïnterneerd bleven tot het gerecht besliste over 

hun lot. Anders zou dit onmiddellijk en opnieuw een reactie uitlokken bij de bevolking.
1199

 

 

3. Besluit. 

Na de capitulatie van Duitsland werd Oostende, net zoals de rest van het land, verscheurd 

door tegenstrijdige gevoelens. Enerzijds was er vreugde en werd het einde van de oorlog in 

Europa volop gevierd. Anderzijds bereikte het nieuws over de gruwel van de 

concentratiekampen de stad.  Het afwachten, de verhalen en de aanblik van teruggekeerden, 

het nieuws dat talrijke Oostendenaren nooit meer zouden terugkeren, verbitterde de 

gemoederen en zorgde voor grote beroering. In combinatie met de onvrede over de 

overheidsrepressie die als ontoereikend werd ervaren, de dagelijkse confrontatie met 

vrijgelaten of nooit vervolgde collaborateurs en de terugkeer van voortvluchtige was de sfeer 

zeer explosief. De collaborateurs werden mee verantwoordelijk gesteld voor het lijden en men 

verlangde dat ze hiervoor zouden boeten. Bijgevolg barstte voor de tweede maal de 
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volksrepressie los. In Oostende werd daarbij twee dagen lang ‘grote schoonmaak’ gehouden. 

Groepen manifestanten trokken begeleid door een opgewonden menigte door de stad en 

begaven zich naar huizen van collaborateurs om ze ritueel te vernielen. Er vonden 

onderhandelingen plaats op het stadhuis. De weerstand overhandigde een aantal eisen, 

waaraan toegegeven werd. De acties werden stopgezet en de overheid ging over tot het 

aanhouden van collaborateurs. Over de andere eisen ging men echter lichter. Verder deden 

zich geen vernielingen meer voor, maar men bleef op zijn hoede voor onlusten. De 

spanningen en ontevredenheid waren ook effectief niet verdwenen. 

Er waren een aantal actoren betrokken bij de gebeurtenissen op 13 en 14 mei 1945 in 

Oostende. Een eerste was het verzet. Het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid en de 

lokale overheden beschouwden de weerstandsgroeperingen als leiders van de acties. Men was 

ervan overtuigd dat het initiatief bij ‘een centraal bestuur’ lag en viseerde de communisten. In 

werkelijkheid kwam het initiatief in eerste instantie van de bevolking en bestonden de 

groepen manifestanten uit alle bevolkingslagen. Het is moeilijk te achterhalen in welke mate 

het verzet betrokken was, maar er waren effectief weerstanders aanwezig bij de acties. De 

voorstelling van het verzet als leider van de gebeurtenissen moet genuanceerd worden. Er was 

ook helemaal geen sprake van een machtsrelatie tussen het verzet en de bevolking, alsook niet 

van een achterliggend complot. Wel was er een zekere mate van organisatie en orkestratie. Dit 

was op te merken in de verspreiding van pamfletten en de oprichting van een nieuwe 

organisatie in Oostende. De weerstandsgroeperingen maakten ook letterlijk en figuur gebruik 

van de onvrede onder de bevolking om hun eigen eisen betreffende de repressie door te 

voeren. Het verzet manifesteerde zich immers bij de onderhandelingen op het stadhuis en 

formuleerde de eisen waaraan men zou toegeven in ruil voor het stoppen van de acties. Het 

zou de eerste en enige maal zijn in de naoorlogse periode dat het verzet feitelijk zijn doel 

bereikte, dat het als het ware een machtspositie had. Het beeld van het complot kan echter 

volledig teniet gedaan worden, want het was niet de bedoeling om deze ‘macht’ verder te 

gebruiken. Het zelfbeeld van de weerstanders was in tegenstelling tot de beeldvorming van de 

autoriteiten zeer positief. Ze stelden hun rol voor als die van bemiddelaars, als diegenen 

dankzij wiens hulp de situatie onder controle was gekregen. Het OF stelde de acties voor als 

een spontane uiting van de volkswoede en trok er zelf zijn handen van af zich baserend op de 

ijzeren discipline onder zijn rangen. De overheid werd gezien als ware boosdoener. Opvallend 

is dat er geen enkele spoor van het Geheim Leger terug te vinden is bij de gebeurtenissen.  

Het stadsbestuur stond machteloos tegenover de acties op 13 en 14 mei. De overheid was 

zowel niet in staat om de collectieve sancties tegen te gaan, als om op eigen krachten de 
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vernielingen te stoppen. Men moest toegeven aan de eisen van de actievoerders vooraleer de 

orde en rust terugkeerden in de stad en zelfs dan werd deze niet gegarandeerd door het 

bestuur, maar door de weerstand. De burgemeester minimaliseerde in zijn voorstelling van de 

feiten het gewicht van het verzet en paste de werkelijkheid aan. Daartoe veranderde hij de 

woordkeuze in de verslaggeving. Opnieuw had dit alles te maken met het heersende 

machtsvacuüm en de legitimiteit van het bestuur. De weerstandsgroeperingen werden 

eveneens in een negatief daglicht geplaatst. Ze werden omschreven als de daders van de 

collectieve acties en men gebruikte consequent het woord ‘boosdoeners’. Omgekeerd ging 

ook van het verzet een negatieve beeldvorming over het stadsbestuur uit. Zo werd het 

zuiveringsbeleid van de burgemeester opnieuw aangeklaagd en werd het stadsbestuur 

voorgesteld alsof het zijn taak niet had gedaan, alsof het tekort geschoten had bij de tweede 

volksrepressie. De burgemeester vreesde de impact die de voorstelling van het verzet kon 

hebben. Opnieuw werd de moeilijke relatie tussen het OF en het stadsbestuur bevestigd. 

Ook de politie en rijkswacht stonden machteloos tegenover de gebeurtenissen van 13 en 14 

mei. Men was niet in staat om de collectieve sanctionering van de collaborateurs te beletten. 

Enkel het stelen en plunderen kon verhinderd worden, alsook de beschadiging en vernieling 

van andere huizen. Acht maanden na de bevrijding was er bij de ordediensten nog niet veel 

vooruitgang geboekt. Ze beschikten nog steeds niet over voldoende middelen en 

manschappen om te kunnen ingrijpen. Dit kon op weinig begrip rekenen en leverde hen 

kritiek op. Bovendien gaf de politie haar stille goedkeuring aan de actievoerders en verbond 

zich met het verzet door de inwilliging van de eisen te garanderen. Hierdoor zou de weerstand 

zijn actie gelegitimeerd zien. Men zou echter vertrouwen verliezen in de politie, toen de 

garantie van de laatste eis in het gedrang kwam, waarbij geen enkele weerstander omtrent 

enige deelname aan de acties zou vervolgd worden, tenzij voor diefstal of misbruik. Er was 

een evolutie van begrip naar onbegrip ten opzichte van de rol van de politie in de repressie. 

De Britse autoriteiten wilden zich niet mengen in het conflict. Hun ordediensten en 

hulpverleners waren aanwezig, maar verhinderden de collectieve sanctionering van de 

collaborateurs niet. Er werd enkel opgetreden wanneer de eigen positie en de discipline onder 

de manschappen bedreigd werd. Het afgrijzen van de Canadezen bij de eerste volksrepressie 

stond in schril contrast met de sympathie van de Engelse soldaten tegenover de 

ordeverstoorders. Als toeschouwers schepten ze genoegen in de gebeurtenissen en moedigden 

ze de betogers aan. Er waren er ook die meehielpen aan de vernielingen en plunderingen. De 

aanwezigheid van de geallieerden zou in de ogen van de actievoerders hun handelen 
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legitimeren. In tegenstelling tot september 1944 waren de geallieerden wel degelijk betrokken 

partij. 

De Oostendse bevolking nam in eerste instantie het initiatief en bleef niet passief bij de 

collectieve sanctionering van de collaborateurs. De meerderheid van de bevolking keek met 

sympathie naar de actievoerders en de gebeurtenissen. Wat op minder begrip kon rekenen was 

de laatste eis van het OF en OMBR voor het buitenvervolging blijven van de actievoerders. 

Men zou zich stilaan herstellen van de emoties en verlangen dat de rust zou terugkeren. De 

aandacht werd afgeleid door de koningskwestie en er was een vermindering aan interesse voor 

de repressie. Dit was te wijten aan de tevredenheid over de herinterneringen van 

collaborateurs. De meerderheid wou geen herhaling zien van de incidenten, maar ook geen 

herhaling van het in vrijheid stellen van geïnterneerden. 

 

Algemeen kunnen we voor dit thema besluiten dat de gebeurtenissen op 13 en 14 mei 1945 in 

Oostende het enige moment waren dat het verzet enige ‘macht’ en steun heeft gehad. 
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THEMA 6: DE KONINGSKWESTIE. 

 

Een andere kwestie die naoorlogs België lang wakker zou houden, was de positie van zijn 

koning. Leopold III en zijn regering waren bij de Duitse inval in mei 1940 een 

tegenovergestelde weg ingeslagen. De ministers verlieten het land en zetten de oorlog voort in 

Londen. De koning bleef en gaf zich over. Dit leidde tot een politiek conflict over de juiste 

houding tijdens de bezetting en de vraag wie na de oorlog gerechtigd was om het land te 

besturen in afwachting van verkiezingen. Zo verklaart Pieter Lagrou hoe het conflict tussen 

regering en verzet inzake de demobilisatie terug te voeren was op een veel ouder conflict.
1200

 

De koningskwestie is dan ook van belang in ons onderzoek over het verzet in Oostende. Het 

toont bovendien ook aan dat de verschillende naoorlogse thema’s met elkaar verweven zijn. 

Zo stelde Lode Wils dat deze kwestie niet enkel te maken had met de houding van Leopold III 

zelf, maar ook het repressiedebat zou in een ander licht komen te staan bij de terugkeer of 

troonsafstand van de koning.
1201

 

Met de bevrijding kwam dan wel een einde aan de oorlog, maar nam de zwaarste politieke 

crisis uit de Belgische geschiedenis zijn aanvang. Tot in 1950 zou dit conflict de gemoederen 

in België hoog doen oplaaien en ons land in de verdeeldheid storten.
1202

 Ook op microniveau 

was dit waar te nemen. We zullen zowel het feitelijk verloop van de gebeurtenissen en hun 

weerslag in Oostende onderzoeken, alsook de beeldvorming en beleving ervan. De houding 

van het verzet, de politieke partijen, het stadsbestuur, de ordediensten en de bevolking zal 

daarbij onderzocht worden. In dit hoofdstuk zal niet per actor gewerkt worden, maar 

chronologisch. 

 

1. De bevrijding, een telegram van de Koningin der Badsteden. 

Op het moment dat het land werd bevrijd en de regering Pierlot terugkeerde, bevonden de 

koning en zijn gezin zich niet langer in België. Een dag na de landing in Normandië was 

Leopold III immers weggevoerd door de bezetter. Aangezien de vorst zich nog in 

gevangenschap bevond, werd zijn broer, prins Karel, aangesteld tot regent.
1203

 Naar 

aanleiding van zijn eedaflegging zond het schepencollege van Oostende de prins een telegram 

om ‘namens al zijn medeburgers, zijn welgemeende hulde en gelukwenschen aan te 
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bieden’.
1204

 Het schepencollege zag het feliciteren van de regent als zijn ‘allereerste plicht’, 

‘alhoewel immer nog onder den indruk van den pijnlijken slag waardoor U, Haar Majesteit 

Koningin Elisabeth, de Koninklijke Familie en gansch de natie zoo diep getroffen werden, nl. 

door de wreede en barbaarsche wegvoering van Zijne Majesteit Koning Leopold III.’
1205

 De 

scherpe bewoording van ‘pijnlijk’, ‘wreed’ en ‘barbaars’ tonen aan dat de deportatie van de 

vorst het stadsbestuur van Oostende zeker niet onverschillig liet, maar als onrechtvaardig 

werd ervaren. Men drukte bovendien de hoop uit dat de koning spoedig zou terugkeren. 

De bijzondere band tussen Oostende en het Koningshuis werd benadrukt. De volgende zin uit 

het telegram maakt dit duidelijk en biedt ook letterlijk een verklaring voor het medeleven van 

de stad: ‘De gansche bevolking van onze stad, door Uw doorluchtige Familie immer als 

lustoord gekozen en steeds haar bijzondere bescherming genietend, leeft dan ook innig mede 

met het Belgisch Vorstenhuis…’
1206

 De liberale schepen Emile Vroome verklaarde verder het 

huldebetoon aan de regent: ‘Prins Karel is immers geen vreemd figuur voor onze menschen en 

wij weten dat Zijne Hoogheid een bijzondere voorliefde heeft voor Oostende en bij voorkeur 

Zijn vacanties komt doorbrengen, aldus een groote genegenheid betoonend jegens onze stad, 

die Hij een ruime plaats in Zijn hart gunt. Daarom zijn wij verheugd deze bijzondere hulde 

aan onze Regent te brengen.’
1207

  De liberaal ontstak in de gemeenteraad zowaar in een 

lofrede aan het Belgische Vorstenhuis: ‘Het weze er aan herinnerd dat onze stad zeer veel te 

danken heeft aan onze verschillende vorsten...  Onze diepe sympathie gaat eveneens naar 

Leopold III…’
1208

 Ook hij benadrukte de wederzijdse ‘grote genegenheid’ tussen de 

Koninklijke Familie en de stad. 

Oostende kon zich doorheen de geschiedenis inderdaad beroepen op een bijzondere band met 

zijn vorsten. Dit is een belangrijk feit, want het had invloed op de beleving van de 

koningskwestie en maakt haar casus uniek. Tijdens de zomer ruilde de Koninklijke Familie de 

hoofdstad als verblijfplaats in tegen de badstad. Dit betekende in de 19de eeuw voor Oostende 

de grote doorbraak van het toerisme. Vooral aan Leopold II had ze haar naam en faam als 

‘Koningin der Badsteden’ te danken.
1209

 Deze titel en band met het vorstenhuis betekende 

voor de stad een bron van prestige en inkomen. Na de bevrijding was de heropbouw van de 

stad prioritair. Men verlangde naar het herstel van de faam als Koninklijke residentie en 
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‘Koningin der Badsteden’. In deze eerste naoorlogse gemeenteraadszitting op 27 oktober 

1944 drukte Vroome zo letterlijk de wens uit ‘om van onze stad een prachtige nieuwe 

Koningin der Badsteden te maken.’
1210

 Op die manier kan de houding van het stadsbestuur en 

daarmee de beweegreden voor het telegram mogelijks verklaard worden. Men hoopte terug op 

de bescherming van het vorstenhuis. Zo toont ons de volgende uitspraak van de katholieke 

krant De Zeewacht naar aanleiding van de eedaflegging van prins Karel als regent: ‘Laat ons 

hopen dat hij onze stad zoals te voren zal liefhebben en ze zal helpen uit haren neteligen 

toestand.’
1211

 

Hier moeten we als conclusie misschien niet stellen dat het stadsbestuur na de bevrijding pro-

Leopold III was, maar wel koningsgezind. In die betekenis, dat men toenadering zocht tot het 

vorstenhuis met in het achterhoofd de hoop op nieuwe welvaart en voorspoed voor de stad.  

Dit verlangen zou nog meermaals geuit worden in de gemeenteraad.
1212

 De voorstanders van 

Leopold III zouden de verbondenheid tussen Oostende en het Koningshuis blijven 

benadrukken en gebruiken om de Oostendse bevolking te overtuigen van hun gelijk. In de 

gemeenteraad van 15 mei 1945 stelde de katholiek Porta zo de mening uit te drukken van de 

bevolking: ‘een volk dat weet hoeveel ons Vorstenhuis bijdraagt tot…, in een stad die haast 

alles te danken heeft aan ons Vorstenhuis en aan dewelke ook Koning Leopold III en zijn 

aureool in de toekomst nog luister kunnen bijzetten, in een stad die in den vollen zin des 

woords ‘koninklijke residentie’ wil zijn en blijven.’
1213

 De tegenstanders van de koning 

benadrukten daarentegen hoe Leopold III Oostende als vakantieoord had ingeruild voor 

Knokke.
1214

 Zo schiepen ze het beeld dat de vorst de badstad in de steek had gelaten. Na de 

bevrijding was er echter in Oostende alleszins nog geen spanning tussen voor- en 

tegenstanders van de koning merkbaar. In de zitting van de desbetreffende gemeenteraad was 

er geen enkele negatieve commentaar op de inhoud of het versturen van het telegram naar de 

regent.
1215

 De eenheid zou pas verbroken worden na de capitulatie van Duitsland. 
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2. Het einde van de oorlog, de koningskwestie op straat. 1. 

Zolang de koning zich nog in Duits gevangenschap bevond, werd het uur van de waarheid 

nog wat uitgesteld. Toen het einde van de oorlog in Europa echter naderde en nog voor 

Leopold III bevrijd werd door de geallieerden, bepaalden de politieke partijen elk hun 

standpunt over de kwestie. Socialisten en communisten kwamen daarbij lijnrecht tegenover de 

katholieke partij te staan. Terwijl de laatste de onvoorwaardelijke terugkeer van de koning 

eiste, was dit voor de eersten niet zo evident. De socialisten zagen een oplossing in de 

voortzetting van het regentschap, de communisten eisten onomwonden de onmiddellijke 

troonsafstand. Binnen de liberale partij was men verdeeld en nam men een afwachtende 

houding aan. Op 7 mei 1945, dezelfde dag dat Duitsland capituleerde, bevrijdden de 

geallieerden de vorst en zijn gezin.
1216

 Het nieuws bereikte ook Oostende en ’s avonds kwam 

men om 18 uur bijeen op het Canadaplein om de koning te huldigen. Er werden toespraken 

gehouden en telegrammen verstuurd naar de Koninklijke Familie en de regering. Al zingend 

trok men door de stad.
1217

  

Door De Zeewacht werd dit gebeuren omschreven als ‘een spontane huldebetoging aan de 

koning’.
1218

 De vraag is of dit wel zo ‘spontaan’ was. De avond zelf zouden namelijk nog 

affiches en strooibriefjes gedrukt, aangeplakt en rondgestrooid zijn om de Oostendse 

bevolking aan te sporen hun huizen te bevlaggen en het portret van de koning uit te hangen. 

Studenten, scouts en KSA stonden al klaar op het Canadaplein, toen deze volstroomde met 

mensen. Er was een volledig programma opgesteld en uitgevoerd.
1219

 Om dit alles te kunnen 

verwezenlijken, moet er toch wel enige organisatie aan te pas gekomen zijn. De Zeewacht is 

echter een katholieke krant en dit verklaart de omschrijving als ‘spontaan’. De katholieken 

hadden er namelijk als voorstanders van de koning alle belang bij om het zo voor te stellen, 

alsof de betoging spontaan vanuit het volk ontstond en zeer veel weerklank kende. Zo 

omschreef De Zeewacht hoe duizenden mensen aanwezig waren op het Canadaplein, die 

geestdriftig de sprekers en de jeugdgroeperingen toejuichten en plechtig trouw zwoeren aan 

de koning.
1220

  

Het katholieke gemeenteraadslid Porta stelde bovendien in de gemeenteraad dat alle politieke 

strekkingen aanwezig waren op de ‘massale volksvergadering’ van 7 mei.
1221

 De negatieve 

reactie van de socialistische krant Voor Allen maakt het echter weinig waarschijnlijk dat de 
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BSP vertegenwoordigd was op deze huldebetoging aan de vorst. Deze krant omschreef de 

betogers als katholieken en sprak van weinig belangstelling van de bevolking.
1222

 Dit is hoe 

de tegenstanders van de koning het voorstelden en dat ook deze voorstelling niet helemaal 

klopt, tonen ons een artikel uit de ‘neutrale’ krant Het Kustblad en het verslag van het Hoog 

Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid. Het Kustblad rapporteerde namelijk dat ‘het 

Canadaplein door een manifesterende massa overrompeld werd’.
1223

 De verslaggever van het 

Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid duidde de katholieke partij wel degelijk aan als 

de organisator van bijeenkomsten ter gelegenheid van het bericht van de nakende terugkeer 

van de koning. Daarbij stelde hij dat deze partij geslaagd was in haar opzet om de persoon van 

de koning te eren en hem welkom te heten in zijn vaderland. Het merendeel van de bevolking 

gaf namelijk blijk van haar aanhankelijkheid aan de koning. Het bewijs dat hij daarvoor 

aanwendde waren de talrijke foto’s aan de vensters en vlaggen aan de huizen.
1224

 Er was dus 

wel degelijk respons van de Oostendse bevolking. Oostende was hierbij geen uitzondering. 

Overal in Vlaanderen zag men na het bericht over de bevrijding van de koning aan tal van 

huizen foto’s van de vorst prijken en betoonden duizenden mensen hun steun aan Leopold III 

door op straat te komen.
1225

 

Wie echter een opvallende afwezige was op 7 mei 1945, was het stadsbestuur van Oostende. 

Ondanks ze uitgenodigd waren en toestemming gegeven hadden voor het huldebetoon aan de 

koning, lieten de leden van het schepencollege verstek gaan. Enkel de burgemeester 

vertoonde zich vluchtig na afloop van de betoging. Hiervoor werd het stadsbestuur in de 

gemeenteraad op het matje geroepen door de katholiek Porta.
1226

 Tegenover het telegram dat 

het schepencollege stuurde naar de regent in september 1944 lijkt dit een bocht van 180 

graden. Het einde van de oorlog betekende voor Oostende,
1227

 net zoals op nationaal vlak,
1228

 

het einde van de eenheid en samenwerking tussen de partijen. Hierbij moet men weten dat het 

bewind in Oostende op dat moment gevoerd werd door een liberaal-socialistisch college en 

dat de katholieken in de oppositie zaten.
1229

 Vanaf nu zou de koningskwestie een partijkwestie 

worden. Dit zal zich in wat volgt verder verduidelijken. 
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3. Het einde van de oorlog. De koningskwestie op straat. 2. 

De volgende dag, 8 mei 1945, werd de capitulatie van Duitsland en de bevrijding van Leopold 

III en zijn gezin bevestigd. Het stadsbestuur van Oostende richtte die avond een optocht in om 

de overwinning te vieren. Zowel politieke als andere groeperingen waren uitgenodigd om deel 

te nemen. Daarbij scheurde zich een groep af van de officiële manifestatie, waardoor er twee 

betogingen ontstonden. De officiële optocht verenigde in zich de stadsharmonie, het 

stadsbestuur, de stedelijke ordediensten, zoals politie en brandweer, een afdeling van de 

gendarmerie, de liberale, de communistische en de socialistische partij, het ABVV, 

verschillende onafhankelijke jeugdgroeperingen en vaderlandslievende groeperingen van de 

stad. De tweede stoet bestond voornamelijk uit jeugdgroepen, zoals de Katholieke Jeugd en 

het BNJ.
 1230

  

Aan de oorzaak van deze afscheuring lag een ‘misverstand’ over het al dan niet mogen 

meedragen van spandoeken.
1231

 In de aankondiging van de optocht maakte men geen 

vermelding van een verbod, maar bij de vorming van de stoet merkte het stadsbestuur dat het 

doel van het initiatief in gevaar kwam. Men wou louter de eindoverwinning vieren. De 

optocht was niet bedoeld als politieke manifestatie of mogelijkheid om bepaalde eisen te 

uiten. Dit kwam in het gedrang doordat een talrijke groep jongeren spandoeken had 

meegebracht waarop koningsgezinde spreuken te lezen waren,
1232

 zoals: ‘Voor vorst en 

vaderland’, ‘Welkom aan de weggevoerden’, ‘Onze koning op den troon’, ‘Trouw aan den 

Koning’, ‘De gedeporteerden eischen Leopold III.’, ‘Hulde van de vrouwen aan Leopold III’, 

‘Leve Koning Leopold III’, ‘Wie de Koning raakt, raakt aan ons!’.
1233

 Onder de betogers 

bevonden zich ook enkele ‘andersgezinde’ spandoeken. Door de katholiek Porta werden deze 

in de gemeenteraad omschreven als ‘socialistische spandoeken’.
1234

 Het gemeentebestuur 

besliste daarop dat alle spandoeken moesten verdwijnen.  

De dragers van de koningsgezinde spandoeken verlieten de stoet en startten een eigen 

betoging. De Katholieke Jeugd en de BNJ voelden zich namelijk beledigd door de maatregel 

van het stadsbestuur. ‘We dachten dat in een land dat zo pas zijn vrijheid heeft verkregen onze 

verkleefdheid aan den Koning zouden mogen manifesteren.’
1235

 klonk het. Bovendien daagden 

in de officiële optocht toch nog enkele andere spandoeken op, waardoor het verbod in het 

                                                 
1230

 Het Kustblad, 13.5.45, Voor Allen, 13.5.45 
1231

 Dat het om een misverstand ging, was de mening van de neutraal, liberale krant Het Kustblad, alsook van de 

burgemeester, terwijl de katholieken en socialisten dit heel anders zagen.  
1232

 SAO: Gemeenteraadsverslag 15.5.45 
1233

 De Zeewacht, 12.5.45 
1234

 SAO: Gemeenteraadsverslag 15.5.45 
1235

 Het Kustblad, 13.5.45 



245 

 

katholieke kamp geïnterpreteerd werd alsof het enkel gericht was tegen de koningsgezinde 

spandoeken en er in het andere kamp wel spandoeken toegelaten werden.
1236

 De volgende dag 

werden vlugschriften verspreid in Oostende met de vraag: ‘Is het schepencollege van 

Oostende tegen de Koning?’. Dit zou volgens het stadsbestuur gebeurd zijn door katholieke 

studenten.
1237

 In het archief van de Witte Brigade werd voor de sector Oostende echter ook 

een pamflet teruggevonden met dezelfde titel en met de stempel van de groepering.
1238

 

Zowel het gemeenteraadslid Porta als Goetghebeur interpelleerden het stadsbestuur over de 

gebeurtenissen. Beiden behoorden tot de katholieke fractie in de gemeenteraad. Goetghebeur 

verweet het bestuur terughoudendheid bij het nieuws van Leopolds bevrijding en wees op de 

onwettelijkheid van het verbod op het dragen van spandoeken. Porta beschuldigde de 

burgemeester en zijn schepenen van een ongelijke behandeling en van willekeur. Dit was 

volgens hem toe te schrijven ‘meer aan een zekere te-groote inschikkelijkheid tegenover 

uiterst-uiterst (ik gebruik tweemaal dezen term) links, dan aan een te-kort van loyaliteit en 

koningsgezindheid.’
1239

 De verantwoordelijken voor het incident zocht de katholieke en 

royalistische Porta bij zijn tegenstanders aan de linkerzijde. Zo noemde hij de andersgezinde 

spandoeken ook al ‘socialistisch’. Het stadsbestuur werd als te toegeeflijk voorgesteld en 

werd onder druk gezet. Porta schilderde daarbij de gebeurtenissen zo af alsof de bevolking nu 

teleurgesteld was in haar bestuur.  

Burgemeester Serruys weerlegde de aantijgingen. Hij legde uit dat het verbod op spandoeken 

een  algemene maatregel was om aan de stoet een plechtig en waardig karakter te geven en 

om er geen manifestatie van te maken. Hij haalde heftig uit naar zijn critici dat het absoluut 

niet zo was dat hijzelf of het schepencollege bewust bepaalde spandoeken hadden geweerd en 

andere niet, dat men een maatregel wou nemen tegen de koningsgezinden. Om dit kracht bij te 

zetten maakte Serruys zijn persoonlijk standpunt duidelijk: ‘Als er tusschen ons iemand is, die 

koningsgezind is, dan is het wel ik zelf.’
1240

 Als bewijs daarvoor haalde hij de brief aan die hij 

de regent stuurde bij de bevrijding van de koning en de rede die hij uitsprak op het einde van 

de optocht.
1241

 De burgemeester gaf wel toe dat ‘het kan zijn dat’ de maatregelen, die 
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genomen waren met betrekking tot de spandoeken en die als algemene schikking bedoeld 

waren, ‘niet op volmaakte wijze uitgevoerd werden’.
1242

 De koningsgezindheid van het 

stadsbestuur kon volgens Serruys echter niet in twijfel getrokken worden. 

Vanuit socialistische hoek reageerde schepen Edebau op de aantijgingen aan het adres van 

zijn partij. Net zoals de burgemeester ontkende hij dat het schepencollege tegen de koning 

was en legde hij uit dat de maatregel van het stadsbestuur genomen was om de eenheid en 

orde onder de bevolking te bewaren. De socialist meende dat de bevolking het stadsbestuur 

volgde in de mening dat V-dag in alle onpartijdigheid gevierd moest worden, los van alle 

politiek. Terwijl de burgemeester zich louter verdedigde tegenover de aantijgingen van 

katholieke zijde, ging de socialistische schepen regelrecht in de tegenaanval. Hij beschuldigde 

de katholieken van een georganiseerde tussenkomst. Volgens Edebau zouden de inwoners van 

Oostende het niet hebben goedgekeurd dat ‘de officieele vredesbetooging door het 

Stadsbestuur ingericht en tot welke de gansche Oostendsche bevolking van alle opinie, werd 

uitgenoodigd, zou ontaarden, in een katholieke jeugddemonstratie op bevel. Ik zeg op bevel – 

Want, is het niet zonderling dat in alle steden van ’t land dergelijke, zoo gezegde spontane 

betoogingen ten gunste van Leopold III plaats grepen en overal spandoeken werden gedragen 

met dezelfde opschriften zooals onder meer ‘Wie den Koning raakt, raakt ons’ Kan het 

uitdagender?’
1243

  

In de socialistische krant Voor Allen vinden we hier verder het volgende over: ‘Het feit dat de 

zaak van de koning zich stelt is te betreuren: een uiting van sympathie en verlangen van een 

volk naar zijn vorst dienen spontaan te komen zonder commando, zonder propaganda, zonder 

optochten. Het schepencollege van Oostende te stellen tegenover de koning is wederom een 

katholieke zet. Het stadsbestuur had een vredesoptocht aangekondigd en geen optocht VOOR 

of TEGEN den koning. Maar de katholieken wensen ruchtbaarheid omdat ze menen dat het 

hun politieke winkel zal dienen.’
1244

  

De socialisten beschuldigden de katholieken ervan een ander karakter te willen geven aan een 

betoging die in het teken van de vrede stond.
1245

 Ook de Oostendse liberalen waren deze 

mening toegedaan. Schepen Vroome sprak in naam van zijn liberale collega’s. Hij stelde dat 

zijn partij zich altijd koningsgezind heeft opgesteld en dat zal blijven. De gebeurtenissen 
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interpreteerde ook hij echter als een politiek manoeuvre van de katholieke partij. Aangezien 

hij dezelfde opschriften had gezien in Brugge en Gent, was hij ervan overtuigd dat deze niet 

spontaan verschenen waren in de optocht van Oostende. Ze waren daarentegen volgens hem 

opgelegd door ‘een centrum.’
1246

 Zowel liberalen en socialisten wezen aldus de katholieke 

partij aan als verantwoordelijk voor de gebeurtenissen.  

 

Het incident legde in Oostende een eerste spanning tussen de partijen bloot. Socialisten en 

katholieken wezen elkaar aan als oorzaak van het gebeuren. Beschuldigingen vlogen in het 

rond. ‘In plaats dus van de eendracht van alle Oostendenaars te bezegelen, zou deze 

overwinningsmanifestatie integendeel een eerste tweedracht hebben bewerkt.’,
1247

 stelde Het 

Kustblad. Binnen de gemeenteraad werd dit ook op bezorgdheid onthaald. Zo stelde 

Goetghebeur: ‘Het mag ons misschien wel paradoxaal toeschijnen, maar in werkelijkheid 

hebben de traditioneele partijen, gedurende de bange dagen die wij doorgemaakt hebben, 

blijk gegeven van innige samenwerking, bij zoover dat zij gezamenlijke plannen hebben 

opgemaakt voor den wederopbouw van ons land. Nu wij voor den vrede staan, nu dat wij 

natuurlijk zouden moeten overeenkomen, rijzen thans moeilijkheden op, over vraagstukken 

waarover wij vroegen nooit hebben getwist.’
1248

 Net zoals op nationaal vlak verdween in 

Oostende met het einde van de oorlog voor de verschillende partijen de reden om met elkaar 

samen te werken. Dit gevoel van verontrusting werd door alle partijen gedeeld en er werden 

verschillende oproepen gedaan tot eenheid, maar toch werd er één partij met de vinger 

gewezen als aanstoker. De katholieke partij werd ervan beschuldigd om van de 

koningskwestie een partijkwestie te maken.
1249

 ‘Van nu af aan’, stelde Het Kustblad naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in Oostende op 8 mei 1945, ‘is er dus wel een 

‘Koningsvraagstuk’.
1250
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4. De zomer van 1945. De onrust blijft. De kloof groeit. 

4.1. ‘Nachtridders aan ‘t werk.’ 

De terugkeer van de koning werd uitgesteld. Dagen, weken gingen er voorbij zonder 

vooruitgang in de zaak. Er ging kostbare tijd verloren, want ondertussen bleef het land 

onrustig en groeide de kloof tussen de voor- en tegenstanders van de vorst.
1251

 In de 

Oostendse pers werd duchtig getwist.
1252

 Er werden echter nog andere manieren aangewend 

om standpunten kenbaar te maken en druk uit te oefenen op de publieke opinie. In kalk of 

zwarte verf werden opschriften geschilderd op muren en straten van de stad. Zo werden in de 

nacht van 24 op 25 mei 1945 de volgende slogans aangebracht: ‘LEOPOLD III, 

DEKMANTEL DER ZWARTEN’, ‘WEG MET LEOPOLD III’, ‘TROONSAFSTAND VAN 

POL III’, ‘NEEN LEOPOLD III – BERCHTESGADEN’.
1253

 Volgens Rymenans, de 

verslaggever voor het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid, stamden de daders uit 

‘extremistische middens’ die de gelegenheid schoon achtten om nieuwe beroering te 

veroorzaken onder de Oostendse bevolking. Verschillende opschriften werden overschilderd, 

waarbij bijvoorbeeld de woorden ‘weg met’ vervangen werden door ‘leve’. Dit gebeurde 

vermoedelijk door katholieke studenten.
1254

  

De vrees voor oproer en de verdenking van ‘extremistische elementen’ achter elk gebeuren 

was een constante in het denken van het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid
1255

 en 

de uitspraak van Rymenans moet dan ook opnieuw in dit licht gezien worden. Hij was echter 

niet alleen met zijn mening over de doeleinden van de daders. In de socialistische krant Voor 

Allen volgde op de gebeurtenissen namelijk een scherpe veroordeling van deze ‘nachtridders’. 

Zo stelde de krant in naam van de BSP: ‘Zij die zich met dit nachtridders werk bezig houden 

zijn diegenen die met alle te dienststaande middels het land in beroering willen houden omdat 

het in hun politiek kraam te pas komt.’
1256

 In haar artikel wees Voor Allen daarbij openlijk 

met de vinger naar de katholieke partij: ‘Door de katholieken is er rond die zaak al veel te 

veel aan het openbaar domein overgelaten, hetgeen heel zeker de gewenschte beslissing niet 
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zal bevoordeligen.’
1257

 In Vlaanderen had de leopoldistische propaganda inderdaad reeds een 

enorme dimensie aangenomen. Dit kwam zeer provocerend over en de katholieke steun 

dreigde een averechts effect te hebben.
1258

 Daartegenover plaatsten de socialisten hun eigen 

houding: ‘De BSP heeft haar standpunt vastgelegd en we stellen vast dat onze zienswijze veld 

wint en zijn overtuigd dat de koning het besluit zal nemen tot voor de rust in het land en het 

ontzag buiten onze grenzen voor België nodig is. … Het op de muren en de openbare pleinen 

kladpotten van het ‘voor’ of ‘tegen’ keuren we ten volle af.’
1259

  

Ondanks deze stellingname en publieke veroordeling zouden zowel voor- als tegenstanders 

‘straatschilderij’ blijven gebruiken als drukkingsmiddel in de koningskwestie en zouden er 

dus nog opschriften opduiken in het straatbeeld van Oostende. Een maand later meldde 

Rymenans nieuwe feiten. Dit maal had men de volgende opschriften gekalkt: ‘Troonsafstand’, 

‘Pol. III’, ‘P.III’. De laatste twee waren omgeven door hakenkruisen.
1260

 Eind juli, begin 

augustus 1945 werden de straten van Oostende nog eens rijkelijk versierd met leuzen: 

‘Leopold terug., Van Acker weg., OF + Van Acker = dictatuur., Belgen past op. Leopold moet 

terug., Belgie in gevaar. De koning moet terug., Leve Leopold III. Hij komt., OF = dictatuur., 

Geen burgeroorlog. Daarom Leopold terug., Weg met dictatuur., Leopold terug op de troon., 

Weg met Van Acker en van Glabbeke dictateurs., Burgers help ons. Recht moet geschieden., 

Vorst vrijheid recht.’
1261

  Dit waren duidelijk leopoldistische slogans. De tegenstanders van de 

koning werden afgeschilderd als dictators. Ook het Onafhankelijkheidsfront werd geviseerd. 

Niet enkel door middel van opschriften op straat, ook haar plaatselijk lokaal werd rijkelijk 

beklad. ‘OF=dictatuur, OF=hakenkruis, verraders.’, werd aangebracht op de ramen en luiken 

van het gebouw, alsook hakenkruisen. Op het voetpad was te lezen: ‘Leve Leopold, 

OF=dictatuur, wanorde, Leopold zal terug.’
1262

 Deze verzetsgroepering had op 15 mei 1945 

haar eis tot onmiddellijke troonsafstand uitgesproken.
1263

 In Oostende zou ze alles in het werk 

stellen om dit gedaan te krijgen. Verder zullen we nog zien wat dit precies inhield. Wat nu 

echter belangrijk is, is dat deze aanval van de tegenpartij van daaruit te verklaren valt. 

Rymenans vermoedde dat de daders afkomstig waren uit het midden van de Vakschool in de 

Stuiverstraat. Hij vermeldde in zijn verslag zeven namen van personen die op heterdaad 

betrapt werden bij het schilderen van koningsgezinde spreuken. Zo ook de leiders. Deze 
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waren niet minder dan de schoonzoon en de zoons van een katholiek gemeenteraadslid en 

volksvertegenwoordiger.
1264

 De leiders waren dus alleszins afkomstig uit het katholieke 

milieu. Wat echter nog interessanter is voor ons onderzoek, is dat na nader onderzoek van de 

namen bleek dat een lid van het Geheim Leger en tevens politiek gevangene eveneens op 

heterdaad betrapt werd.
1265

 Buiten het OF waren er in Oostende dus nog weerstanders 

betrokken bij de gebeurtenissen rond de koningskwestie en waren er verschillende meningen 

binnen het Oostends verzet over Leopold III.  Later zal dit duidelijker worden. 

 

4.2. Stakingsgeruchten. 

De verdeeldheid tussen de verschillende partijen had ook gevolgen voor de werking van de 

arbeidsgroeperingen in hun schoot. Een andere manier om druk uit te oefenen was immers het 

mobiliseren van de arbeiders. Er sproot een syndicale strijd uit voort. Het katholieke ACV
1266

 

kwam daarbij tegenover het socialistische, communistische ABVV
1267

 te staan. De laatste 

sprak zich uit voor de troonsafstand, terwijl de eerste zijn steun betuigde aan Leopold III.
1268

 

In het gewest Oostende-Veurne-Diksmuide was het ACV sterker vertegenwoordigd, in de 

agglomeratie Oostende was het daarentegen het ABVV. Het Hoog Commissariaat voor ’s 

Lands Veiligheid werd vanuit Oostende gewaarschuwd. Er gingen immers stakingsgeruchten 

door de stad. Zowel het ACV als het ABVV verspreidden en plakten in Oostende 

vlugschriften met richtlijnen aan.
1269

 Terwijl het ABVV dreigde met een algemene staking, 

keerde het ACV zich tegen elke oproep daartoe.
1270

 Een aantal arbeiders van het bedrijf 

Beliard-Crighton volgden de richtlijnen van het ABVV. Doordat ze in een minderheid 

verkeerden, zouden ze, volgens Rymenans, echter niet in staat zijn om het werk daadwerkelijk 

neer te leggen. Daarbij was hij er steeds meer van overtuigd dat de meerderheid van de 

bevolking niet tegen de koning was, maar dat de aangesloten arbeiders de richtlijnen van het 

ABVV zouden volgen uit partijgeest.
1271

 Een week later meldde dezelfde vertegenwoordiger 

van het Hoog Commissariaat echter dat er plannen waren om bij de terugkeer van de koning 
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op de werven van Beliard-Crighton stakingsposten te vormen. Daarbij zouden groepen stakers 

de andere arbeiders beletten om aan het werk te gaan.
1272

 Nog een week later stelde 

Rymenans dat het voor Oostende als een vaststaand feit beschouwd mocht worden dat er bij 

de terugkeer van de koning stakingen zouden uitbreken.
1273

 Hij zou het bij het rechte eind 

hebben, maar om dit te kunnen vaststellen, zouden we nog moeten wachten tot 1950. De 

koning zou immers beslissen om voorlopig niet terug te keren. Had Leopold III teruggekeerd 

in de zomer van 1945, moet er echter niet aan getwijfeld worden dat er toen effectief een 

algemene staking had plaatsgevonden. De waarschuwingen van Rymenans aan het Hoog 

Commissariaat over de situatie in Oostende moeten echter toch enigszins genuanceerd 

worden. Er werd namelijk wel opgeroepen tot een algemene staking door het ABVV, maar 

het sein daartoe liet men afhangen van de regering-Van Acker. Enerzijds werd hiermee 

tegemoet gekomen aan de wens van de arbeiders om het werk neer te leggen, anderzijds kon 

men zich hierdoor voorzichtig opstellen. Men vreesde immers dat de staking haar effect zou 

missen door voortijdig uit te barsten, alsook had men schrik voor een mogelijke burgeroorlog 

en het instorten van de economie. Er was een gematigde stroming binnen het ABVV 

aanwezig en die zou dus nooit de bedoeling gehad hebben om het conflict te laten escaleren. 

Door de achterban in de hand te houden, droeg men bij tot de voorlopige pacificatie van het 

conflict.
1274

 

Rymenans deelde het Hoog Commissariaat een lijst mee met namen van de leiders van het 

ABVV Oostende.
1275

 Hij viseerde duidelijk deze vakbond, want dit was nog voor de 

stakingsgeruchten. Wat echter interessant is voor ons onderzoek, is dat bij nader onderzoek 

van de namen blijkt dat het grotendeels gaat om personen die tijdens de bezetting een of 

andere illegale activiteit tegen de vijand verricht hadden. Zo waren Sebastiaan Boudolf, 

Albert Degryse, Frans Goes, Maurice en Georges Reynaert tijdens de bezetting medewerkers 

van de socialistische partij in Oostende. De BSP ging er ondergronds en nam deel aan de 

illegale syndicale strijd en was actief in de clandestiene pers met o.a. het krantje ‘Hier 

Uilenspiegel’, ‘Naar de verlossing’ en verscheidene pamfletten.
1276

 Voor Allen vermeldde hun 

namen. Sebastiaan Boudolf heeft ook effectief een dossier van weerstander in de sluikpers. 

Hij deed zijn aanvraag in de hoedanigheid van verspreider van het clandestiene krantje ‘Hier 

Uilenspiegel’, maar is nooit erkend wegens het feit dat hij geen bewijzen leverde voor zijn 
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activiteit.
1277

 Dit wil echter niet automatisch zeggen dat hij geen weerstander was. Hij voldeed 

gewoon niet aan de administratieve voorwaarden voor zijn erkenning en maakte zijn dossier 

niet in orde. Vaak overzagen weerstanders de administratieve rompslomp niet of hechtten ze 

uiteindelijk na verloop van tijd geen belang meer aan het statuut. Van Albert Degryse is er 

geen dossier bewaard, maar zijn naam duikt wel op in het dossier van Antoine Allary.
1278

 Hij 

verklaarde van deze persoon sluikbladen ontvangen te hebben.
1279

 Maurice Reynaert heeft een 

dossier van politiek gevangene, burgerlijk en gewapend weerstander, weerstander in de 

sluikpers en inlichtings- en actieagent. Als politiek gevangene werd hij effectief erkend. Hij 

werd samen met enkele andere Oostendse socialisten aangehouden in 1942 als gijzelaar naar 

aanleiding van een aanslag op een SS’er in Brugge.
1280

 Zelf zag hij hiervoor zijn activiteit als 

drukker en verspreider van ‘Hier Uilenspiegel’ als oorzaak.
1281

 Net als Boudolf werd hij niet 

erkend als weerstander in de sluikpers, omdat hij naliet daarvoor de gevraagde bewijzen te 

leveren.
1282

 Reynaert werd begin 1944 lid van de dienst Socrates. Tot aan de bevrijding 

bezorgde hij maandelijks geld en rantsoenzegels aan ondergedokenen. Deze activiteit voltrok 

zich in Gent, aangezien hij door de Duitsers verplicht geëvacueerd werd uit Oostende. 

Reynaert kreeg hiervoor het burgerlijk ereteken, maar werd niet erkend als burgerlijk 

weerstander. Hij kon niet voldoende namen noemen van mensen die hij geholpen had en zijn 

groepsoverste was reeds overleden, waardoor men van mening was dat niet bewezen kon 

worden dat de activiteit zich voldoende ontwikkeld had.
1283

 Samen met Boudolf was Reynaert 

een overtuigd tegenstander van Leopold III.
1284

 In de lijst met leiders van het ABVV 

Oostende stond verder nog de naam van Valère Vermoortel. Hij was lid van het Geheim 

Leger en erkend als gewapend weerstander. Hij was tevens verspreider van het clandestiene 
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krantje ‘Hier Uilenspiegel’, maar werd niet erkend als weerstander in de sluikpers. Hij was 

tevreden met het statuut van gewapend weerstander.
1285

  

Zeker zes van de acht personen op de lijst van het Hoog Commissariaat staan in verband met 

het verzet. De leiding van het ABVV was dus bijna volledig samengesteld uit weerstanders. 

De vraag is of dit bewust zo was. Voor de samenstelling van het partijbestuur was dit alleszins 

het geval. Jules Peurquaet somde na de bevrijding de partijgenoten op die zich verdienstelijk 

gemaakt hadden in het socialistische verzet en stelde voor dat zij voorlopig het nieuwe 

partijbestuur waarnamen.
1286

 Naast nog enkele andere namen werden dezelfde personen als 

bij het ABVV genoemd. Het ABVV en het socialistische verzet waren dus zeer nauw met 

elkaar verbonden. De leiding van de eerste was immers grotendeels lid van het laatste. 

Aangezien we op zoek zijn naar de houding van het verzet in de koningskwestie en weten dat 

de Oostendse afdeling van het ABVV naar aanleiding van de koningskwestie richtlijnen gaf 

aan zijn arbeiders in verband met de algemene staking, kunnen we concluderen dat het 

socialistische verzet dus wel degelijk aanwezig was in de koningskwestie en een zeker 

aandeel had. 

 

4.3. Het Waakzaamheidscomité. 

De tegenstanders van de koning groepeerden zich en verenigden hun krachten om de 

democratie te verdedigen en de troonsafstand te bewerkstelligen. Op nationaal vlak werd 

daartoe een ‘Waakzaamheid Komiteit ter Verdediging der Demokratie’ opgericht. Daarin 

verenigde zich de communistische, de socialistische en liberale partij, de syndicale 

groeperingen uitgezonderd het ACV, de linkse vrouwen- en studentenorganisaties én het 

Onafhankelijkheidsfront.
1287

 Deze verzetsgroepering had zich op 15 mei 1945 uitgesproken 

voor de onmiddellijke troonsafstand.
1288

 Ook in Oostende deelde de OF-afdeling deze mening 

en werd daar openlijk voor geijverd. Zo verspreidde men en plakte men vlugschriften aan met 

de titel: ‘Troonsafstand Leopold III, splijtzwam der Belgen, moet aftreden’.
1289

 De groepering 

zou ook een rol spelen in de oprichting van een Oostends Waakzaamheidscomité. In 

Vlaanderen werd het nationaal initiatief immers gevolgd en zagen gewestelijke en lokale 
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afdelingen van het Waakzaamheidscomité het licht.
1290

 In Oostende was dit het geval op 9 juli 

1945. Volgende tekst werd daarbij gepubliceerd:   

‘Alle demokratische verenigingen die ons rechtvaardig streven willen bijtreden zijn welkom. 

De reactie, zij die de slechte vaderlanders beschermt, bereidt een aanslag voor op de 

Belgische demokratie en gebruikt daartoe Leopold III. Wij zijn overtuigd van de steun van 

onze vrijheidslievende bevolking van Oostende en omliggende gemeenten. Weg met alle 

reaktie! Leve de vrijheid! De baan op naar een oprechte democratie! Het 

waakzaamheidscomité.’
1291

  

 

Het Oostendse comité was bij zijn oprichting samengesteld uit afgevaardigden van de liberale, 

socialistische en communistische partij, alsook het ABVV en het OF waren 

vertegenwoordigd.
1292

 Opvallend daarbij was de communistische drive achter het geheel. Via 

de krant Volksstem liet de partij van haar horen en had ze in Oostende aangedrongen op de 

oprichting van een eigen Waakzaamheidscomité.
1293

 Het Onafhankelijkheidsfront stuurde 

uitnodigingen naar de andere verzetsgroeperingen om in het OF-lokaal samen te komen om 

hiervoor de basis te leggen. Daarbij werd als reden opgegeven dat ‘Niettegenstaande de wil 

van het volk, niettegenstaande de raadgevingen van de regering Van Acker, niettegenstaande 

de beslissing van de democratische partijen en het ABVV die besloten heeft het bevel tot 

algemene staking te geven in geval van terugkeer van Leopold III, zet de neo-fascistische 

reactie zijn manoeuvres verder om hem terug op den troon te krijgen.’
1294

 Met andere 

woorden, die en die hebben het al geprobeerd en het is niet gelukt. Het is nu aan ons, het 

verzet. Het Onafhankelijkheidsfront vroeg letterlijk aan de anderen om hun gewicht in de 

schaal te leggen. Immers, zo vervolgde de brief: ‘Het uur is gekomen waarop alle anti-

fascisten hun gewicht, hun invloed en hun actie in balans dienen te werpen, ter verdediging 

van de democratie.’
1295

 Door de feiten zo voor te stellen speelde het Onafhankelijkheidsfront 

in op de emoties van de andere groeperingen. Er werd immers een voorstelling gemaakt van 

het comité als een vereniging van antifascistische krachten, van verdedigers van de 

democratie. De koningskwestie kan echter niet zo zwart-wit gezien worden, als ze werd 

voorgesteld.
1296
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Bij de oprichting van het Oostendse comité was uiteindelijk enkel het OF vertegenwoordigd 

als weerstandsgroepering. Er was geen sprake van andere verzetsgroeperingen. Niet veel later 

voerde Rymenans voor het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid een onderzoek naar 

de weerstandsgroeperingen in Oostende en meer bepaald naar hun relaties ten opzichte van 

elkaar. Hij stelde vast dat er sinds de koningskwestie sprake was van een zekere verkoeling 

tussen het Onafhankelijkheidsfront enerzijds en het Geheim Leger, het OMBR en de Witte 

Brigade Fidelio anderzijds. Dit was te wijten aan de uitgesproken stellingname van het OF 

tegen de koning, terwijl de anderen sympathie hadden voor de koning. De koningskwestie 

maakte een einde aan een zekere harmonie tussen de verschillende groeperingen. Zonder 

echter te kunnen stellen dat er voordien op alle punten een perfecte samenwerking was 

bereikt.
1297

  

De koningskwestie zorgde in Oostende dus niet enkel voor verdeeldheid tussen de 

verschillende politieke partijen, maar had ook gevolgen voor de relatie tussen de verschillende 

verzetsgroeperingen. Bij de politieke partijen zag men de katholieken alleen komen te staan 

tegenover de andere partijen. Hetzelfde gebeurde voor het Onafhankelijkheidsfront bij de 

verzetsgroeperingen, maar dan in het andere kamp. In deze kwestie moet opnieuw vastgesteld 

worden dat er niet zoiets bestond als HET verzet. Opnieuw zijn de verzetsgroeperingen 

verdeeld en kunnen ze zich niet profileren als één blok. Bijgevolg is het uitgesloten voor de 

weerstand om diegene te zijn die de balans laat doorslaan, om een doorwegende factor te zijn. 

De beeldspraak van het Onafhankelijkheidsfront laat ruimte om te veronderstellen dat deze 

groepering zich hiervan bewust was. Ze ijverde om de andere groeperingen achter zich te 

scharen, maar zou daar echter niet in slagen. Het Oostendse verzet zou er nooit in slagen om 

zich te profileren als hét verzet. Het OF was gedoemd om als communistisch bestempeld te 

worden.  

 

4.4. Een evolutie naar publieke onverschilligheid. 

De bevolking van Oostende bemoeide zich niet actief met de koningskwestie. Door de 

voortdurende polemiek in de pers en de politieke bedrijvigheid ging haar aandacht er wel naar 

uit.
1298

 Aanvankelijk had de kwestie de volledige aandacht van de Oostendse bevolking.
1299

 

Ze was nieuwsgierig naar de houding die Leopold III uiteindelijk zou aannemen.
1300

 Deze 

nieuwsgierigheid maakte echter snel plaats voor de mening dat een beslissing in een of andere 
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vorm eindelijk getroffen moest worden.
1301

 Men begon te twijfelen aan wat men zich moest 

houden en of men nu geloof moest hechten aan de voor- of tegenstanders van de koning. Er 

ontstond zo een zekere onverschilligheid over het feit of de koning nu al dan niet zou 

terugkeren. Men verlangde een snelle én vatbare oplossing voor de koningskwestie.
1302

 Deze 

was immers bovenal een politieke kwestie en bijgevolg ontoegankelijk geworden voor het 

publiek.
1303

 Begin augustus 1945 rapporteerde Rymenans dat als de pers en de propaganda de 

aandacht niet kunstmatig zouden houden, de Oostendenaar zich niet meer zou bekommeren 

om de koningskwestie. Wat de mensen daarentegen wel bezighield, was de angst dat de 

nakende loonsverhoging geneutraliseerd zou worden door de stijgende levensduurte. Men 

vroeg zich ook af hoe de kolenbedeling zou verlopen de komende winter en was daar niet 

optimistisch over. De Oostendse bevolking was ook verontrust over een epidemie van 

kinderverlamming.
1304

 De sociaal-economische situatie hield met andere woorden de mensen 

wakker. Het politieke gekonkel boven hun hoofd liet hen meer en meer onverschillig. De 

koningskwestie werd uiteindelijk slechts nog weinig besproken in Oostende en de mening dat 

dit een hoofdstuk was dat uitgeput raakte, won veld.
1305

 

 

5. Politieke stagnatie, maar smeulend vuur tussen voor- en tegenstanders. 

In de zomer van 1945 kwam de koningskwestie politiek op een dood spoor terecht en brak 

een lange periode van stagnatie aan. Het parlement stemde een wet, waarin bepaald werd dat 

de koning slechts zijn grondwettelijke taken mocht heropnemen, nadat een meerderheid werd 

gevonden die de onmogelijkheid van de vorst om te regeren, ophief. Op juridisch vlak waren 

de krijtlijnen uitgetekend. Het was wachten op een meerderheid. De zaak zat echter muurvast. 

Men raakte niet uit de impasse en dit zou zo blijven tot in 1950. Pas na de volksraadpleging 

zou de koningskwestie opnieuw in een stroomversnelling komen.
1306

 In de desbetreffende 

literatuur heeft men vooral aandacht voor wat er in tussentijd in de hoogste politieke regionen 

gebeurde. Als we de situatie voor Oostende bekijken dan zien we echter dat ondertussen het 

vuur bleef smeulen tussen voor- en tegenstanders van de koning en er bepaalde momenten 

waren waarop deze van zich lieten horen. 
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Het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid stelde in het najaar van 1945 vast dat de 

orde en rust nog niet was teruggekeerd in het land.
1307

 Zo zien we dat 11 november, dag van 

de Wapenstilstand, binnen de koningskwestie een nieuwe aanleiding betekende voor 

confrontatie tussen de verschillende betrokkenen. De leopoldisten kozen namelijk ook in 

Oostende deze dag uit om de koning te huldigen en een bijeenkomst te organiseren. 

Tegenstanders zagen dit echter als een provocatie. 11 november was voor hen een dag van 

hulde aan de geallieerden en aan koning Albert I. Ze waren verontwaardigd, omdat het deze 

dag was ‘die de Leopoldisten hadden uitgekozen om ook te Oostende, een koning die zijn land 

en volk verraadde, in de bloemen te zetten en zijn lof toe te zingen.’
1308

 Bovendien waren ze 

furieus, want: ‘ze aarzelden hiervoor zelfs niet om de naam te stelen van het Belgisch 

Nationaal Blok, de naam van deze organisatie te gebruiken om in de streek de waan te 

scheppen dat deze hiervan de inrichters waren.’
1309

 De naam Belgisch Nationaal Blok zijn we 

reeds tegengekomen in het hoofdstuk over de repressie. Rymenans, vertegenwoordiger van 

het Hoog Commissariaat, omschreef de organisatie als een soort zuiveringscomité, aan wiens 

oordeel de gevallen van onwaardige Belgen en collaborateurs werden onderworpen.
1310

 Naar 

eigen zeggen was deze organisatie inderdaad opgericht om ‘een samenwerking tot stand te 

brengen wat de zuivering en propaganda voor de nationale eenheid en democratie 

betreft’.
1311

 Volgens Rymenans zetelden er van de meeste Oostendse weerstandsgroeperingen 

leden in dit comité.
1312

 Het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront en het OMBR richtten 

zelfs een verzoek tot het BNB om in zijn schoot over te gaan tot eenheid in de actie van de 

weerstand.
1313

 Over de koningskwestie bande het binnen zijn organisatie echter alle 

propaganda. Het beriep zich op zijn onpartijdige vaderlandse houding.
1314

 Er was dan ook 

grote verontwaardiging toen de naam Belgisch Nationaal Blok viel als organisator van de 

leopoldistische meeting op 11 november 1945.
1315

 Er richtte zich echter inderdaad een 

groepering naar het stadsbestuur om toestemming te vragen voor de meeting onder de naam 

Belgisch Nationaal Blok, maar met het bijvoegsel ‘voor de verdediging van de democratie, de 
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grondwet en het koningdom’.
1316

 Of dit al dan niet met de intentie was om de publieke opinie 

te misleiden, is een open vraag.  

De tegenstanders vormden een blok om de meeting te laten schorsen. Naast de BSP en de KP 

engageerden zich hiertoe ook de verzetsgroeperingen OF en OMBR.
1317

 Deze laatste was 

nochtans enkele maanden voordien door Rymenans omschreven als sympathisant van de 

koning.
1318

 Vanwaar deze ommekeer kwam, is een groot vraagteken. Ook de 

oudstrijdersorganisaties sloten zich aan, alsook het ‘echte’ BNB. De communistische krant 

Volksstem moedigde deze houding aan in zijn artikel ‘Oostende. Op deze weg… vooruit!!’: 

‘Dit is onze te volgen weg, demokraten. De weg van eenheid en verstandhouding. De weg van 

de strijd die we ook onder de bezetting hebben gekend en die enkel door eenheid naar de 

overwinning leidt.’
1319

 Opnieuw werd ter motivatie de vergelijking gemaakt met de bezetting.  

Aanvankelijk werd de meeting van het BNB, voor de verdediging van de democratie, de 

grondwet en het koningdom door het stadsbestuur verboden.
1320

 De triomfkreet van Volksstem 

was echter te voortijdig, want uiteindelijk stond het schepencollege deze groepering toch toe 

om op 25 november een bijeenkomst te houden.
1321

 Het BNB had de burgemeester voor het 

feit gesteld dat : ‘nous ne donnons pas de motifs aux autorités pour interdire nos meetings, si 

elles veulent agir contre nous ce sera en violant nos libertés.’
1322

 Daar kon het stadsbestuur 

blijkbaar niet omheen. De burgemeester had duidelijk geen vertrouwen in de zaak, want nog 

dezelfde dag dat het BNB toestemming kreeg, werd het bevel gegeven aan de rijkswacht om 

de nodige hulp te verlenen ten einde de orde te bewaren.
1323

 

Er werden dus problemen verwacht en de bewuste dag ging ook helemaal niet rimpelloos 

voorbij. De bijeenkomst vond plaats in het Sportpaleis en er was redelijk veel volk aanwezig 

volgens de politie. Tijdens het gebeuren onderbraken enkele personen de sprekers met kreten 
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als ‘Leopold is een zwarten’ en ‘Fascisten’, enz… .
1324

 Twee personen die het al te bont 

maakten, werden uit de zaal verwijderd door de politie. Een van de sprekers, de 

ondervoorzitter van de liberale partij uit Antwerpen, richtte zich op een gegeven moment naar 

de verstoorders en vroeg: ‘Wie van u behoorde voor juli 1941 tot den weerstand?’.
1325

 De 

tegenbetogers werden met andere woorden bestempeld als communisten. Deze vraag verwijst 

immers naar de Duitse inval in de Sovjet-Unie. Pas vanaf dat moment stonden de 

communisten openlijk aan de kant van de geallieerden en boden ze openlijk verzet tegen de 

bezetter.
1326

 Dit is een verwijt dat in het naoorlogs debat voortdurend terugkwam en nog zou 

terugkomen. Het lokte alleszins in Oostende op 25 november 1945 hevig protest uit.
1327

 

Tijdens de koningskwestie zou men opnieuw refereren naar de weerstand.
1328

 Hier werd het 

verzet effectief gebruikt in woord en weerwoord, als legitimering van spreken.  

Volgens een ander politieverslag waren de verstoorders van de meeting ook effectief leden 

van de communistische partij. Op het einde, voor men het Belgisch volkslied begon te zingen, 

verlieten deze de zaal.
1329

 De meeting was een volledige ode te noemen aan het Belgische 

Koningshuis en aan Leopold III. Men nam de verdediging van de koning op zich. Daarbij 

werd benadrukt dat niet enkel de katholieken de koning verdedigden, maar ook de liberalen, 

vermits er een vooraanstaand lid van deze partij sprak op de bijeenkomst.
1330

 Het ging hier 

echter niet om een Oostendenaar en de vraag is in welke mate deze meeting weerklank vond 

bij de Oostendse afdeling van de liberale partij. Deze uitspraak is immers tegenstrijdig met de 

aanwezigheid van de liberale partij in het Oostends Waakzaamheidscomité.
1331

 Met andere 

woorden is dit eerder een voorbeeld van de verdeeldheid bij de liberalen over de 

koningskwestie. 

Voor het Sportpaleis stond volgens de politie een massa volk. Onmiddellijk werd opgetreden. 

De mensen werden aangemaand zich te verwijderen en niet ter plaatse te blijven. De 

communisten begonnen echter te roepen tegen Porta, katholiek gemeenteraadslid van 
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Oostende en volksvertegenwoordiger.
1332

 Deze man was zeer koningsgezind. Zo werd hij in 

de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 omschreven als ‘keikoppig 

koningsgezind’.
1333

 Dat hij keikoppig was, is te merken aan de manier waarop hij zijn 

standpunt verdedigde in de gemeenteraad. Hij was ‘de man van de grote debatten en de 

vriendelijk verpletterende onderbrekingen’
1334

 volgens de katholieke verkiezingspropaganda 

en in de koningskwestie zou hij effectief deze naam waarmaken. Dit hebben we al gemerkt 

naar aanleiding van de bevrijding en zullen we nog merken in de toekomst. 

Ook op 25 november 1945 liet Porta het niet na om te reageren. Hij bleef staan en maakte het 

V-teken. Hierdoor raakten de communisten echter nog meer opgehitst. Adjunct-commissaris 

Ingelbrecht zag geen heil in de situatie en begaf zich tot bij de katholiek om hem in geval van 

nood te beschermen en te begeleiden. De politieman had het gevaar tot escalatie juist 

ingeschat, want een grote menigte volgde hen en naderde langzaam. De adjunct-commissaris 

voelde zich bedreigd en moest zelfs waarschuwen indien nodig, geweld te zullen gebruiken. 

Deze spanning duurde tot aan de Leopold I- plaats, waar de menigte afgeleid werd door een 

relletje verderop. De achtervolging werd gestaakt en men liep daarheen, waardoor Porta veilig 

terug naar huis kon keren. De politie hield zich verder succesvol bezig met het uiteendrijven 

van de relschoppers. Enkele personen werden daarbij opgepakt. Daarna trok men de agenten 

van straat terug en stuurde ze huiswaarts.
1335

  

Op dat moment deed zich niets meer voor en onder het vele volk dat zich nog op straat 

bevond, waren er veel nieuwsgierigen. Toch bleek dit een voortijdige maatregel en geen 

goede beslissing geweest te zijn. De situatie werd op dat moment niet juist ingeschat door de 

politie van Oostende. De agenten waren immers weg en het politiebureau werd verwittigd dat 

zich een menigte verzameld had voor het huis van het katholieke gemeenteraadslid Porta. 

Deze werd omschreven te bestaan uit ‘communisten en andere personen’. Toen twee 

manschappen van de politie ter plaatse aankwamen, bevond Porta zich samen met enkel 

familieleden voor een raam op de eerste verdieping van zijn huis. Opnieuw werd het V-teken 

gemaakt naar de aanwezigen. Na een teken van de politie deed de katholiek het raam toe. 

Daarop ontstak hij echter de verlichting van een Leopold-beeld dat boven de ingangspoort 

was geplaatst. Dit werd opnieuw als een uitdaging ervaren en verwekte nog meer kwaadheid 

bij de communisten. Men wou slechts de plaats verlaten, indien het licht werd gedoofd. 
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Bepaalde personen gingen stenen halen met de intentie alles stuk te gooien. De politie lichtte 

Porta hierover in en vroeg het licht te doven om verdere moeilijkheden te vermijden. Dit werd 

uiteindelijk ook gedaan.
1336

 De situatie blijkt met een sisser afgelopen te zijn, maar het kon 

evengoed anders uitgedraaid zijn.  

 

Deze gebeurtenis toont ons meer dan alleen hoe in Oostende voor- en tegenstanders binnen de 

koningskwestie in conflict kwamen met elkaar. Het leert ons ook een aantal zaken over hoe de 

stedelijke autoriteiten daarmee omgingen. De burgemeester had problemen voorzien en 

schakelde de ordediensten in, maar blijkbaar vond hij de voorvallen niet ernstig genoeg om ze 

mee te delen aan de gouverneur. Hij schreef hem immers: ‘Er hadden geen noemenswaardige 

incidenten plaats.’
1337

 Daarmee legde hij twee politieverslagen naast zich neer. De 

achtervolging en bedreiging van een gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger, relletjes, 

een aantal arrestaties,… . Dit kan nu niet bepaald onnoemenswaardig genoemd worden. 

Serruys is met deze minimalisatie van de feiten niet aan zijn proefstuk toe. Hij deed dit ook 

bij de rellen van mei 1945 naar aanleiding van de tweede volksrepressie.
1338

 Deze houding is 

opnieuw vanuit het machtsvacuüm te verklaren.
1339

 In november 1945 bevond men zich daar 

nog steeds in. Legitimiteit voor zijn gezag zou de burgemeester pas een jaar later bij de lokale 

verkiezingen kunnen verwerven. Het zou in zijn nadeel spreken als er sprake was van onrust 

in Oostende. Het zou immers aantonen dat hij de situatie niet onder controle had en het zou de 

onruststokers meer krediet geven. Zijn ‘zwijgen’ is dus te plaatsen in de strijd om de 

legitimiteit na de bevrijding.   

De politie lijkt de ontvlambaarheid van de kwestie in Oostende onderschat te hebben. Ze had 

haar agenten immers te vroeg teruggetrokken. Er waren ook maar twee politieagenten 

aanwezig bij het huis van Porta. Ruim onvoldoende om indien nodig een woedende en 

vernielzuchtige menigte tegen te houden. De koningskwestie bracht problemen van 

ordehandhaving met zich mee die de politie niet aankon.
1340

 De gebeurtenissen van november 

1945 kunnen dit enkel maar bevestigen voor Oostende. We hebben reeds gezien hoe het 

Oostendse politiekorps verzwakt uit de bezetting kwam en lange tijd nodig zou hebben om 

zich te herstellen. Bijgevolg zou ze ook lange tijd een zwak imago hebben en als ontoereikend 

beschouwd worden in haar taak als ordehandhaver. Er leefde een gevoel van onveiligheid in 
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Oostende, dat zeer sterk was in het najaar van 1945 en de politie was niet in staat om dit weg 

te nemen.
1341

 

Er valt ook op te merken dat in de politieverslagen de communisten als het ware geviseerd 

werden. Zij waren de grote ordeverstoorders. Nochtans waren er ook nog anderen aanwezig. 

Deze werden echter niet benoemd. Dit gebeurde letterlijk. In het politieverslag staat immers: 

‘kommunisten en andere personen’.
1342

 Het kan natuurlijk niet ontkend worden dat de 

communisten een belangrijk aandeel gehad hebben in de polarisering van de koningskwestie 

in Oostende, maar ze waren zeker en vast niet de enigen die uiting gaven aan hun ongenoegen 

over de houding van Leopold III.
1343

 Zowel bij het Hoog Commissariaat voor ’s Lands 

Veiligheid als bij de politie was er echter een soort obsessieve vrees voor het 

‘communistische gevaar’.  

 

6. De volksraadpleging. 

6.1. Verdeelde meningen. 

Ook al lieten voor- en tegenstanders van zich horen, er kwam geen schot in de zaak. Pas na de 

nationale verkiezingen van juni 1949 kwam daar verandering in. Voor het eerst sinds de 

bevrijding zetelden de socialisten niet langer in de regering. Er werd een katholiek-liberale 

regering gevormd onder Gaston Eyskens. Deze organiseerde op 12 maart 1950 een 

volksraadpleging over de terugkeer van de koning. Leopold III had verschillende malen de 

wens uitgedrukt om een referendum te houden onder de bevolking en zag daarin ook zijn 

laatste hoop. Hij rekende immers op zijn populariteit. De katholieken stonden hem daarin bij. 

Niet iedereen vond dit echter een goed voorstel.
1344

 Zo werd in de Oostendse, socialistische 

krant Voor Allen de ongrondwettelijkheid van de volksraadpleging benadrukt.
1345

 De 

mogelijkheid om een louter adviserend referendum te houden, was inderdaad niet voorzien in 

de Belgische grondwet. Bovendien beschouwden de tegenstanders van het plebisciet het idee 

in tegenspraak met het wezen van de monarchie zelf. Deze is immers erfelijk en 

constitutioneel. De koning regeert dus op grond van het eerstgeboorterecht en op grond van de 

eed van trouw aan de grondwet en niet op grond van de uitslag van een stemming. Hij moet 

de koning zijn van alle Belgen en niet van een meerderheid. Een ander gevaar zagen veel 
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politici in de tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië.
1346

 De vrees en het vermoeden dat 

het referendum aanstuurde op verdeeldheid tussen beide landsdelen is voor Oostende zowel 

terug te vinden bij de socialisten
1347

 als de liberalen.
1348

 Ook bepaalde katholieken zouden 

echter deze mening toegedaan zijn en vreesden de gevolgen.
1349

 In de katholieke krant De 

Zeewacht werd daar niets over teruggevonden. Dit is evident. Als men al die mening was 

toegedaan, dan nog zou men er niets over publiceren, aangezien men daarmee tegen zijn eigen 

zaak zou spreken. 

 

6.2. Strijd van ja of nee, strijd van links tegen rechts. 

Er ontstond een echte verkiezingscampagne, waarbij voor- en tegenstanders de bevolking 

trachtten te overtuigen ja of nee te stemmen. Deze campagne liet alle Belgische nuchterheid 

verdwijnen en verhitte de gemoederen. Vanuit de hoek van de leopoldisten klonk niets anders 

dan lof ten opzichte van de koning, terwijl hij door zijn tegenstanders genadeloos ‘afgeslacht’ 

werd.
1350

 Van beide zijden werd met modder naar elkaar gegooid, ook in Oostende. Een eerste 

terrein waarop de strijd uitgevochten werd, was in de pers. De katholieken probeerden er in de 

eerste plaats de Oostendse bevolking van te overtuigen om ja te stemmen op 12 maart. Zo 

verschenen er een soort van verkiezingsadvertenties in De Zeewacht met foto’s en tekeningen 

van de koning, alsook van zijn dochter en met slogans als:  

‘Kustbewoners, het ogenblik is gekomen uw dankbaarheid te betuigen aan de vorst, die in mei 

1940, ondanks alles en ALLEN uw leven, have en goed van een zekere ondergang heeft gered. 

De dankbaarheid is één der schoonste deugden. Beoefen ze door JA te stemmen! … Hij, - en 

niet de anderen – is bij zijn volk, bij zijn strijders willen blijven…’
1351

   

of  

‘Ja stemmen is dus zeggen ik verkies boven een generaal, een staatshoofd voor wie het 

hatelijk is mensen te doden en steden te vernielen.
1352

  

Nee stemmen is dus zeggen ik verkies, boven een menselijk staatshoofd, een harteloos paljas, 

die zich een roem wil maken op lijken en puin. 

Dit indachtig stemmen de Oostendenaars en de kustbewoners JA.’
1353

 

Deze twee citaten tonen aan hoe de koning inderdaad door de voorstanders van zijn terugkeer 

met niets dan lof werd omringd. Leopold III werd voorgesteld als een held, een redder. Het 
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verheerlijken van de koning was kenmerkend voor het leopoldistische discours. Dit was ook 

het geval voor het inspelen op het sentiment van de bevolking. Wat ook hier uitdrukkelijk 

werd gedaan. De keuze werd zeer scherp gesteld: kiezen tussen menselijk zijn of harteloos. 

Enerzijds werd de verwantschap, het mee-lijden van de vorst benadrukt door erop te wijzen 

dat enkel hij ervoor gekozen had om bij zijn volk te blijven. Anderzijds werd ook de afstand, 

het soevereine aspect van het koningsschap in het leopoldistische discours in de verf gezet. 

Als volk moest men immers dankbaar zijn ten opzichte van zijn koning en door ja te stemmen 

kon men dit betuigen.
1354

 ‘In volle strijd! Geschaard rond de koning? JA!’ kopte een artikel in 

De Zeewacht van de hand van Jan Piers, katholiek gemeenteraadslid. De koning 

vertegenwoordigde volgens hem immers nog steeds het vaderland.
1355

 Leopold III stond voor 

de leopoldisten symbool voor de monarchie, was een metafoor voor het vaderland en zijn  

toekomst. ‘Nee’ stemmen stond voor hen gelijk aan het vermoorden van de natie.
1356

  

De liberalen, socialisten, communisten en buitenlandse mogendheden werden in De Zeewacht 

bestempeld als vijanden van de koning. De laatsten, omdat de neutraliteitspolitiek van de 

vorst hen niet beviel.
1357

 Over de eersten stelde de katholiek Jan Piers het volgende: ‘Spijtig 

genoeg hebben enkele socialistische en liberale politiekers de communisten gevolgd, in hun 

volksrepubliekeinse haatcampagne tegen onze Vorst.’
1358

 Deze Oostendenaar stond niet alleen 

met dit idee. Vanuit het leopoldistische kamp verdacht men de tegenstanders van de koning 

van een links complot. Dit zou tot doel hebben de monarchie omver te werpen en een 

republiek te installeren in België.
1359

 

 

Laten we eens zien in welke mate dit beeld klopte voor Oostende en hoe de tegenpartij er al 

dan niet op reageerde. De liberalen van het arrondissementscomité Veurne-Diksmuide-

Oostende motiveerden de kustbewoners om nee te stemmen. Daarbij bevestigde de partij 

echter juist ‘zijn onvergankelijke verknochtheid aan het Belgisch Vorstenhuis’ en verwierp ze 

‘alle betrachtingen van republikeinse aard die enkel noodlottig kunnen zijn voor ons land.’ Ze 

was immers bekommerd ‘om het behoud van nationale eenheid’  en vreesde dat ‘de eventuele 

terugkeer van Leopold III als koning deze eenheid in gevaar zou brengen en diepe twisten en 

erge onlusten zou veroorzaken onder Walen en Vlamingen.’  Daarentegen was de liberale 
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afdeling ervan overtuigd dat ‘rondom prins Boudewijn als vorst, de algemeenheid der 

Belgische bevolking zich zou scharen.’ en werd eenparig de wens uitgedrukt dat 

‘diepdenkende en echt vaderlandslievende Belgen op 12 maart as zullen beseffen dat hun 

plicht is ‘NEEN’ te stemmen, en daarna uit te roepen: LEVE KONING BOUDEWIJN.’
1360

 Uit 

deze motie blijkt alvast dat de beschuldiging van de katholieken niet opging voor de 

Oostendse liberalen. Deze waren helemaal niet republikeinsgezind. Ze zetten zich daar juist 

tegen af en handelden uit bezorgdheid voor het behoud van de monarchie. Dit gebeurde toch 

op officieel vlak. Hiermee is uiteraard niets gezegd over mogelijk afwijkende individuele 

standpunten. 

  

De Oostendse socialisten ijverden ook voor ‘een grote neen’, om het in de bewoording van 

gemeenteraadslid en weerstander Sebastiaan Boudolf
1361

 te zeggen.
1362

 In tegenstelling tot de 

liberalen vonden zij Boudewijn niet zo’n geschikte kandidaat om zijn vader op te volgen. 

‘Alles laat vermoeden dat Boudewijn niet in een geest opgevoed is die strookt met onze 

traditie en die hem in staat zal stellen om zijn functie uit te oefenen zoals het zou moeten.’,
1363

 

stelde Roger De Kinder, een andere Oostendse socialist en gemeenteraadslid, hierover. Hij 

zag net als zijn partijgenoten meer heil in prins Karel. Dit was dan ook de persoon die ervoor 

geijverd had om de socialisten telkens te betrekken in het bestuur van het land.
1364

 Binnen het 

antileopoldistische kamp was er dus sprake van verschillende meningen over wat er na de 

beoogde troonsafstand zou moeten gebeuren. Zo zullen we verder nog zien hoe de 

communisten in Oostende effectief propaganda gevoerd hebben voor de invoering van de 

republiek. De socialisten zouden echter heftig reageren op de katholieke beschuldiging dat er 

door hen gestreefd werd naar de vernietiging van de monarchie. Zo gaf Roger De Kinder in 

een artikel van de socialistische krant Voor Allen uiting aan de frustratie van zijn 

partijgenoten:  

‘Het is met een weldoordacht opzet dat tegenstrevers trachten de inzet van de 

volksraadpleging op een verkeerd terrein te plaatsen. Zij weten hoe een overgrote 

meerderheid in ons land gewonnen is voor de monarchie…. Van deze toestand trachten ze 

gebruik te maken om het persoonlijk geval van Leopold III te identificeren met de strijd voor 

het behoud of de afschaffing van de monarchie. Door verklaringen en geschriften stellen zij 

het voor alsof wij in onze campagne tegen Leopold III het slechts gemunt hebben op de 
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Koninklijke instelling en het onze bedoeling is van België een republiek te maken. Het 

absurde van dergelijke voorstelling der feiten springt in het oog. Het weerstaat niet, zelfs aan 

de meest oppervlakkige confrontatie der verklaringen door onze woordvoerders afgelegd, 

noch der teksten die onze stellingen verspreiden. Nochtans bestaat een kans dat duizenden 

kiezers er zich door zouden laten beïnvloeden. Dit is de reden waarom de CVP er zich aan 

houdt.’
1365

  

Dit citaat toont het bewustzijn van en de vrees voor wat beeldvorming kan doen. Ook in 

andere artikels komt er een duidelijke onmacht naar voor ten opzichte van de invloed, de 

misleidende kracht die dit beeld kan hebben. Er was ook een grote frustratie van socialistische 

zijde dat de grond van de zaak op deze manier onbesproken bleef.
1366

 Er werd niet weerlegd 

dat de oprichting van een republiek in het programma van de  BWP stond en dat dit voor de 

partij de beste staatsvorm was. Door de goede regering van Leopold I, Leopold II en Albert I 

stelde zich echter reeds gedurende 40 jaar niet meer het probleem republiek-monarchie voor 

de socialisten. Naar aanleiding van de koningskwestie ging het hen daarentegen om de 

persoon van Leopold III en niet om de instelling, het voorbestaan van de monarchie. 

‘Vandaag gaat het om het persoonlijk geval van Leopold III en niets meer,’
1367

 stelde De 

Kinder. De socialisten zagen het meer bepaald als een strijd ‘tegen een koning die zijn macht 

denkt te hebben bij gratie gods’ en bijgevolg concludeerde De Kinder ‘trachten wij niet iets 

nieuws in te voeren maar blijven we volledig in de lijn van de wil van hen die ons land 

onafhankelijk hebben gemaakt. Wij bestrijden niet de instelling maar wij eisen dat ze 

functioneert gelijk ze honderd jaar lang heeft gefunctioneerd. We willen verhinderen dat er 

een koning zou terugkomen die met zich het persoonlijk bewind zou meebrengen. De inzet van 

de strijd is het behoud van de constitutionele monarchie.’
1368

 

 

De antileopoldistische beelden die naar aanleiding van de volksraadpleging in de Oostends, 

socialistische krant Voor Allen verschenen, tonen ook effectief hoe de socialistische 

propaganda gericht was op de persoon van Leopold III en niet op de monarchie als instelling. 

Men maakte gebruik van spotprenten waarin Leopold III, alsook zijn tweede vrouw Lilian 

Baels werden gehekeld. Het thema verraad stond hierbij centraal. Voor zijn tegenstanders had 

de koning namelijk het wezen van de Belgische monarchie verraden, de nationale 

waardigheid en de constitutionele democratie met de voeten getreden. Hij was niet langer een 

bindmiddel, maar een factor van verdeeldheid.
1369

 Zo toont een karikatuur een muntstuk met 
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de vier Belgische vorsten op afgebeeld. Leopold III leunt over de rand. Zijn kroon is een 

luchtballon die wegzweeft. ‘Met hem… opgepast voor onze nationale leus… opgepast voor de 

kroon.’
1370

  

De antileopoldistische propaganda ging echter nog verder. Leopold III werd gereduceerd tot 

dé stereotiepe verrader, dé collaborateur bij uitstek.
1371

 Hierbij zien we hoe twee thema’s als 

repressie en koningskwestie sterk met elkaar verweven waren. Het beeld van de koning als 

eerste der collaborateurs leende zich immers gemakkelijk als instrument in de verkettering 

van alle collaboratie.
1372

 Terwijl omgekeerd, ook de haatgevoelens ten opzichte van diegene 

die gecollaboreerd hadden, gebruikt werden om de koning in diskrediet te brengen. Leopold 

III werd dus voorgesteld als een collaborateur of een ‘zwarte’. Zo toont een bepaalde 

karikatuur ons een CVP’er die een zwarte Leopold III probeert wit te wassen en daar niet in 

slaagt. De tekst zegt: ‘Neen! het gaat niet, we krijgen hem niet wit! Neen!’
1373

 Een ander beeld 

is de koning als persoonlijke vriend van Hitler.
1374

 Een karikatuur toont bijvoorbeeld Hitler en 

Leopold III die samen schaken in Berchtesgaden.
1375

 Dezelfde spotprent ging ook in op het 

sterk gecontesteerde huwelijk van de vorst met Lilian Baels. Immers, Hitler is aan de 

winnende hand en zegt tegen Leopold III: ‘Sire, neem de dame.’
1376

 Een andere karikatuur 

stelt Leopold III en Lilian Baels voor. Ze staan voor Hitler die hen als priester de zegen geeft: 

‘Gaat, mijn kinderen! Gij hebt mijn zegen en mijn toelating tot trouwen…’
1377

 Met het tweede 

huwelijk van de koning komen we tot een ander kenmerk van de antileopolditische beeldtaal. 

Deze maakte immers een scherp contrast tussen het lijden van de bevolking en het ‘luie en 

vrolijke leventje’ van de vorst.
1378

 Zo toont een karikatuur een krijgsgevangen soldaat achter 

prikkeldraad zwaaiend naar Leopold III en Lilian Baels die hand in hand in vrijheid wandelen. 

‘Mijn lot zal het uwe zijn.’, zegt de titel.
1379

  

De afstand die deze beelden schepten tussen de koning en zijn onderdanen, had alles te maken 

met misprijzen ten opzichte van de vorst. Leopold III ontbrak in de ogen van zijn 

tegenstanders aan kracht en gezag. Hij werd daarentegen voorgesteld als een zwak figuur die 

gedomineerd werd door zijn vrouw.
1380

 Zo zien we Leopold III in een spotprent op zijn troon 
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de krant lezen, terwijl Lilian Baels zichzelf spiegelt met een kroon op haar hoofd. ‘Ik weet 

niet hoe het komt’, zegt ze, ‘maar ze past me niet…’.
1381

 Met deze karikatuur verwees de 

maker ook naar de antileopoldistische overtuiging als had Lilian aspiraties op de 

koninginnenkroon.  De tegenstanders van Leopold III zagen zijn tweede vrouw namelijk als 

een berekend persoon. Iemand die met haar charmes de koning om haar vingers had 

gewonden om een gemakkelijk en luxueus leventje te kunnen leiden.
1382

 Lilian Baels werd 

geboren in Engeland, maar bracht een deel van haar jeugd door in Oostende. Haar vader, 

Henri Baels, was immers een rasechte Oostendenaar. Hij werd geboren in een vissersgezin, 

deed universitaire studies en kwam in de politiek terecht. Baels was actief in de gemeenteraad 

en werd eveneens volksvertegenwoordiger en gouverneur van West-Vlaanderen.
1383

 Lilian 

Baels en Oostende waren dus verbonden met elkaar. De katholieken benadrukten de band 

tussen Oostende en het Koningshuis om hun gelijk te halen
1384

 en hadden reeds bij de 

bevrijding van de vorst de band tussen Lilian Baels en Oostende daarbij gebruikt. Zo stelde 

De Zeewacht: ‘… Oostende is nog dichter het Koninklijk verwantschap benaderd, want de 

Gravin de Rethy zal Oostende nooit vergeten.’
1385

 De liberalen maakten zich zorgen over hoe 

de geschiedenis de prinses zou onthouden en wel om de volgende reden:  

‘De geschiedschrijvers zullen het ook niet nalaten als ze zich over het België van 1950 zullen 

buigen, de naam van Oostende te laten te voorschijn komen. Men zal wellicht niet alleen 

spreken van een ‘Koningin der Badsteden’ maar ook van de ‘Stad ener Koningin’. … Als de 

geschiedschrijvers dit punt (het huwelijk van Leopold III) zullen onderzoeken, zullen zij 

figuurlijk gesproken op de persoon vallen van een kind van Oostende, nl. Henri Baels, 

schoonvader van Leopold III, vermits hij de vader is van de allerlieftalligste prinses van 

Rethy, die volgens sommige juristen de wettige Koningin van België is, want er is geen enkele 

grondwet dat toelaat te zeggen dat de echtgenote van de Koning geen Koningin is.’
1386

 

In Voor Allen werd er echter met geen woord over de band tussen Lilian Baels en Oostende 

gesproken. Men deed er wel alles aan om aan te tonen dat ze niet uit een eerbare West-

Vlaamse familie kwam.
1387

 

 

De volksraadpleging ontaarde in een moddercampagne. De socialisten stelden in Voor Allen 

dat ze de katholieken gewaarschuwd hadden voor de gevolgen: 

‘Nu komen ze zich beklagen. Nu, na alle verdachtmakingen en na alle campagnes tegen de 

socialistische voormannen, stellen zij vast dat beter de zaak onbesproken zou zijn gebleven. 
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Nu het te laat is komen ze tot de conclusie die door ons werd voorgesteld, dat en monarchie 

en dynastie de weerslag zullen te dragen krijgen van de campagne voor en tegen Leopold 

III.’
1388

  

Ze stelden zich boven de negatieve beeldvorming die de katholieken over hen hadden 

verspreid, maar waren nochtans zelf ook niet vrij van het gebruik van negatieve beelden over 

hun tegenstanders. Tegenover het links complot stond namelijk het idee van een Vlaams-

clericaal complot, met de CVP als ‘bezieler van de samenzwering’. De tegenstanders van de 

koning beschuldigden de katholieken ervan enkel uit te zijn op het behalen van een absolute 

meerderheid en Leopold III daarvoor als instrument te gebruiken.
1389

 Dit antileopoldistische 

discours is letterlijk terug te vinden in de Oostendse, socialistische krant Voor Allen:  

‘Men zou zich vergissen moest men denken dat de katholieken niet zo duidelijk als liberalen 

en socialisten inzien hoe schromelijk Leopold III zich heeft vergist, welke misslagen hij heeft 

begaan… . De CVP weet dit alles zo goed als wij. Zij weet dat zij met vuur speelt. Voor haar 

echter is Leopold III het werktuig om de absolute meerderheid te bekomen in het land en 

daarom moet ten koste van alles, het onmogelijke worden gedaan om hem te doen 

terugkomen.’
1390

  

Ook werden de leopoldisten ervan beschuldigd onder andere autoritaire en antidemocratische 

neigingen te hebben.
1391

 Zo stelde Voor Allen verder:  

‘De katholieken zouden zich zeer goed kunnen aanpassen aan een koningdom bij de gratie 

Gods. Een katholieke monarchie, die geen rekening zou moeten houden met de oppositie en 

alleen zou steunen op de parlementaire meerderheid, die de CVP, dank zij de koning, denkt in 

het land te kunnen veroveren, is niet van aard hen af te schrikken. … De katholieken zijn 

bereid een ploeg knechten ter beschikking te stellen van het koningdom, om dit koningdom toe 

te laten naar eigen goeddunken het land te regeren, maar dan vanzelfsprekend in de lijn 

getrokken door de Kerk en meer bepaald in de lijn van de Kardinaal van Mechelen. … De 

katholieken die gevoelen dat ze nooit meer geheel alleen meester zullen zijn in het land, zijn 

bereid al onze grondwettelijke vrijheden op te offeren op’t altaar van de absolute monarchie. 

…’
1392

 

Andere neigingen die aan de leopoldisten verweten werden, waren fascistische en 

flamingantische neigingen.
1393

 ‘Hun schutsengel Hitler moest het afleggen tegen de 

democratische landen, doch zijn bewonderaars laten nog steeds niet af.’, stelde Voor Allen, 

‘Van 1940 af hebben alle politieke en economische collaborateurs zich gesteund en 

beschermd gevoeld door de houding van Leopold III en de pro-fascistische politiek van het 

Hof. Gelijk Hitler willen zij nu Leopold III doen verkiezen bij middel van een plebisciet.’
1394

 

Deze vergelijking werd niet enkel uitgesproken, maar ook in beeld omgezet.  Zo verscheen er 
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een spotprent in Voor Allen waarbij Hitler afgebeeld werd voor twee stembussen. Hij richt 

zich naar de stembus met ‘ja’ erop en maakt een Hitlergroet. Alle mensen met een stembrief 

volgen hem in die richting. ‘We kennen dat van vroeger.’, kopt de karikatuur.
1395

  

De socialisten spraken letterlijk over een zwart complot: ‘Deze ongrondwettelijke verkiezing, 

opgedrongen door de CVP, schuilplaats van allen die België de weg op willen van het 

sacristij-fascisme op zijn Dolfuss’ of zijn Salazar’s, groeit uit tot een reusachtig ZWART 

KOMPLOT.’
1396

 In een ander artikel ging men in Voor Allen verder op deze these: 

 ‘De toestand is zeer duidelijk. Van uit de gevangenis konkelen de leiders van het verraad en 

geven aldus leiding aan hun aan het gerecht ontsnapte aanhangers. Zij zijn het die in de 

schoot van de CVP – de naoorlogse concentratiepartij van alle ongeneselijke VNV’ers, 

rexisten en andere fascisten – de actie voor de terugkeer van Leopold III hebben 

onderhouden.’ … ‘Met veel geduld en medeplichtigheid hebben ze hun slag voorbereid. Velen 

van hen zitten in het buitenland te wachten om hier hun intrede te doen moest Leopold III 

terugkeren. Anderen wachten tot de poorten van de gevangenissen dan wijd voor hen opgaan, 

poorten welke zich daarna zouden sluiten nadat patriotten hun plaats hebben ingenomen. … 

Alle grote verraders zijn klaar om een definitieve slag te leveren tegen de mannen van Londen 

en tegen de Weerstanders welke de eer en de onafhankelijkheid van het land gered hebben. 

DE BURGEROORLOG TUSSEN WIT EN ZWART IS HERBEGONNEN! Alleen een 

nederlaag van Leopold III op 12 maart kan daar een einde aan stellen.’
1397

  

De koningskwestie werd door de antileopoldisten gereduceerd tot een strijd tussen zwart en 

wit. Door de manier waarop de situatie voorgesteld werd, werd er ingespeeld op het sentiment 

van de bevolking om hen te overtuigen nee te stemmen. De herinnering aan de bezetting, de 

weerstand, de collaboratie werd opnieuw opgeroepen, al de pijn die dit met zich meebracht en 

de vrees dit alles opnieuw te moeten beleven. Interessant voor ons onderzoek is dat Voor 

Allen en met haar de socialisten in hun propaganda de weerstand als onderwerp naar voor 

brachten en zich ook richtten tot het verzet. Ze stelden de situatie zo voor alsof de 

collaborateurs opnieuw een machtsovername voorbereidden en zich wilden wreken op het 

verzet. Immers, ‘Gebruik makend van het plebisciet willen de ongeneeslijke avonturiers onder 

de zwarten nu HUN WEERWRAAK OP ALLE WEERSTANDERS.’
1398

 Het zwarte complot 

moest in de kiem gesmoord worden en daarom riepen de socialisten op om tegen ‘hun leider’ 

Leopold III te stemmen. Alle partijbelang moest hierbij wijken voor het algemeen belang. 

Iedereen moest daarvan bewust gemaakt worden, maar zeer specifiek stelde Voor Allen nog 

eens: ‘Van deze politieke noodzaak moeten alle weerstanders, politieke gevangenen, oud-

strijders, gedeporteerden en alle andere categorieën van oorlogsslachtoffers bewust gemaakt 
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worden.’
1399

 Blijkbaar was de stem van de weerstand waardevol voor de socialisten. De 

weerstand had inderdaad een bepaalde morele waarde in de samenleving en de socialisten 

maakten hiervan gebruik door naar het verzet te refereren in hun discours. Effectieve macht 

wou men echter niet geven aan de weerstandsgroeperingen.
 1400

  

We hebben nu een beeld van de beeldvorming van de katholieken, liberalen en socialisten 

over de volksraadpleging, Leopold III en de tegenpartij. Over de campagne van de 

communistische partij in de aanloop van het referendum is niets bewaard aangezien hun krant 

Volksstem slechts bewaard is tot november 1945. Uit vroegere artikels merken we wel 

dezelfde voorstellingswijze als de socialisten over Leopold III en het leopoldistische kamp. Ze 

spreken daarbij van ‘de reactie’ en zien Leopold III als symbool ervan. Daarom moet hij 

aftreden. Ook zij spreken van een complot, maar dan specifiek van een antisovjetcampagne: 

‘Thans zien we dat reeds menige van die Leopold  III organisaties omgevormd zijn geworden, 

een verderfelijke anti-sovjetscampagne van leugen, laster en bedrog voeren, juist op dezelfde 

leest als die der Goebels Propagnada – Abteilung. Opnieuw wordt door die reactie-knechten 

een hetze tegen de communisten gedreven en wordt door hen de Sovjet-Unie als het dreigend 

gevaar voor België afgeschilderd. De kommunisten die de beste strijders tegen de vijand 

hebben gegeven, de Sovjet-Unie die de grootste offer heeft gebracht voor de bevrijding van 

alle volkeren, ook van België, deze wil de reactie doen doorgaan als het gevaar van ons land. 

Maar ook dat heeft niet gelukt, zal niet meer lukken. De reactionairs van het Leopold III – hof 

moeten daarom juist uit het politiek, economisch, kultuur en sociaal leven van ons land voor 

altijd worden geweerd. Met hen moet de macht der reactionairen van de trusts, monopoliums, 

bankmagnaten voor immer worden gebroken. En daar Leopold III het symbool van die reactie 

is en omdat België welvarend zou worden, moet Leopold III troonsafstand doen. 
1401

  

Uit de manier waarop de verschillende partijen, voor- en tegenstanders de zaak bekeken, 

kunnen we concluderen dat de volksraadpleging en bijgevolg de hele koningskwestie de 

persoon van Leopold III had overstegen. Zoals Voor Allen stelde: ‘De strijd van ja of neen is 

geworden een aspect van de eeuwige strijd van links tegen rechts.’
1402

  

 

6.3. Actie. 

Er werd in Oostende niet enkel geschreven over de koningskwestie, er werden ook daden 

gesteld en acties ondernomen. Zo was in Oostende net als op nationaal vlak een Comité van 

de Volksraadpleging actief. Dit comité werd opgericht om de bevolking in te lichten over de 

zin, de draagwijdte en de gevolgen van de volksraadpleging. Men verzamelde geld in bij de 

bevolking om de zaak van de koning te verdedigen ‘tegen de lasterlijke aantijgingen van de 
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revolutionairen in ons land’.
1403

 Het comité organiseerde op 8 maart 1950 een ‘grote 

koningsmeeting’ in Oostende. Dit kende een groot succes volgens de katholieke krant De 

Zeewacht. De foto bij het desbetreffende artikel bevestigt dat de zaal inderdaad tot de nok toe 

gevuld was. Er werden toespraken gehouden en koningsfilmpjes afgespeeld voor een 

geestdriftig publiek.
1404

 

Het ging hier niet om een exclusief katholieke manifestatie. Onder de sprekers bevond zich 

immers ook een lid van de liberale partij. De aanwezigheid van een weerstander op het 

podium is echter voor ons onderzoek van nog grotere waarde. Het ging om de voorzitter van 

het Geheim Leger West-Vlaanderen: Vanpoucke. Hij las een motie voor waarin de lasterlijke 

moddercampagne tegen Leopold III werd aangeklaagd en de terugkeer van de koning werd 

geëist.
1405

 Deze houding is te verklaren vanuit de achtergrond van het Geheim Leger. De 

groepering is gesitueerd aan de rechterzijde van het politieke veld en ontstond uit een milieu 

van beroeps- en reservemilitairen. Ze is zeer koningsgezind, in die mate dat haar voorganger, 

het Belgisch Legioen, omschreven wordt als antiparlementair en een voorstander van het 

absolutistische koninklijke gezag.
1406

 In een algemeen bevel werd de exacte missie van het 

Belgisch Legioen als volgt gespecificeerd: ‘avoir préparé, dans l’éventualité d’un retour à 

notre indépendance, une force à mettre à la disposition du Roi, si besoin en est, pour que 

notre souverain puisse entreprendre dans l’ordre et malgré l’opposition possible de certains, 

une oeuvre de rénovation nationale.’
1407

 In de regering en aan de linkerzijde vreesde men de 

geruchten over een extreem-rechts complot rond deze verzetsgroepering met de vestiging van 

een koninklijke dictatuur als doel.
1408

 

Het Belgisch verzet was geradicaliseerd, stelt Pieter Lagrou.
1409

 In de bespreking van de 

koningskwestie komt dit opnieuw naar voor. Enerzijds had men de communisten aan de 

linkerzijde. Deze ijverden voor de troonsafstand van de koning, meer nog, voor de invoer van 

een republiek. We hebben reeds gezien hoe het OF in Oostende deel uit maakte van het 

Waakzaamheidscomité. In dit comité verzamelden alle tegenstanders van de koning hun 

krachten.
1410

 Anderzijds waren er de royalistisch, militaire milieus aan de rechterzijde. Zij 

eisten de onvoorwaardelijke terugkeer van de koning en stonden voor een autoritaire visie op 

het koningschap. We hebben juist gezien hoe het Geheim Leger in Oostende deelnam aan een 
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koningsgezinde meeting georganiseerd door een comité dat bestond uit voorstanders van de 

koning. De twee groeperingen namen met andere woorden twee tegenovergestelde posities in 

en vertegenwoordigden de twee uitersten aan standpunten die men kon innemen in de 

koningskwestie.  

 

Niet enkel vanuit het leopoldistische kamp werd een manifestatie georganiseerd naar 

aanleiding van de volksraadpleging, ook de tegenstanders van de koning kwamen bijeen in 

Oostende. De communisten kondigden een meeting aan op 6 maart 1950 in zaal Ton-Ton in 

de Langestraat. De socialisten organiseerden een monstermeeting op 11 maart 1950 in het 

Sportpaleis, waarbij Spaak het woord kwam voeren. Aangezien zich in andere steden reeds 

incidenten hadden voorgedaan, werd er in Oostende een versterkte politiemacht voorzien.
1411

 

Dat de schrik voor de verstoring van de orde niet ongegrond was, blijkt uit de gespannen sfeer 

tussen de verschillende partijen. De strijd werd niet enkel uitgevochten in de pers,
1412

 maar 

ook op straat. Zo beschuldigden de socialisten ‘heetgebakerde collegestudentjes’ ervan hun 

affiches af te rukken,
1413

 alsook van vandalenwerk. Men riep zijn eigen achterban letterlijk op 

om meester van de straat te blijven.
1414

 Of men naar aanleiding van de manifestaties effectief 

kon spreken van relletjes, fysiek geweld tussen voor- en tegenstanders is echter een 

vraagteken. Er werd alleszins geen vermelding van gemaakt in de pers. Natuurlijk ontbreekt 

ons hiervoor een belangrijke bron en dat is het politiearchief. Inzake de verschillende 

manifestaties weten we enkel vanuit de pers dat er wel degelijk pogingen ondernomen zijn 

door de socialisten en de communisten om het woord te krijgen op de koningsmeeting van 8 

maart.  Dit zou echter ordevol verlopen zijn. De BSP vroeg dit namelijk op voorhand aan. Tot 

groot ongenoegen van Voor Allen kreeg ze hiervoor geen toestemming.
1415

 Een afgevaardigde 

van de communistische partij probeerde toch het woord te nemen tijdens de bijeenkomst, 

maar werd de mond gesnoerd. De Zeewacht stelde dat er een akkoord was om de rust niet te 

verstoren en blijkbaar is dit ook gebeurd.
1416
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6.4. Het resultaat. 

Op 12 maart 1950 moest er uiteindelijk gestemd worden. De resultaten waren complex en 

moeilijk te analyseren. Ze leenden tot verschillende interpretaties.
1417

 In het totaal werd op 

57,68% van de stembrieven een ja aangekruist. De koning haalde dus de vooropgestelde 55%. 

Dit was echter een vaststelling voor het nationaal niveau. Volgens de regionale cijfers stond 

slechts één van de drie gewesten achter Leopold III en dat was Vlaanderen. Haar 72% ja-

stemmen stonden in een zeer scherp contrast met slechts 48% in het arrondissement Brussel 

en amper 42% in Wallonië. Zeven van de negen provincies stemden voor de koning. West-

Vlaanderen bevond zich daarbij op de tweede plaats met een aantal van 75% ja-stemmen. 20 

van de 30 arrondissementen gaven hun vertrouwen aan Leopold III.
1418

 Hiertoe behoorde ook 

het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende. In het totaal namen er 118.265 kiezers deel 

aan de volksraadpleging, waarvan 82.652 ja-stemmen of 72,72% en 30.998 nee-stemmen of 

27,27% en 4.615 blanco stemmen.
1419

 Aparte cijfers zijn er voor Oostende niet. 

Wat betekende dit resultaat nu? In de literatuur trekt men een aantal conclusies, waaronder de 

stelling dat Leopold III niet langer als Koning der Belgen kon beschouwd worden. Daar 

zorgde de kloof tussen de communautaire cijfers voor. Het arrondissement sloot zich perfect 

aan bij de algemene resultaten van Vlaanderen en week er niet van af. Het resultaat van het 

arrondissement bevestigde dus ook het beeld dat de volksraadpleging van de koning een 

Vlaamse koning had gemaakt. Een andere stelling was dat Leopold de koning was van één 

partij: de CVP. Zelfs over de nationale resultaten zijn hierover meningsverschillen in de 

literatuur,
1420

 maar voor de resultaten van het arrondissement kan toch duidelijk 

geconcludeerd worden dat dit beeld niet opgaat. In 1949 behaalden de katholieken immers 

52% van de stemmen in het arrondissement. Indien men ervan uitgaat dat deze allemaal ja 

hebben gestemd op de volksraadpleging, dan zijn er nog 20% ja-stemmen over. Bijgevolg 

hebben er liberalen en zelfs socialisten voor de koning gestemd. Het beeld van een katholiek 

en koningsgezind Vlaanderen klopt voor het arrondissement dus slechts gedeeltelijk.  
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Oostende is nooit een katholiek bolwerk geweest.  De stad werd bestuurd door een coalitie 

van liberalen en socialisten. Vooral de socialistische mandatarissen toonden zich sterk anti-

koningsgezind. Dit maakt de resultaten een beetje merkwaardig. Men verwacht dus eerder een 

hoger aantal nee-stemmen dan in de rest van Vlaanderen. Aan de andere kant hebben we 

natuurlijk ook de link tussen Oostende en het Koningshuis. Oostende was een Koninklijke 

residentie en had een speciale relatie met de Belgische vorsten. Dit feit kan een hoog aantal 

ja-stemmen verklaren. Niet enkel uit pure trouw aan het Koningshuis, maar ook uit 

economische overwegingen. Deze titel en relatie was immers belangrijk voor de toekomst van 

de stad. Echt oordelen over de houding van Oostende kunnen we echter niet, aangezien we 

enkel beschikken over de resultaten van het volledige arrondissement. Over dat 

arrondissement kan wel gezegd worden dat de antileopoldistische campagne van zwart tegen 

wit blijkbaar niet had aangeslagen bij de bevolking. Het gebruiken van verwijzingen naar de 

weerstand in het discours, het opnieuw oproepen van het beeld van het verzet had niet echt 

iets uitgehaald.  

 

7. De terugkeer van de koning: ‘Ook de kust stelde zich schrap tegen Leopold.’
1421

 

De volksraadpleging had zeker niet tot een oplossing geleid. Integendeel, het enige waartoe 

het referendum had geleid was nog meer verdeeldheid. Er volgden een aantal verwarrende 

maanden, waarin vruchteloos naar een antwoord werd gezocht. De regering viel, het 

parlement werd ontbonden en er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Op 4 juni 1950 

draaiden deze opnieuw volledig rond de koningskwestie. De CVP behaalde deze keer de 

absolute meerderheid en de homogene regering van katholieken maakte een einde aan 

Leopolds ‘onmogelijkheid tot regeren’. Dit gebeurde op 19 juli 1950. De weg was vrij voor de 

koning om terug te keren naar zijn land en enkele dagen later was dit een feit.
1422

 De 

Zeewacht beschreef hoe dit nieuws werd onthaald in Oostende:   

‘We hadden donderdagavond van verleden week de indruk dat de Nationale Feestdag met een 

dag vervroegd was want onmiddellijk na de stemming in de Verenigde Kamers over het einde 

van het regentschap wapperden reeds vele vlaggen in de stad om de vreugde over het nakend 

terugkeer van de koning te vertolken. Op vrijdag 21 juli was de bevlagging algemeen. Zij gaf 

aan Oostende een feestelijk karakter. De meeste vlaggen zouden overal tot maandag aan de 

gevels blijven wapperen. Ook op de officiële gebouwen. Deze bevlagging herinnerde ons aan 

de bevrijding. … In de stad kon men op vele plaatsen versierde foto’s van de koning 

aantreffen, die de algemene goedkeuring van de bevolking wegdroegen. …’
1423
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De terugkeer van de koning zou dus zeer geestdriftig onthaald zijn in de kuststad. In een ander 

artikel van dezelfde krant werd de houding van de Oostendse bevolking zeer specifiek 

verklaard: 

‘Zij weten wat de Koninklijke Residentie Oostende te danken heeft aan de Belgische vorsten 

en in het bijzonder aan Leopold III, die Oostende in 1940 van volledige vernieling redde. … 

De Koninklijke domeinen die op Oostends grondgebied liggen, maken vele betrekkingen met 

het Vorstenhuis noodzakelijk. In welke toestand zou Oostende wel komen, moest het niet 

langer mogelijk blijken deze betrekkingen op vriendschappelijke wijze te onderhouden. Dat 

zou voor Oostende als Koninklijke Residentie een ramp zijn.’
1424

 

Wat we hier echter voor ogen moeten houden, is dat De Zeewacht een krant van katholieke 

strekking is en dus geen neutrale bron. Zo geeft ze haar waardeoordeel, haar eigen beleving 

van de gebeurtenissen door te stellen dat: ‘Sedert de bevrijding was 21 juli 1950 ongetwijfeld 

de schoonste dag die ons land mocht beleven.’
1425

 Haar beschrijving van de feiten is met 

andere woorden gekleurd en moet met enige voorzichtigheid benaderd worden. Toch hebben 

we reeds gezien dat de economische situatie zeer belangrijk was voor de Oostendse bevolking 

en liegen ook de resultaten van de volksraadpleging niet. Bijna drie vierde van het 

arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide stemde voor de terugkeer van de koning.  

De beschreven geestdrift staat alleszins in schril contrast met de algemene toestand in de rest 

van het land. Leopold III kon niet rekenen op een enthousiaste ontvangst bij zijn aankomst in 

België. Hij moest daarentegen beschermd worden door een hele colonne zwaarbewapende 

rijkswachters. In heel het land was er sprake van onlusten. Er braken stakingen uit, 

voornamelijk in Wallonië. De woorden ‘opstand’ en ‘revolutie’ werden in de mond genomen. 

België stond op de rand van een burgeroorlog.
1426

 

‘Van het rumoer dat revolutionairen op andere plaatsen maakten, kregen we in Oostende niet 

veel te zien.’,
1427

 stelde De Zeewacht. Na nader onderzoek blijkt echter dat ook in Oostende 

niet iedereen gelukkig was met de terugkeer van de koning en dat net zoals in de rest van het 

land ook hier acties werden ondernomen om uiting te geven aan de heersende ontevredenheid. 

Zo betrapte de politie in de nacht van 28 op 29 juli 1950 drie personen, terwijl ze op de 

openbare weg de opschriften ‘TROONSAFSTAND’ en ‘ABDICATION’ aan het schilderen 

waren. Dit deden ze voor de trappen van het Gerechtshof en in de Euphrosina 

Beernaertsstraat, eveneens ter hoogte van het Gerechtshof. In de loop van de morgen werd 
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vastgesteld dat dezelfde opschriften aangebracht waren waar de Vlaanderenstraat en de Van 

Iseghemlaan elkaar kruisten, alsook aan het hotel des Thermes. Men vermoedde door dezelfde 

daders, maar had daartoe geen bewijs.
1428

  

Het bleef echter niet enkel bij ‘straatschilderij’. Men ging ook effectief het werk neerleggen in 

Oostende en zo het openbare leven verstoren. Hierbij was een gewestelijke afdeling van het 

Gemeenschappelijke Actiecomité actief.
1429

 Dit verenigde in zich de BSP, het ABVV en de 

socialistische coöperatieve verenigingen en ziekenfondsen. Het doel van het comité was de 

koning te doen aftreden.
1430

 In de streek werd een grote solidariteitsactie georganiseerd om de 

stakers te steunen. Hiertoe verscheen in Voor Allen een soort van advertentie. Alsook werd 

een grote inlichtingsvergadering aangekondigd op 30 juli in de Noordstar.
1431

 De 

Staatsveiligheid sprak van enorme sommen geld die dit comité ter beschikking kreeg voor 

propaganda en interventies.
1432

  

De arbeiders van de Oostendse elektriciteitscentrale en het trampersoneel van de kustlijnen 

gingen in staking. In de elektriciteitscentrale werd de stroom tegen 31 juli van 23.500 kilowatt 

op 10.000 gebracht en van dan af werd bovendien slechts 7.000 kilowatt meer opgewekt om 

nog enkel stroom te kunnen leveren aan woonhuizen en ziekenhuizen.
1433

 Een aantal 

bedrijven vielen zo op 1 augustus zonder stroom.
1434

 Bij het trampersoneel kondigde men op 

31 juli voor de eerste keer de staking af. De trammaatschappij verzette zich hiertegen en kreeg 

daarbij de steun van de regering en de gouverneur. Beide waren van de CVP. Politieagenten 

en veldwachters werden ingezet om van huis tot huis het personeel op te eisen. Op nationaal 

vlak werd uiteindelijk beslist om de staking af te gelasten. ‘Anders hadden er toch geen trams 

gereden’,
1435

 klonk de socialistische krant Voor Allen overtuigd. Er werden die dag nog 

vergaderingen gehouden en daarin werd de wilskracht onder de arbeiders duidelijk om het 

werk neer te leggen en deel te nemen aan de strijd.
1436

  

Op 1 augustus vond bijgevolg een algemene staking plaats langs heel de kust. De hele dag 

blokkeerden honderden trammannen de stelplaats en de weinige bedienden die het waagden te 
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werken, kregen een ‘warm’ onthaal. Onder awoe-geroep en begeleiding van de rijkswacht 

konden ze hun werk opnemen. Naarmate de dag vorderde, werd de woede van de stakers 

heviger en ’s avonds moesten de personen die wel gewerkt hadden de vlucht nemen om te 

ontsnappen aan mogelijk geweld. De trammaatschappij probeerde heel de dag de 

vakbondsleiders ertoe aan te zetten het werk terug op te nemen en het verkeer opnieuw in 

gang te zetten. Deze weigerden echter. ’s Avonds werd in het Tramhuis voor een overvolle 

zaal een vergadering gehouden voor het personeel. Er werd besloten de volgende morgen het 

werk te hervatten, aangezien de punten bereikt waren waarom gestaakt werd: 

‘TROONSAFSTAND – NATIONALE CONFERENTIE VAN DE ARBEID’. Bovendien zou 

het loon van 31 juli, de dag die niet doorgegaan was als stakingsdag, gestort worden in het 

hulpfonds voor actie ten voordele van de Waalse kameraden. Op 2 augustus werd dan om 11 

uur gedurende 5 minuten het werk neergelegd als rouwbetuiging voor de slachtoffers van 

Grâce Berleur.
1437

 De vlaggen van het personeel werden buiten de stelplaats opgesteld. De 

arbeiders en bedienden schaarden zich errond en hielden vijf minuten stilte.
1438

 

Hoe weinig betekenisvol De Zeewacht deze acties ook voorstelde, ook in Oostende misten ze 

hun doel niet. Het openbaar leven werd grondig verstoord, hoe kortstondig dit ook maar was. 

De intentie was er. Men wou een signaal geven en dat is gebeurd. De schaal van de actie is 

ook van belang en ook al gaat De Zeewacht hier licht over, deze is niet zo gemakkelijk te 

minimaliseren. Er werd immers gefocust op twee cruciale elementen voor de werking van de 

stad: elektriciteit en verkeer. Door de staking van het trampersoneel lag het hele stadsverkeer 

lam, terwijl door het verminderen van de energietoevoer bepaalde bedrijven geen stroom meer 

kregen en niet meer konden functioneren. Twee maatschappijen die het werk neerleggen lijkt 

niet zo groots, maar de gevolgen van hun acties hadden toch heel wat meer invloed dan op het 

eerste gezicht lijkt. 

Uiteraard gaat de vergelijking met wat zich in Wallonië afspeelde niet op. Daar was de 

staking algemeen. In Brussel werd het openbaar leven grondig verstoord. Dit was in mindere 

mate het geval in Vlaanderen.
1439

 De stakers waren zich bewust van dit verschil, maar 

desalniettemin waren ze fier dat ‘ook in ons zwart Vlaanderen, de arbeidersactie op zulke 
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wijze werd medegeleefd door een kern arbeiders met sterke syndikale ontwikkeling.’
1440

 Men 

wou solidair zijn met de ‘Waalse makkers’.
1441

 Opnieuw werd er gerefereerd naar de oorlog, 

werd de vergelijking gemaakt met het verzet. ‘Wij voelen ons opnieuw in de weerstand met 

dezelfde gevaren en dezelfde vijand als tijdens de oorlog.’,
1442

 verkondigde Louis Major, 

adjunct-secretaris van het ABVV, op de stakersvergadering. Deze uitspraak is opnieuw een 

voorbeeld van hoe referenties naar de weerstand tijdens de koningskwestie terug op het 

voorplan kwamen en hoe de socialistische partij na de oorlog de erfenis van het verzet ging 

gebruiken in haar discours voor eigen politiek nut. De BSP was tijdens de oorlog wel 

ondergronds gegaan. Zo was Louis Major een bekend figuur uit de socialistische 

weerstand
1443

 en kreeg zijn uitspraak daardoor legitimiteit. We hebben ook gezien hoe de 

Oostendse afdeling van het ABVV een groot aantal figuren kende die weerstand geboden 

hadden aan de bezetter.
1444

 Allemaal echter onder de illegale socialistische partij en deze 

kende geen enkele link met bestaande verzetsorganisaties.
1445

 Opvallend is dat van hen alle 

spoor ontbreekt in de gevonden bronnen over de staking in Oostende. 

 

8. De houding van het stadsbestuur. 

‘En zo heeft Oostende ook haar koningsincident gehad.’
1446

 

De regering vreesde de stakingsbeweging en dan vooral de rapporten van de Staatsveiligheid 

waarin ze werd omschreven als weloverwogen, progressief en oproerig.
1447

 In Oostende 

namen er daarentegen leden van het bestuur deel aan de boycot en het protest. Zo was de 

socialistische schepen Edebau aanwezig op de stakersvergadering van het trampersoneel en 

sprak hij de aanwezigen toe.
1448

 De regering en de gouverneur gingen daarentegen de 

trammaatschappij steunen om de staking tegen te gaan.
1449

 Dit is te verklaren vanuit het feit 

dat terwijl de regering volledig samengesteld was uit leden van de katholieke partij en ook de 
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gouverneur een CVP’er was, de kuststad geleid werd door liberalen en socialisten. Vooral 

onder de socialistische mandatarissen was een sterke antileopoldistische gezindheid merkbaar. 

De koningskwestie en meer bepaald de terugkeer van de koning zou opnieuw tot confrontaties 

leiden tussen de katholieken en het bestuur van de stad. Zo beklaagden de eersten zich over de 

houding van de burgemeester en de socialistische bestuursleden naar aanleiding van 21 juli en 

het nieuws over de terugkeer van Leopold III. In het stadhuis vond namelijk naar aanleiding 

van de nationale feestdag een plechtigheid plaats. Burgemeester Serruys had daarbij een 

toespraak gehouden, waarbij hij zich, volgens de katholieken, ‘op schuchtere wijze verheugde 

over de terugkeer van Leopold III.’ ‘Hij mocht dit wel met wat meer nadruk gedaan 

hebben.’,
1450

 luidde het verwijt. De socialistische mandatarissen vertikten het bovendien om 

het Te Deum bij te wonen.
1451

  

In de gemeenteraad van 24 juli 1950 kwam het tot een frontale botsing tussen de verschillende 

partijen. Het Kustblad sprak van een ‘hevig koningsincident’.
1452

 De linkerzijde wenste een 

telegram van dank te sturen naar de prins-regent, waarop de rechterzijde voorstelde om een 

welkomsttelegram te zenden naar de koning. Dit mondde uit in een eindeloze discussie tussen 

beide partijen. De openbare zitting werd geschorst en er werd verder gedebatteerd in de 

geheime zitting. Ook daar werd geen algemeen akkoord bereikt. De rechterzijde verliet 

uiteindelijk de zaal. De burgemeester zag zich bijgevolg verplicht om de zitting op te heffen, 

aangezien deze niet meer wettelijk samengesteld was.
1453

 

‘Socialisten en liberalen doodgravers van Koninklijke residentie Oostende!’,
1454

 kopte de 

katholieke krant De Zeewacht hierover. De katholieken onderbouwden hun eigen standpunt 

vanuit een hoger belang, vanuit een bezorgdheid voor de toekomst van hun stad en stellen dat 

dit niet aan de orde was bij de tegenpartij. Deze zou juist handelen vanuit eigenbelang: 

‘Wat in de Oostendse gemeenteraad gebeurde, kan enkel betreurd worden. Blijkbaar vergaten 

bepaalde raadsleden de betrekkingen tussen Oostende als Koninklijke Residentie en de 

Kroon, die er noodzakelijk moeten zijn. Meer dan eens hebben dezelfde raadsleden echter 

reeds bewezen dat de stadsbelangen hen alles behalve bekommeren als zij er persoonlijk en 

rechtstreeks geen kleinzielig politiek nut bij hebben.’
1455

 

De katholieken maken in hun argumentatie met andere woorden gebruik van de specifieke 

situatie van Oostende. Ze gebruiken het beeld van Oostende als Koninklijke residentie. De 
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socialisten gebruikten de specifieke situatie van Oostende echter evenzeer. Zo verklaarde 

schepen Roger De Kinder: 

‘Alle CVP-steden in West-Vlaanderen waar een CVP-meerderheid bestaat, kunnen een 

telegram sturen aan Leopold. Maar in Oostende de enige grote stad in West-Vlaanderen waar 

geen CVP-meerderheid bestaat, moet de CVP kunnen dulden dat de meerderheid geen 

telegram stuur aan Leopold en wel aan Prins Karel, aangezien het duidelijk bewezen is dat 

Leopold de koning is van de CVP, maar niet van de socialisten en de liberalen.’
1456

 

 

Ook de socialisten stelden de situatie voor alsof de tegenpartij de goede gang van zaken in de 

stad verhinderde. Zo kopte Voor Allen immers: ‘Ter wille van de hertog van Saksen beletten 

de CVP’ers het nemen van belangrijke besluiten.’
1457

 De koningskwestie weerhield de stad 

inderdaad effectief van goed bestuur. Zo werd geen enkel punt op de dagorde afgehandeld.
1458

 

 

9. Het einde van de koningskwestie. 

De avond van 1 augustus 1950 werd er in Oostende beslist om de volgende dag opnieuw het 

werk op te nemen, aangezien de eisen van de stakers ingelost waren.
1459

 De koning had 

immers beslist om zijn koninklijke bevoegdheden over te dragen aan zijn zoon. Tot zijn 

meerderjarigheid zou Boudewijn de titel dragen van Koninklijke prins. Op 10 augustus 1950 

zou hij alzo bij wet aangesteld worden als plaatsvervanger van zijn vader en op 11 augustus 

legde hij daartoe de eed af.
1460

 In de gemeenteraadszitting van 4 augustus 1950 beleefde het 

stadsbestuur van Oostende nog een laatste stuiptrekking van de koningskwestie. De katholiek 

Porta saboteerde de vergadering en op die manier de werking van de gemeenteraad. Dit deed 

hij om uiting te geven aan zijn misnoegdheid over de afloop van de koningskwestie. Bij ieder 

agendapunt vroeg hij de stemming aan, waarbij hij zichzelf onthield en daarna rechtvaardigde 

met een aantal zinsneden of slagwoorden.
1461

 Daarbij viel hij niet enkel de liberalen en 

socialisten aan, maar ook een gedeelte van de CVP, zijn eigen partij. Dit alles gebeurde tot 

grote frustratie van de andere gemeenteraadsleden.
1462

 Het Kustblad merkte daarbij op dat 
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Porta ook niet gesteund werd door de andere aanwezige leden van de katholieke partij.
1463

 Na 

dertien tussenkomsten verliet Porta uiteindelijk de zaal na een laatste hulde aan de koning uit 

te roepen.
1464

  

‘Inmiddels is het prestige van onze gemeenteraad er niet op vooruitgegaan.’,
1465

 concludeerde 

Het Kustblad. De polarisatie tussen voor- en tegenstanders, tussen links en rechts had immers 

zijn gevolgen gehad voor de werking van het stadsbestuur. De samenwerking tussen de 

verschillende partijen was volledig zoek en belangrijke, bestuurlijke zaken waren naar de 

achtergrond verdrongen door dit conflict. Het stadsbestuur van Oostende was niet de enige 

actor die aan prestigeverlies had geleden door de koningskwestie. Ook in deze laatste fase was 

de weerstand er opnieuw niet in geslaagd een rol van betekenis te spelen. Deze was haar 

‘ontfutseld’ door de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden 

van België. De leiders van deze organisatie bemiddelden immers tussen de vorst, de regering 

en de politieke partijen. Ze probeerden Leopold III ervan te overtuigen zijn macht over te 

dragen aan zijn zoon.
1466

 Dit gegeven zou een verschuiving in het collectief geheugen 

bevestigen. De waardige en prestigieuze rol van verzoener lag immers niet bij de weerstand, 

maar bij de NCPGR. De eerste symboliseerde de strijd voor de bevrijding in zich, de laatste 

incarneerde het patriottische lijden. De symbolische waardigheid hing bijgevolg niet langer 

vast aan het heroïsme van de strijder, maar transformeerde naar het lijden van het 

slachtoffer.
1467

 Toch waren er nog die een taak zouden weggelegd zien voor de weerstand.  

Een klein jaar later ondertekende Leopold III zijn troonsafstand. De volgende dag, 17 juli 

1951, legde zijn zoon de grondwettelijke eed af als Boudewijn I en had België een nieuwe 

koning.
1468

 In Trouw-Fidelité, het maandblad van de Verbroedering van het Geheim Leger en 

forum voor de Oostendse weerstandsgroeperingen, werd de troonsbestijging van de nieuwe 

vorst ‘met werkelijke opluchting begroet’. Immers, ‘Meer dan wie ook hebben de oud-

strijders en de soldaten van de clandestiniteit, die in het volle besef gebleven zijn van hun 

heerlijk ideaal, geleden onder de voorbije toestand.’
1469

 Hun ideaal was immers het vaderland  

en dat werd door de koningskwestie bedreigd. Ze waren er dan ook van overtuigd dat er voor 

hen nog een taak weggelegd was: 
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‘… En hier begint voor ons een nieuwe taak. We kunnen hem geluk toewensen en dergelijke, maar we 

kunnen nog veel meer, we kunnen en we moeten het veel beter doen indien we onze strijderseer hoog 

willen houden.  

Boudewijn, jonge Koning, onze Koning, zoals we eens, in de uren van dodelijk gevaar en hoogste 

nood, alleenlijk tegenover ons geweten en tot het hoogste offer bereid, de plechtige verbintenis 

aangegaan hebben Land en Volk uit de verknechting en de ellende te helpen, verbinden we ons thans 

Uwe Majesteit te dienen met gans de eerlijke trouw van ons hart, met de totale, onvoorwaardelijke 

verknochtheid van onze geest, met al de nuttige arbeid waartoe onze werkende handen in staat zijn. In 

tijden van voorspoed en geluk zullen Uw tevredenheid en voldoening de onze zijn, zullen we de 

verbitterden en afgekeerden tot U trachten terug te brengen en onze jongeren, onze kleinen, die 

eensdaags onze plaats en onze plicht zullen overnemen, de eerbied voor Uw persoon en het ontzag 

voor Uw gezag inprenten. In tijden van ramp en tegenspoed, die ons, hopelijk verhoed mogen blijven, 

zullen we aan uw zijde staan, om, als beproefde, dappere soldaten, gelijk weleer, het Vaderland, ons 

aller en opperste goed, te schutten en te verdedigen. Majesteit, met het grote offer van onze gevallen 

makkers en onze voorbije verdiensten als pand, verzekeren wij U: onze eer is onze trouw aan Vorst en 

Land. Moge de Vorst van dit Land goed en sterk wezen, dan zal ook onze plicht ons licht vallen. Lang 

en gelukkig leve Koning Boudewijn! Gelukkig en welverend leve België! TROUW.’
1470

 

We kunnen echter niet stellen dat alle weerstanders deze mening waren toegedaan in 

Oostende. Terwijl de andere politieke partijen de zaak al een jaar geleden hadden afgesloten 

en zich rond Boudewijn hadden geschaard,
1471

 greep de communistische partij in Oostende de 

gebeurtenis aan om de kwestie terug op te rakelen. Op 16 juli 1951 werden er door de politie 

strooibriefjes gevonden op het Wapenplein en het Leopold I - plein. Deze hadden het 

volgende opschrift: ‘La Monarchie a fait couler du sang à Grâce-Berleur. Vive la 

République’ met aan de ommezijde : ‘De monarchie kost 75 millioen. Leve de Republiek’.
1472

 

Er waren ook nog andere exemplaren met de tekst: ‘De Monarchie en de vijanden van het 

Socialisme zijn één. Jules Destrée (1895). Leve de Republiek.’
1473

 Aan de ommezijde stond de 

Franse vertaling. Een ander politieverslag maakt vermelding van nog een ander soort 

strooibriefje: ‘Onder het teken van het fascisme. Boudewijn I is nog niet op de troon en reeds 

onder voorwendsel hem te beschermen verkracht… Wij willen onze gehechtheid betuigen aan 

de federatieve en democratische republiek. Allen naar de Republikeinse meetings 

georganiseerd door de communistische partij.’
1474

 Het bleef dus niet bij het uitdelen van 

pamfletten, er werden ook bijeenkomsten georganiseerd. In welke mate het 

Onafhankelijkheidsfront van Oostende hierachter stond, hebben we enkel het vragen naar. 
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Feit is wel dat een aantal voormannen van het OF, eveneens voormannen waren in de 

Oostendse afdeling van de communistische partij.
1475

 

 

10. Besluit. 

De koningskwestie had ook Oostende niet onberoerd gelaten. Elke gebeurtenis of stap op het 

nationale niveau kende ook duidelijk gevolg op lokaal vlak. In het besluit vatten we nog eens 

samen wat de houding was van en de gevolgen voor de verschillende actoren.  

Het Oostendse verzet was aanwezig tijdens de koningskwestie. In de zomer van 1945 dreigde 

het ABVV met een algemene staking. Vier van de zes leiders van de Oostendse afdeling 

waren lid van de illegale socialistische partij. Het ABVV en het socialistische verzet waren 

dus zeer nauw met elkaar verbonden. Aangezien in Oostende de nodige richtlijnen werden 

gegeven aan de leden in verband met de staking, kunnen we concluderen dat het socialistische 

verzet aanwezig was in de koningskwestie en een zeker aandeel had. Het 

Onafhankelijkheidsfront sprak zich na de bevrijding van de vorst onmiddellijk uit voor de 

troonsafstand. De groepering speelde een belangrijke rol in de oprichting van het 

Waakzaamheidscomité in Oostende. Ze probeerde de andere verzetsbewegingen te overtuigen 

van de noodzaak van het optreden van het verzet in de kwestie, om hun krachten te verenigen 

en de troonsafstand te bewerkstelligen. Daarbij werd de koningskwestie voorgesteld als een 

strijd tegen het fascisme en voor de democratie. Het OF vond echter geen gehoor. In de herfst 

van 1945 nam de groepering deel aan een boycot tegen een koningsgezinde meeting en was er 

het incident met de katholiek Porta. Mogelijks waren er leden betrokken bij het verspreiden 

van pamfletten en het organiseren van meetings voor de republiek bij de troonsbestijging van 

Boudewijn I. Het OF werd samen met de andere tegenstanders van de koning voorgesteld als 

dictatoriaal. Er verschenen verwijten tegen het OF in het straatbeeld en ook hun lokaal werd 

beklad. De andere groeperingen werden daarentegen als sympathisanten van de koning 

omschreven. In het archief van de Witte Brigade werd een pamflet teruggevonden met haar 

stempel naar aanleiding van een leopoldistische actie tegen het stadsbestuur. Het OMBR nam 

echter deel aan een boycot tegen een koningsgezinde meeting. Het Geheim Leger klaagde op 

een koningsmeeting de lastercampagne tegen Leopold III aan en eiste de terugkeer van de 

koning. Een lid werd betrapt op het schilderen van leopoldistische slogans. Na de 

troonsbestijging van Boudewijn I was men opgelucht en beschouwde men het als nieuwe taak 

om de nieuwe koning te dienen.  
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Het Oostendse verzet was dus verdeeld. Er was een verkoeling van de relaties tussen de 

groeperingen door de koningskwestie. Daarbij kwam het OF alleen te staan. De 

koningskwestie maakte een einde aan een zekere harmonie bij het verzet, zonder echter te 

kunnen stellen dat er voordien op alle punten een perfecte samenwerking was bereikt. 

Doordat de verzetsgroeperingen zich niet profileerden als één blok, was het bijgevolg 

uitgesloten voor de weerstand om een factor van doorslaggevend belang te zijn. Daarnaast 

was het verzet ook geradicaliseerd. Net zoals bij de partijen had men in Oostende een 

polarisatie tussen links en rechts binnen het verzet. Aan de ene kant had men het OF, aan de 

andere kant het Geheim Leger. 

Het verzet was niet enkel zelf aanwezig, er werd ook opnieuw gebruik gemaakt van de 

referentie naar het verzet. Zo werd in de moddercampagne tussen links en rechts de 

koningskwestie door de socialistische pers voorgesteld als een strijd tussen ‘wit’ en ‘zwart’. 

Bij de staking van het ABVV beweerde men zich terug in de weerstand te voelen. Men wou 

gebruik maken van de morele kracht van het verzet. Reële macht wou men daarentegen niet 

geven aan de weerstandsgroeperingen. Deze beeldvorming heeft niet geholpen. Het verzet 

onderging daarentegen zelfs een verlies aan prestige en morele kracht. Bij de uitkomst van de 

koningskwestie kon de weerstand immers geen feitelijk rol spelen. Deze was weggelegd voor 

de politieke gevangenen.  

Binnen de gemeenteraad van Oostende werd de eenheid en samenwerking tussen de 

verschillende partijen bewaard tot de capitulatie van Duitsland. Gezamelijk werd de band 

tussen het Koningshuis en de Koningin der Badsteden aangewend voor het herstel van de 

stad. Na de bevrijding van de vorst kwam het echter tot een polarisatie tussen links en rechts 

en kwamen de katholieken alleen te staan ten opzichte van de andere partijen. In tegenstelling 

tot het algemene beeld in Vlaanderen bevond de katholieke partij zich in Oostende in de 

oppositie en voerde een liberaal-socialistisch schepencollege het bewind. Op verschillende 

momenten was de spanning te snijden: naar aanleiding van de afwezigheid van het bestuur bij 

een huldebetoging aan Leopold III op 7 mei 1945 en een misverstand over het meedragen van 

spandoeken in een stoet voor de eindoverwinning de volgende dag. Bij stakingen in de stad in 

1950 was er een lid van het schepencollege aanwezig. De terugkeer van de koning en het 

verzenden van een huldetelegram naar koning en regent zorgde voor een nieuw conflict. De 

boycot van de stemmingen in de gemeenteraad was de laatste stuiptrekking van de 

koningskwestie. De werking van het stadsbestuur kwam door de kwestie in het gedrang. 

Bestuurlijke zaken kwamen op de achtergrond te staan. Een goed bestuur was niet mogelijk 

en het stadsbestuur had te kampen met prestigeverlies. De burgemeester zou opnieuw ten 
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opzichte van de gouverneur de gebeurtenissen minimaliseren. Hij ontkende in de herfst van 

1945 dat er onrust was in de stad en dat er zich feiten hadden voorgedaan, terwijl er een 

boycot was gebeurd van een koningsgezinde meeting met relletjes en een katholiek 

gemeenteraadslid werd bedreigd. Dit kan opnieuw verklaard worden door het machtsvacuüm 

en de legitimiteit van het bestuur. 

De Oostendse bevolking toonde zich bij de capitulatie van Duitsland zeer aanhankelijk ten 

opzichte van de koning. Daarin verschilde ze niet met de rest van Vlaanderen. De relatie met 

de koningskwestie evolueerde echter. Aanvankelijk had de koningskwestie haar volledige 

aandacht. Nieuwsgierigheid maakte echter al snel plaats voor de mening dat er eindelijk een 

beslissing genomen moest worden. Er ontstond een zekere onverschilligheid over het feit of 

de koning nu al dan niet moest terugkeren. Wat de mensen daarentegen wel wakker hield, was 

hun sociaal-economische situatie.  

 

Wat de casus van Oostende uniek maakt bij de koningskwestie, is dat de stad zich als 

Koninklijke residentie en ‘Koningin der Badsteden’ doorheen de geschiedenis kon beroepen 

op een bijzondere band met zijn vorsten. Tussen de tweede vrouw van Leopold III en 

Oostende bestond er ook een verband. De vader van Lilian Baels was er immers geboren en 

Lilian had er een deel van haar jeugd doorgebracht. Een ander gegeven is dat Oostende 

afweek van de rest van Vlaanderen door zijn liberaal-socialistische schepencollege. Dit zijn 

belangrijke feiten, want ze zijn van belang voor de beleving van de koningskwestie in 

Oostende. Deze stad had een collectief geheugen dat afweek van de rest van Vlaanderen. 

Voor- en tegenstanders zouden deze gegevens als argumenten gebruiken in de strijd. 

Het resultaat van de volksraadpleging toont daarentegen dat voor het arrondissement 

Oostende-Veurne-Diksmuide het beeld van een koningsgezind Vlaanderen klopt. Bijna drie 

vierde van de stemmen waren ja-stemmen. Het beeld van Leopold als koning van één partij, 

de CVP, klopt niet. In 1949 behaalden de katholieken immers 52% van de stemmen in het 

arrondissement. Bijgevolg hebben er liberalen en zelfs socialisten voor de koning gestemd om 

tot een resultaat van 72,72% ja-stemmen te komen. Het beeld van een katholiek, 

koningsgezind Vlaanderen klopt voor het arrondissement dus slechts gedeeltelijk. 
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THEMA 7: DE EERSTE NAOORLOGSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. 

Op 24 november 1946 vonden de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats in 

België. Hiermee werd  een bepaalde periode afgesloten. In theorie kwam er op lokaal vlak 

namelijk een einde aan het machtsvacuüm dat na de bevrijding was ontstaan.
1476

 

Gemeentelijke bestuurders wisten zich vanaf dan terug gesteund door de regels van de 

democratie. Er kon niet langer aan hun legitimiteit worden getwijfeld. Dit gebeurde echter wel 

in een context, waarbij er op nationaal vlak daarentegen nog geen einde was gekomen aan de 

instabiliteit.
1477

 Het ging hier bovendien ook om een zeer lange overgang, want de eerste 

naoorlogse, lokale verkiezingen vonden pas ruim twee jaar na de bevrijding plaats. Dit kwam, 

omdat men wou dat de situatie zich eerst terug normaliseerde. Men hoopte zo op een zo 

normaal mogelijke campagne en stabiele resultaten. De overheid vreesde voor de opkomst 

van verzetslijsten, meer bepaald communistische verzetslijsten en voor het succes dat deze 

kort na de bevrijding zouden kunnen boeken. Ook wou men vermijden dat de problemen rond 

de lokale zuiveringskwestie inzet van deze verkiezingen zouden worden.
1478

 

Aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen hing dus een bepaald belang vast en 

daarom is het interessant om te onderzoeken hoe deze verkiezing in Oostende verlopen is. Een 

eerste aspect is de aanloop naar de verkiezingen met de campagnevoering. Daarbij kunnen we 

ons afvragen in welke mate het oorlogsverleden en de perceptie ervan aan bod kwam in de 

verkiezingsstrijd. Was er plaats voor thema’s zoals de repressie, de koningskwestie en het 

verzet? We zullen dit per partij bekijken. Alsook zullen we onderzoeken hoe de onderlinge 

relaties tussen de partijen daarbij waren.  

 

1. De aanloop naar de verkiezingen. 

1.1.  Het oorlogsverleden en de campagnevoering van de politieke partijen. 

1.1.1. De socialisten. 

Een volgend fragment komt uit een artikel van Voor Allen, het socialistische weekblad voor 

het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide en heeft in zich alle elementen van het 

oorlogsverleden die naar voren kwamen in de socialistische campagne voor de Oostendse 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946, alsook weerspiegelt het haar houding ten opzichte van 

de andere partijen: 
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‘… De verkiezingen van 24 november a.s. zijn veel te belangrijk om te kunnen permitteren dat 

er stemmen voor de democratie verloren gaan. Nu de CVP met alle ten dienste staande 

middelen naar de macht grijpt om hare reactionaire politiek te kunnen doorvoeren, om de 

koning en de incivieken des te beter te kunnen beschermen, moeten alle oprechte Belgen, 

politieke gevangenen, gedeporteerden en weerstanders voor die partij stemmen die hen de 

meeste waarborgen geeft, en moet er belet worden dat er verloren stemmen op de 

communistische lijst uitgebracht worden. Alleen de socialistische kandidaten geven de 

zekerste waarborg en zijn het vertrouwen waardig van alle ware Belgen en democraten. 

Maakt front tegen de incivieken en de CVP stemt allen voor de lijst van de BSP onder nr 1.’ 

‘Wie voor de communisten stemt, versterkt de CVP!’
1479

 

Het verzet was aanwezig in de socialistische kiespropaganda. Men sprak weerstanders 

rechtstreeks aan om op de socialistische partij te stemmen. Het verzet werd aldus als een 

doelgroep beschouwd. De BSP stelde zichzelf voor als de partij die hen de meeste waarborgen 

kon geven. Ze ging zich dus vereenzelvigen met de weerstand. Dit gebeurde nog explicieter 

door haar eigen basis, de arbeidersbevolking, weerstanders te noemen en dan nog de beste 

weerstanders: ‘… de vrijzinnige en anti-nazi bevolking van Oostende, bijzonder de 

werkersbevolking die de beste weerstanders waren, … . Hun stem zal voor de BSP zijn …’.
1480

 

Op die manier stelt ze haar eigen basis gelijk aan de weerstand. 

De socialistische partij kon zich vereenzelvigen met het verzet, aangezien ze daartoe een 

zekere ‘autoriteit’ had. Tijdens de bezetting had ze immers haar activiteiten voortgezet in de 

clandestiniteit. Voor de Oostendse afdeling betekende dit een deelname aan de illegale 

syndicale strijd en een bijdrage aan de sluikpers met onder meer krantjes als ‘Hier 

Uilenspiegel’, ‘Naar de verlossing’ en pamfletten.
1481

 De socialisten hadden geen specifieke 

verzetsorganisatie in het leven geroepen, maar kozen er daarentegen voor om hun militanten 

over het hele verzetsmilieu te verspreiden en als partij ondergronds te gaan. Dit liet de BSP 

toe om zich te vereenzelvigen met het verzet zonder gebonden te zijn aan ook maar één 

verzetsbeweging of -organisatie. Zo kon men in Voor Allen ‘de werkersbevolking’ ‘de beste 

weerstanders’ noemen.
1482

 Het zal het de socialisten ook mogelijk maken om, zoals we later 

zullen zien, zich te distantiëren van de communistische partij, zonder zich daarbij af te keren 

van het verzet. Het aanspreken van weerstanders om op hen te stemmen toont hoe men aan de 

linkerzijde van het politieke spectrum de leden van het verzet aan hun kant wou hebben. Dit is 

te wijten aan de morele waarde, de emotionele kracht van de weerstand. Het verzet werd dus 
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gebruikt om naar te refereren, maar macht wou men daarentegen geenszins afstaan aan de 

weerstandsorganisaties.
1483

 

De socialistische partij vereenzelvigde zich niet enkel met het verzet. Ze maakte in haar 

kiescampagne ook gebruik van de kracht van de ‘zwart-wittegenstelling’ en de prominente 

positie die dit begrippenpaar innam in de collectieve beeldvorming over het oorlogsverleden. 

In de periode na de bevrijding was er in het politieke veld sprake van een polarisatie tussen 

links en rechts. We hebben dit reeds kunnen zien bij de bespreking van verschillende 

naoorlogse thema’s
1484

 en ook de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing was daar een 

voorbeeld van. De socialisten beschreven de verkiezing alzo als ‘een machtsproef tusschen de 

CVP-combinatie en de politieke linksche verstandhouding.’
1485

 of spraken van twee blokken 

die tegenover elkaar zouden komen te staan: ‘de CVP met zijn geheime bondgenoten’ en ‘de 

linkse gedachte geconcentreerd op de socialistische lijst’.
1486

 

Van daaruit moet dan ook verklaard worden dat de socialisten de ‘zwart-wittegenstelling’ 

gelijkschakelden met de tegenstelling CVP-BSP. Terwijl de BSP voorgesteld werd als 

‘verdediger en vriend’ van de weerstand, bestempelde men de CVP als vijandelijk, letterlijk 

wraakzuchtig tegenover het verzet en werd ze voorgesteld als de partij van de zwarten, de 

verraders: 

‘De Weerstandsmannen hebben ook reeds kunnen vaststellen wie hun vrienden en verdedigers 

zijn. Dit moet u niet verwonderen. Immers waar huisden de verraders gedurende de oorlog? 

90 th van de gestraften komen uit de katholieke rangen. Uit wraak dat hun volgelingen thans 

gestraft werden voor hun tijdens den oorlog gepleegd verraad, mogen de bevrijders niet 

beloond worden. Liever verdedigen zij de collaborateurs die, volgens hun vaderlandse 

mening, te streng gestraft worden!!’
1487

 

Zo keerde het beeld van de katholieke partij als zwarte partij telkens terug in de 

verkiezingscampagne van de BSP en werden er zeer veel artikels in de socialistische pers aan 

gewijd.
1488

 Enkele citaten of slogans: 

‘…herinnert u wat tijdens de bezetting is gebeurd wie de handlangers van de nazibruten en -

moordenaars waren…’
1489

 

‘De CVP – VNV en Rex hebben een stilzwijgend en geheim verbond gesloten.’
1490
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‘Nog over incivieken. Dat de zwarten de propagandisten zijn voor de CVP is eens te meer 

bewezen. …’
1491

 

‘Het is een feit dat de CVP rekent op haar vooroorlogse bondgenoten van VNV en Rex die 

tijdens de bezetting land en volk verraden, op de oorlogswoekeraars en volksuithongeraars – 

collaborateurs,  om de democratie en in het bijzonder de BSP te treffen.’ … ‘Vooral in West-

Vlaanderen het nest van de ‘zwarten’, VNV’ers en Dinaso’s, gaat het om samenbundeling van 

al wat anti-democratisch, inciviek en woekeraar is.’
1492

 

‘De CVP noemt zich nationaal maar rekent op Rex en Vee-en-Vee!’
1493

 

‘Nefaste, anti-nationale politiek die het jezuietisme niet loochent en naar fascisme en 

dictatuur ruikt. En het is onder dergelijk parool dat de CVP haar gemeentekiesstrijd heeft 

ingezet.’
1494

 

                ‘1938                   1946 

KATHOLIEKEN, REX EN Vee-en-Vee = DE HUIDIGE Cee-Vee-Pee’
1495

 

 

Er werd ook gewerkt met beelden, meer bepaald met karikaturen, om deze voorstelling kracht 

bij te zetten. Zo publiceerde Voor Allen een foto van een vrouw die koeientong aan het 

bereiden is.
1496

 Daarbij hoorde de volgende tekst:  

‘De tong der katholieken slaat dubbel. Listig pleit zij voor de zwarten en wil terzelfdertijd 

superpatriottisch doen. Niemand laat zich daaraan vangen! Moeder de vrouw zeker niet, zij 

zal die lap braden en stemmen voor de socialisten!’
1497

 

Deze karikatuur stond in verband met het toenmalige debat over het vrouwenstemrecht, maar 

wat voor ons onderzoek interessant is, is natuurlijk de allusie op de dubbele houding van de 

katholieken in verband met het oorlogsverleden. Een andere karikatuur beeldt zeer duidelijk, 

zeg maar letterlijk de associatie van de katholieke partij met ‘zwarte partij’ uit. ‘De ‘zwarte’ 

spin der CVP weeft haar net!’ is de titel. Het is een afbeelding van een zwarte spin met in 

haar net een boek ‘Programma der CVP’.
 1498

 Het ging erom dat de CVP volgens de 

socialisten geen ander doel had dan ‘de goedgelovige kiezersmassa in haar net te lokken’.
1499

  

Op 24 november 1946, de dag van de gemeenteraadsverkiezing, wou men de kiezer nog een 

laatste maal waarschuwen voor deze naar de stembus trok. Een enorme tekening sierde 

daartoe de voorpagina van Voor Allen. De kop luidde ‘De nieuwe clericale concentratie 

V.N.V. + K.V.V. + Rex = C.V.P.’.
1500

  Er werd een luchtballon op afgebeeld met het opschrift 

CVP. Iets verder stond een soort (circus)tent, waarin drie gasflessen stonden. Daarop stond 
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‘VNV’, ‘Rex’ en ‘oude katholieke staatspartij’ gelabeld. Via leidingen waren ze verbonden 

met de luchtballon.  Vanonder de ballon kwam er iets als zwarte rook: ‘Het gas dat hem 

vullen moet is een kwaliek riekend mengsel.’
1501

 

Het beeld van de CVP als zwarte partij en de gedachte van een Vlaams-clericaal complot zijn 

we reeds tegengekomen in de behandeling van het thema van de koningskwestie.
1502

 Ook bij 

het thema van de repressie was het duidelijk dat de CVP als beschermer van de collaborateurs 

werd beschouwd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing was deze voorstelling van de 

katholieke partij aldus eveneens aanwezig. Het is dus niet iets specifieks voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, de repressie of de koningskwestie, maar een constante voor de 

periode na de bevrijding.  

In tegenstelling tot de beeldvorming over de CVP omschreef de BSP de houding van haar 

leden als moedig, want: ‘zij houden den vlag van de democratie, van een zuivere 

gemeenschap hoog.’
1503

 Ze profileerde zichzelf als de partij ‘die voor alle verraders en 

collaborateurs de verdienste straf eiste’
1504

 en waarmee men front kon vormen tegen de CVP 

en de incivieken. Zo riep ze de kiezers op: ‘Maakt front tegen de incivieken en de CVP stemt 

allen voor de lijst van de BSP onder nr 1.’
1505

 De socialistische partij ging zich aldus 

voorstellen als alternatief voor de CVP, voor het incivisme, als enige middel voor het herstel 

en behoud van de democratie.
1506

 

Het thema van de repressie kwam dus uitgebreid aan bod in de socialistische kiespropaganda. 

Een ander thema dat verbonden was met het oorlogsverleden en dat tegen wil en dank van de 

socialisten in hun campagne aanwezig was, was de koningskwestie. Dit was namelijk zoals 

we verder nog zullen zien een campagnepunt van de katholieke partij. De CVP werd verweten 

de gemeentelijke belangen te vervangen door doeleinden die ze op nationaal vlak wou 

verwezenlijken en dit met de koningskwestie voorop.
1507

 Of dit zo is en hoe de CVP daar 
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tegenover stond, zullen we bespreken als we de katholieke verkiezingscampagne belichten. 

Nu gaat het ons enkel om de socialistische beeldvorming.  

De socialistische partij verkoos alleszins een strikt gemeentelijke campagne.
1508

 Zo maakte ze 

de kiezers aan de hand van verschillende artikels in Voor Allen haar standpunt duidelijk en 

dat was: 

‘… In deze verkiezingen heeft de koningskwestie niets te zien. De gemeentekiezingen gaan 

noch over Leopold III noch over de Dynastie zelf. De uitspraak die heden gedaan wordt gaat 

allen over de vraag: hoe moet in de komende zes jaren de gemeente waar gij kiest worden 

bestuurd?...’
1509

   

‘Bij de gemeenteverkiezingen geeft uw stembulletin de mogelijkheid niet voor of tegen 

Leopold III te stemmen, net zo min als voor of tegen de huidige regering te stemmen. Gij zult 

op de voorgedragen kandidatenlijst uw gemeenteraadsleden kiezen, waaronder later de 

schepenen en de burgemeester aangeduid worden. …’
1510

  

Van de katholieken werd daarentegen beweerd dat:  

‘…op gemeentelijk gebied kunnen zij op niets wijzen ten voordele van de ingezetenen die ze 

besturen iets goeds te hebben gedaan. De CVP bezit geen programma. Bij de verkiezingen 

beloften genoeg, maar hiervan wordt niets ten uitvoer gebracht. Leopold terug op de troon is 

dan ook hun enige politiek manoeuvre.’
1511

 

De socialisten hielden er niet van dat de koningskwestie tot een verkiezingspunt was gemaakt, 

maar naast dat feit zouden ze ook alles op alles zetten om de situatie om te buigen in eigen 

electorale winst. Dit gebeurde opnieuw door de CVP letterlijk en figuurlijk zwart te maken. 

Zo gaf men opnieuw uiting aan de complottheorie.
1512

 In Voor Allen werd het volgende 

gesteld: ‘Clericalen, zwarten, economische collaborateurs en andere woekeraars en onze 

prinselijke kerkvoogd van Mechelen vormen één clan om Leopold III opnieuw op de troon te 

brengen.’
 1513

 Men verweet de katholieken ook dat: ‘Al de beschuldigingen over Leopold’s 

gedragingen tijdens de bezetting verwerpen ze eenvoudigweg zelfs zonder onderzoek.’
1514

 De 

socialisten lanceerden eveneens het volgende idee over de CVP’ers: ‘Zij houden meer van den 

koning dan van de heropbouw van het land.’
1515

 Dit is een verwijt dat raakt aan het 

waardeoordeel over de thema’s van het oorlogsverleden, terwijl het ene niet los van het 

andere kon gezien worden.  

De verhouding tussen links en rechts was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 dus 

inderdaad sterk gepolariseerd. De CVP was dé vijand voor de socialisten. Binnen het eigen 
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linkse blok zouden er echter ook spanningen zijn. De BSP vreesde de concurrentie van de 

communisten. De leden en aanhang van beide partijen kwamen immers uit dezelfde 

bevolkingsgroepen en haar houding tijdens de bezetting had de KPB heel wat prestige en 

sympathie opgeleverd na de bevrijding. Zo voorzag Spaak bij onmiddellijke verkiezingen in 

1944 een verlies van 50% van het vooroorlogs socialistische kiezerskorps aan de 

communisten.
1516

 De BSP zou in het licht van de polarisatie met rechts bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946 een links blok voor ogen hebben, geconcentreerd rond 

de socialistische lijst.
1517

 Socialistisch schepen Jules Peurquaet riep zo tot het volgende op: 

 ‘Het parool moet zijn op 24 november: geen verloren stemmen, geen verbrokkeling maar het 

volle gewicht van de democratie tegen de reactie en de CVP voor het behoud van de Vrijheid, 

Sociale vooruitgang en Vrede over de wereld!’
1518

 

Hij hoopte en met hem de hele socialistische partij dat de communisten bij de 

gemeenteraadsverkiezingen niet zouden opkomen in Oostende, en op die manier ‘zullen 

helpen omdat de socialisten de sterkste partij zou worden iets waarmede de democratie het 

best zou gediend zijn in Oostende.’
1519

 Om de oproep tot blokvorming en geen verbrokkeling 

te staven werd opnieuw telkens die link gemaakt tussen de BSP en de notie democratie. 

Zowel de communistische partij als de kiezer werden aangemaand om geen stemmen verloren 

te laten gaan. Om dit te onderbouwen stelden de socialisten de situatie zo voor alsof de 

communisten in Oostende nooit voldoende stemmen zouden halen voor een zetel.
1520

 

De communisten zouden in Oostende wel degelijk een lijst indienen. De BSP zou dit in haar 

voorstelling van de feiten afschilderen als een ‘driedubbele schande!’. Volgens haar ging dit 

immers ten koste van de socialisten en de arbeiders en ten voordele van de katholieken.
1521

 Ze 

beschouwde haar eigen campagne als een strijd tegen de CVP en de reactie in teken van de 

democratie en gaf daarbij een beeld van de communisten alsof deze dit tegenwerkten en 

vijandig waren: 

‘Bij dit alles stellen we een ander betreurenswaardig en misselijk feit vast: dat de 

communisten in sommige plaatsen maar één vijand hebben, niet de reactie, niet de clericalen, 

maar de BSP. Dit alles moet voor het kiezerscorps betekenisvol wezen.’
1522
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De communisten werden in de socialistische verkiezingspropaganda zeer negatief 

voorgesteld. Zo werden ze ‘de doodgravers van Oostende’ genoemd.
1523

 Ook verschenen er 

slogans in de pers zoals:  

‘Wetens en willens liegen de communisten wanneer zij de arbieders wijsmaken dat zij op 24 

november een verkozene zullen hebben.’ 

‘Een verloren stem aan de communistische partij is een misdaad tegen de slachtoffers van het 

Algemeen Stemrecht en de democratie.’ 

‘Voor de communisten stemmen is de CVP versterken.’ 

‘De werkmenschen zouden de grootste slachtoffers zijn wanneer de communisten erin 

gelukten hen te verzwakken in het voordeel van de CVP en de reactie.’
1524

 

Men nam woorden in de mond als dat de communisten leugenaars waren, het een misdaad 

was om op hen te stemmen, … . Men ging dus heel ver in de beeldvorming van de ander en 

de manipulatie van de kiezer.  

 

In de socialistische verkiezingscampagne was het oorlogsverleden sterk aanwezig en stond het 

zelfs op een zeer prominente plaats. De partij vereenzelvigde zich met het verzet. Thema’s als 

de repressie en de koningskwestie kwamen uitvoerig aan bod. In haar beeldvorming over de 

andere partijen werd het oorlogsverleden en hun houding tegenover de verschillende 

oorlogsthema’s bovendien gebruikt om deze in diskrediet te brengen tegenover de kiezers en 

dus ten voordele van zichzelf.  

 

1.1.2. De communisten. 

De naoorlogse periode werd gekenmerkt door een ingrijpende verandering van het politieke 

krachtenveld. Het einde van Wereldoorlog II zorgde immers voor een machtsontplooiing van 

de linkerzijde. Voor de communisten leidde de bezetting daarbij tot de doorbraak van hun 

partij.
1525

 In hun campagne wezen ze dan ook op het belang van deze eerste naoorlogse 

gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze voor het eerst op grote schaal zouden deelnemen en 

volgens eigen zeggen het politieke uitzicht en administratief leven in de gemeenten zouden 

beïnvloeden.
1526

  

De doorbraak van de communistische partij had alles te maken met haar opstelling tijdens de 

oorlog.  De KPB had namelijk prestige en sympathie verworven door actie te voeren tegen de 

bezetter. Ze lag aan de basis van het verzet van het Onafhankelijkheidsfront. De communisten 

hadden deze weerstandsgroepering opgericht en speelden er een coördinerende rol. Daarnaast 
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was ze verantwoordelijk voor de rekrutering, organisatie en disciplinering van een gewapend 

partizanenleger.
1527

 Het onderzoek van Xavier Delaere naar het verzet in Oostende tijdens 

Wereldoorlog II bevestigt dit voor Oostende. In augustus, september 1941 kwamen enkele 

voormalige leden van de communistische partij bijeen om hun verzetsactiviteiten te 

coördineren. Zij worden beschouwd als de stichters van de lokale afdeling van het OF. De 

eerste aanwervingen gebeurden onder voormalige leden van de communistische partij. Later 

zouden zich ook anderen bij het OF vervoegen. Wat nu de precieze verdeling moet geweest 

zijn, is niet geweten. Uit het onderzoek blijkt alleszins met zekerheid dat de leiding van de 

Oostendse PM en OF allemaal overtuigde communisten waren en dat bijgevolg de strategie en 

het bevel van de KPB uitging.
1528

  

De communisten zouden dit oorlogsverleden gebruiken in de naoorlogse politiek. Ze 

identificeerden hun partij met het verzet. De KPB sprak voor de weerstand en handelde in 

naam van de weerstand. ‘C’est sur la Résistance que nous devons pouvoir compter pour jeter 

les fondation de la nouvelle maison que nous voulons construire.,’
1529

 was men immers van 

mening. Het Onafhankelijkheidsfront diende als fundamentele pijler van deze strategie.
1530

 

Gotovitch stelt in een van zijn bijdragen dat de KPB bij de gemeenteraadsverkiezingen van 

1946 systematisch bij haar kandidaten de staat van weerstandsdienst naar voren schoof.
1531

 De 

vereenzelviging van de communistische partij met het verzet werd dus ook gebruikt als 

strategie in de communistische verkiezingspropaganda. Voor Oostende was dit alvast het 

geval met de nationale verkiezingen in februari van hetzelfde jaar.
1532

 Aangezien onze 

bronnen ofwel niets vermelden over de communistische verkiezingspropaganda van 

november 1946 ofwel niet verder reiken dan juni 1946,
1533

 konden we dit niet achterhalen 

voor de lokale verkiezingen.  
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In haar verkiezingscampagne refereerden de communisten niet enkel naar het verzet, ook naar 

haar opponent: de collaboratie. Het discours van de KPB was immers tweeledig. Alles werd 

gezien door de filter verzet-collaboratie.
1534

 Zo waarschuwde Volksstem de Oostendse 

bevolking het belang van de gemeenteraadsverkiezingen niet te onderschatten, aangezien vele 

gemeentebesturen volgens deze communistische krant uit een combinatie van VNV, Rex en 

katholieken bestonden en er dus in bepaalde gemeenten nog altijd personen in het bestuur 

zaten die de kaart van de vijand trokken.
1535

 De communistische partij stelde zichzelf voor als 

enige garantie voor echte democratie en als enige echte dam tegen de terugkeer van de 

CVP.
1536

 Deze werd immers net als in de socialistische propaganda voorgesteld als ‘de 

concentratie Rex plus VNV plus katholieke partij’.
1537

 De houding van de KPB ten opzichte 

van de katholieke partij was in vergelijking met de nationale verkiezingen in februari 1946 

nog niet veranderd. Daar schilderde men de CVP als volgt af:  

‘Ze is de enige echte nationale partij omdat ze open staat voor ALLEN, Vlamingen en Walen. 

Of dat nu VNV’ers, Rexisten, SS mannen of andere economische of politieke collaborateurs 

zijn, doet niets ter zake, ze hebben toch ook de naam Belg te zijn.… Dan stelt zich nog de 

koningskwestie. Volgens de CVP is het beter te leven onder de CVP met als leider een met de 

vijand gecompromitteerd persoon, zoals Leopold III, dan onder de leiding van erkende 

vaderlanders, zoals de mannen van de weerstand, waarvan de communisten er het grootste 

aandeel onder hun rangen tellen.’
1538

 

Ook door de communisten werd de CVP dus zowel aanzien als beschermer van de 

collaborateurs als beschermer van de koning. Dit fragment bevestigt bovendien ook nog eens 

de stelling dat de communisten zich vereenzelvigden met de weerstand en deze als pijler 

beschouwden om hun machtsaanspraak op te baseren.  

De KPB ijverde er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 voor opdat alle democratische 

partijen zich zouden verenigen tegen de katholieke partij en eenheidslijsten zouden 

indienen.
1539

 Ook in Oostende werd daartoe opgeroepen: 

‘Want het staat vast dat willen we deze verkiezingen in gunstige zin voor de democratie zien 

verloopen de democratische krachten nauw zullen dienen samen te werken. Onze partij 

herhaalt dan ook op  gemeentelijke schaal haar politiek voor democratische concentratie en 
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tot vormen van één blok van de arbeid om eenheidslijsten voor te dragen op basis van een 

gemeenschappelijk programma waaraan alle andere belangen moeten onderschikt blijven. … 

de demokratische koncentratie, kan slechts de hoofdbekommernis zijn van de demokraten, 

indien zij willen beletten dat de CVP in talrijke gemeenten de overhand behaald. … door het 

tot stand brengen van een nauwe verstandhouding, die het door zijn kracht zal mogelijk 

maken, de macht die de reactie in vele gemeenten gekregen had, omver te werpen en een 

democratische meerderheid te vestigen.’
1540

 

In bepaalde gemeenten bereikten de communisten hun doel en werden er dergelijke 

eenheidslijsten ingediend of werd er een socialistisch-communistisch kartel gevormd. Dit was 

echter uitzonderlijk voor Vlaanderen
1541

 en ook in Oostende is dit niet gelukt. We hebben 

reeds gezien hoe de socialisten de communisten ongunstig gezind waren, omdat ze opkwamen 

bij de verkiezingen. In plaats van te willen samenwerken met de communisten, werden deze 

aangevallen. Een mogelijke verklaring voor de houding van de socialisten is het gevoel van 

rivaliteit. De specifieke situatie voor Oostende kan mogelijks ook aan de basis liggen. De 

samenwerking met de communisten werd waarschijnlijk niet noodzakelijk geacht, omdat de 

katholieken in de oppositie zaten en de socialisten samen met de liberalen het bestuur van de 

kuststad in handen hadden.   

 

Het oorlogsverleden was ook bij de communisten prominent aanwezig in haar 

verkiezingscampagne. De partij identificeerde zich met het verzet en gebruikte daartoe als 

pijler het Onafhankelijkheidsfront. Haar discours was tweeledig. Alles werd gezien door de 

filter van verzet-collaboratie. De partij stelde zichzelf voor als enige garantie voor de 

democratie en wierp zich op als dam tegen de CVP. Vanuit dit idee ijverde ze voor 

democratische eenheidslijsten.  

 

1.1.3. De katholieken. 

Na de oorlog deed de katholieke partij er alles aan om de eenheid binnen haar gelederen te 

herstellen. Deze was immers zoek. Terwijl de Kerk gekozen had voor de weg van de 

accommodatiepolitiek, telde de katholieke wereld zowel verzetsleden als voorstanders van de 

‘Nieuwe Orde’. Na de oorlog startte men verwoed met een recuperatiepoging van de verloren 

schapen die hun partij ingeruild hadden voor het collaborerende VNV.
1542

 Daarop zou ze, 

zoals gezien, gedurende deze campagne ook in Oostende sterk afgerekend worden door de 

socialistische en communistische partij. Ten opzichte van de weerstand was er daarentegen bij 
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de CVP een gebrek aan interesse, als het al niet vijandigheid genoemd mag worden. Er mogen 

dan wel katholieken geweest zijn die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet, de 

katholieke partij had echter in niets het verzet gekenmerkt.
1543

 In Oostende zijn er dan ook in 

de katholieke verkiezingspropaganda geen referenties terug te vinden naar de weerstand. 

Behalve één uitzondering en dat was bij de kandidatuurstelling van Adhemar Gerard. Deze 

man had tijdens de bezetting in Gent deel uitgemaakt van een groep weerstanders die jonge 

mannen hielp ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland en die ondergedoken 

families bevoorraadde en voorzag van rantsoenzegels.
1544

 Bij de voorstelling van de 

katholieke kandidaten aan de Oostendse bevolking werd zijn activiteit als weerstander 

vermeld en aldus aangewend om de Oostendenaren te overtuigen een stem uit te brengen voor 

de katholieke partij. 

In tegenstelling tot deze ene uitzondering en de eerder algemene desinteresse voor de 

weerstand, was er echter een andere groep die de katholieke partij sterk op de voorgrond 

plaatste in haar verkiezingspropaganda: de oorlogsgeteisterden en de verplicht geëvacueerden. 

Beide groepen werden rechtstreeks aangesproken en overtuigd om een katholieke stem uit te 

brengen.
1545

 De CVP wierp zich op als verdediger van hun belangen: ‘Geteisterden, ditmaal 

ziet uw belang, stemt voor uw belang en bedenkt dat na de kiezing het te laat zal zijn u te 

beklagen niet klaarder gezien te hebben waar de verdedigers uwer belangen te vinden 

zijn!’
1546

 Deze rol werd ook effectief opgenomen in het katholiek programma. Zo hield punt 

vijf van ‘wat de CVP beloofd en wat ze kan verwezenlijken’ het volgende in: ‘aanpassing van 

de stadsreglementen aan al wat de belangen der geteisterden, verplicht geëvacueerden en de 

slachtoffers van den oorlog kan bevoordeeligen.’
1547

 Wat hiermee precies beloofd werd, was 

een schadevergoeding voor de geteisterden en een verhuisvergoeding voor de verplicht 

geëvacueerden.
1548

 Bij de voorstelling van de katholieke kandidaten werd het ook vermeld als 

men verplicht geëvacueerd was geweest tijdens de bezetting en werd dit aldus gebruikt als een 

soort status waarmee men stemmen kon aantrekken. Dit gold voor Leon Porta, Valentin 

Vanden Auweele en Albert Daems. Bij de naam van Mevr. Bleyaert-Vandenabeele werd 

gerefereerd naar haar hulp tijdens de oorlog aan geteisterde gezinnen.
1549
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Al het leed dat Wereldoorlog II had veroorzaakt en dat de bevolking had moeten ondergaan 

tijdens de bezetting, werd verpersoonlijkt in de ‘geteisterde’
1550

 en voor Oostende ook in de 

‘verplicht geëvacueerde’.
1551

 Door te refereren naar deze begrippen sprak men bijgevolg de 

hele bevolking aan. De referentie naar de geteisterden en de verplicht geëvacueerden in de 

katholieke verkiezingspropaganda kan als het ware gezien worden als een alternatief voor de 

verwijzing naar het verzet. De socialistische en communistische partij vereenzelvigden zich 

met de weerstand. Dit deden ze voor de grote morele waarde, het grote emotionele potentieel 

dat verbonden was met de notie van het verzet.
1552

 De katholieke partij had daarentegen de 

autoriteit, alsook de interesse niet om in haar discours te verwijzen naar de weerstand. De 

verwijzing naar de geteisterde en de verplicht geëvacueerde maakte dit bovendien overbodig, 

want hiermee sprak men een specifieker en ruimer kiespubliek aan met eigen noden en 

verwachtingen. 

Een ander thema dat voortvloeide uit het recente oorlogsverleden en dat in Oostende door de 

katholieken aangewend werd in de kiesstrijd, was de koningskwestie. ‘…Tenslotte willen wij 

onzen koning weer,…,’
1553

 werd alzo gesteld bij een uiteenzetting van de katholieke 

standpunten in het Sportpaleis van Oostende naar aanleiding van de verkiezingen. Ook hier 

werd bij de voorstelling van de katholieke kandidaten de koningsgezindheid vermeld en 

aangewend om stemmen te ronselen. Zo werd dit bij het uittredende gemeenteraadslid Porta 

zeer sterk benadrukt. Hij werd immers omschreven als een ‘Keikoppig Koningsgezinde’.
1554

 

Ook van Albert Daems werd vermeld dat hij koningsgezind was.
1555

 De katholieken kregen 

het verwijt de koningskwestie aan te wenden voor hun eigen politieke winst
1556

 en ook in 

Oostende bleek dit het geval te zijn.  

De CVP trachtte van de lokale verkiezingen gebruik te maken om te drukken op de nationale 

politiek en haar nationale doeleinden te bereiken.
1557

 Het gebruik van de koningskwestie in 

hun propaganda voor de lokale verkiezingen bewijst dit. De katholieken koppelden het belang 

van de gemeenteraadsverkiezingen immers aan de politieke oorlog rond Leopold III die 

gevoerd werd op het nationale niveau. Het citaat ging alzo verder als volgt:  
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‘Tenslotte willen wij onzen koning weer, die op alle mogelijke en onmogelijke manieren door 

de huidige regering geweerd en doodgezwegen wordt als de natuurlijkste zaak van de wereld. 

… Door de verkiezingen van 24 november moet de regering van België met een republikein 

aan het hoofd buiten, en een verbannen Koning terug op zijn troon komen.…’
1558

 

In een artikel over ‘L’importance des élections communales’ werd ook letterlijk gesteld dat 

dezelfde belangen in het spel waren als bij de nationale verkiezingen, meer bepaald dat de 

kiezers zich moesten uitspreken over de onkunde van de regering.
1559

 

De CVP eiste de terugkeer van de koning en probeerde de kiezers te overtuigen om op haar te 

stemmen door te benadrukken dat van alle partijen enkel zij daarmee de juiste houding 

aannam: 

 ‘Notre Souverain n’a à se justifier vis-à-vis de personne et certainement pas devant la clique 

de politiciens qui n’eurent pas honte de la calomnier. L’honneur revient au PSC qui, dès le 

début de l’odieuse campagne des partis de gauche, se prononça pour le retour de la 

Constitution. Seul, ce parti peut sauver le pays!’
1560

 

In de katholieke verkiezingscampagne werd zelf zeer duidelijk de tegenstelling met de andere 

partijen op de spits gedreven. Vooral de polarisatie tussen links en rechts werd verder 

verscherpt. Zo waren er uitspraken als:   

‘Komen de socialisten, liberalen en communisten versterkt uit dezen kiesstrijd, dan zal de 

politiek van’t land nog meer links gevoerd worden.’
1561

 

‘…terwijl ‘de linkse stemmen beloofden veel maar gaven niets.’
1562

 

‘Ge ziet wat men mag verwachten van die vereeniging van de linkse zijde.’
1563

 

‘Kiezen is geen flauwe kul. Van een bolleke zwart te maken, hangt verduiveld veel af, want het 

zijn die zwarte bollekens die zullen beslissen wat er met ons Oostende gaat gebeuren. Ofwel 

de linksen ofwel de CVP die voor orde en welvaart is. Het besluit is dan gauw getroffen.’
1564

 

De CVP beschouwde de communistische partij als haar belangrijkste vijand.
1565

 Van de 

vereenzelviging van de communistische partij met het verzet en de notie van patriottisme was 

men zich bewust. Dit werd op de volgende manier teniet gedaan:  

‘Les communistes qui reçoivent leur mots d’ordre en pays étranger, ont la prétention de se 

poser en patriotes. Ils oublient que chez nous l’idee de patriottisme fait parti intégrante de 

notre morale.’
1566
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Er werd in Oostende door de katholieken letterlijk gesproken van ‘het gevaar van het 

communisme’.
1567

 De mogelijkheid van communisten in de gemeenteraad werd afgespiegeld 

als gevaarlijk voor de stad. Immers: 

‘Indien werkelijk een communist gekozen wordt, zullen we werkelijk beleven in de 

gemeenteraad, wat men nu beleeft in de kamer. De communistische heer zal de socialisten 

drillen en de socialisten die anders van tijd tot tijd nog eens redelijk zijn zullen dit niet meer 

mogen noch durven. Laat ons hopen dat de ‘heer’ er niet zijn zal, laat ons verder voor’t geval 

hij gekozen wordt, zorgen dat een sterke CVP groep die niet benauwd is voor de heer en zich 

niet laten drillen.’
1568

  

De katholieken maakten dus gebruik van de heersende angst voor het communisme in de 

samenleving om de Oostendenaren aan te sporen voor hun partij te stemmen en stelden zich 

voor als het alternatief. 

Er werd gesproken over ‘het gevaar van het communisme’, maar ook over ‘de lage rol van de 

socialisten en de liberalen’.
1569

 De socialisten werden afgeschilderd als diegenen ‘die de zolen 

likken van de communisten, maar niets opbouwends verrichten.’, de liberalen als diegenen 

‘die hun kiezers bedrogen hebben en nu meehuilen in het concert van wanorde en 

ongrondwettelijkheid.’
1570

 Zeer specifiek voor de situatie in Oostende werd daarbij nog 

gebruik gemaakt van de tweestrijd binnen de liberale afdeling
1571

 om deze in diskrediet te 

brengen en voor haar eigen profijt, want opnieuw kon ze zich als alternatief aanbieden. Zo 

verschenen de volgende advertenties: 

‘Oostendenaars!! Het seizoen is gedaan en de kiezing in’t verschiet! Velen klagen van’t eerste 

en hopen op het tweede. Wilt gij die hope zien verwezenlijken let op de verkiezinge van 24 

november aanstaande. De liberalen weten noch waaruit noch waarin. Het tweegevecht duurt 

voort, de ene staat aan de kop, de andere aan de staart. Oostende heeft daar niets mee te 

maken. Binnen kort komt de CVP vooruit met kandidaten die eensgezinde beheerders, maar 

geen twistende boksers zijn.’
1572

  

‘Oostendenaars!!! In de blijde klaarte van het naseizoen ziet men best hoe het gesteld is met 

onze stad, na twee jaar bevrijding. 1947 moet beter zijn maar daarvoren moet er gewerkt 

worden. d’urbanisatie moet vooruit; de ruchtbaarheid dient besproken, betrekkingen dienen 

aangeknoopt met al dezen die sport en andere feesten op touw zetten. Zullen de mensen 

moeten wachten totdat de moeilijkheden in’t blauwe kamp opgelost zijn???’
1573

 

Er verschenen ook karikaturen in de katholieke krant De Zeewacht. Zo was er een waarbij een 

vrachtwagen met daarop de naam ‘Odilon Verlinde’ inrijdt op een kermisattractie met 
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botsautootjes waarop de namen Vroome, Serruys, Moreaux, Six, Van Glabbeke staan.
1574

 Het 

ultieme doel van de katholieken voor Oostende was echter om de liberale ‘heerschappij’ over 

Oostende te doorbreken. Immers zo stellen zij:  

‘Il est temps que l’électeur dans un sursaut d’energie, balaye l’oligarchie libérale que 

enferme Ostende depuis tant d’années, dans une gangue de plomb, et renvoie les socialistes à 

leurs rêves coûteux et utopiques.’
1575

  

Het oorlogsverleden kwam dus naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 

wel degelijk aan bod bij de katholieke verkiezingspropaganda. Ze percipieerde deze echter zo 

dat de oorlogsgeteisterden en de verplicht geëvacueerden op de voorgrond kwamen te staan. 

De weerstand stond zelfs niet in hun schaduw, want naar deze werd zelfs niet of met een 

enkele uitzondering gerefereerd. De katholieken hadden bovendien de koningskwestie 

betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen en ook dat is een thema dat voortvloeide uit het 

oorlogsverleden. Het oorlogsverleden werd ook aangewend om het verschil met de andere 

partijen uiteen te zetten en te benadrukken.  

 

1.1.4. De liberalen. 

Ook de Oostendse afdeling van de liberale partij werd tijdens haar campagnevoering 

geconfronteerd met het oorlogsverleden. Er waren namelijk problemen met de 

lijstvorming.
1576

 De liberalen hadden in hun midden twee kandidaat-burgemeesters en dit had 

alles te maken met het oorlogsverleden. Moreaux was de legitieme, vooroorlogse 

burgemeester van de stad. Hij had echter de stad verlaten in mei 1940. Zijn plaats was 

ingenomen door Serruys. Deze had in augustus 1941 een ambtsverbod gekregen van de 

bezetter, maar had vlak voor de bevrijding terug de leiding over de stad genomen. Vanaf dat 

moment droeg hij twee jaar lang de verantwoordelijkheid van het burgemeesterschap.
1577

 De 

aanwezigheid van twee kandidaat-burgemeesters leidde tot spanning en verdeeldheid binnen 

de liberale partij.
1578

 Een voorlopige pollverkiezing was ongunstig voor Serruys waarna hij 

vervolgens zijn kandidatuur introk. De definitieve pollverkiezing bevestigde de uitslag van de 

voorlopige, want Moreaux kreeg de eerste plaats met een meerderheid van de stemmen. 
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Uiteindelijk zou Serruys toch besluiten om zich wel kandidaat te stellen. Hij nam daarbij 

echter genoegen met de laatste plaats.
1579

 

Bij deze verkiezingen onderzocht men voor elke kandidaat-burgemeester hoe deze zich had 

gedragen tijdens de bezetting. Eén enkele klacht en het benoemingsdossier kon maandenlang 

geblokkeerd worden. Dit kon dan ook gemakkelijk aangewend worden om een politieke 

tegenstander uit te schakelen. Vanaf de kiesstrijd nog maar goed en wel uitgebroken was, 

begonnen bijgevolg vaak de lastercampagnes al.
1580

 Henri Serruys kreeg ook hiermee te 

kampen. De lastercampagne die in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen tegen hem 

gevoerd werd in de pers draaide rond een affiche die hij ondertekend en laten aanplakken had 

in de stad op 21 juli 1941. Daarop werden de strafmaatregelen meegedeeld die de bezetter had 

genomen tegen opruiende propaganda die in die dagen door middel van opschriften op muren 

en voetpaden, alsook door verspreiding van vlugschriften was gemaakt. Het sluitingsuur voor 

cafés en andere uitbatingen en het uur van verbod van verkeer werden beide vervroegd. 

Bovendien werden 10 gijzelaars aangehouden. Serruys had er het volgende aan toegevoegd: 

‘Ik betreur ten zeerste de onbezonnen daden gepleegd door personen die, heimelijk te werk 

gaan en door hun misplaatst optreden, de gansche gemeenschap doen treffen. 

Ik reken er op, dat alle medeburgers die het wel meenen, met de stadsoverheden zullen willen 

medewerken, om de herhaling van dergelijke feiten te voorkomen en gebeurlijk de schuldigen 

helpen te ontdekken.’
1581

 

Vooral dat laatste werd Henri Serruys kwalijk genomen. Men stelde in de lastercampagne dat 

misschien wel ten gevolge van deze aanplakbrief personen zouden kunnen aangemeld zijn aan 

de stadsoverheid en dat men de gevolgen daarvan niet kende.
1582

  

Op de gemeenteraadszitting van 22 september 1946 wou burgemeester Serruys zich 

verdedigen tegen alle laster. Hij weerlegde dat er een mogelijkheid bestond dat een klacht zou 

neergelegd zijn op het stadhuis, zonder dat maar iemand, behalve de burgemeester er kennis 

van zou gehad hebben. Hij stelde dat iedere aanklacht automatisch naar de politie zou gegaan 

zijn en dat indien er vervolgingen aan te pas waren gekomen de politie er dan mee gemoeid 

zou geweest zijn. Bijgevolg beschouwde Serruys de laster als ongehoord en beledigend voor 

zijn korps: ‘Onze politie, met de heeren Seys en Ameel aan het hoofd, vormden een korps dat 

zich wellicht het best gedragen heeft van gansch het land.’
1583

 Serruys ontkende bovendien 

niet dat er meldingen waren geweest, maar bewees aan de hand van zijn briefwisseling dat hij 
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deze afgewimpeld had, alsook dat de tegenpartij daarbij zijn houding doorhad. Zo stond 

immers in een brief van de Stormleider van Oostende: ‘Wij zullen ons in’t vervolg de moeite 

sparen uw aandacht op dergelijke inbreuken te vestigen en persoonlijk, ten eigen bate, de 

noodige vaststellingen doen.’
1584

 Serruys bewijs niet enkel dat hij deze aanklachten 

afgewimpeld had, hij beweerde bovendien dat hij het daarbij niet gelaten had. Hij ondernam 

immers actie om de Stormleider van Oostende te laten ontslaan uit zijn functie als loods.
1585

 

Niet veel later kreeg Henri Serruys zijn ambtsverbod. Hij verklaarde dit dan ook door zijn 

gedrag in deze kwestie.   

Men gebruikte de affiche in een lastercampagne tegen Serruys, maar men haalde deze daarbij 

uit zijn context. Wat niet op de affiche vermeld stond, was dat deze opgesteld was naar 

aanleiding van een gesprek met het hoofd van de ‘Kriegsverwaltung’. Serruys omschreef hem 

als ‘een der slechtste en ruwste Duitschers die wij te Oostende gekend hebben’. De Duitser 

vermoedde dat er op 21 juli een grote manifestatie zou plaatsvinden in de stad en nam daarom 

de strafmaatregelen. Bovendien dreigde hij nog meer gijzelaars, vijftig om precies te zijn, te 

nemen als er iets gebeurde op 21 juli. Alsook uitte hij het dreigement dat hij ‘een grote boete 

op de stad zou toepassen’. De bedoeling van deze aanplakbrief was om de bevolking tot 

kalmte op te roepen en de Duitsers ‘wat poeder in de ogen te strooien’, dus te doen alsof er 

medewerking was van het bestuur. Burgemeester Serruys zat volgens eigen zeggen enorm in 

met het lot van de gijzelaars en deed er daarom alles aan om hen vrij te krijgen.
1586

 

Een ander verwijt in de lastercampagne die tegen Henri Serruys werd gevoerd naar aanleiding 

van de gemeenteraadsverkiezingen was de bewering dat deze zich meermaals naar hogere 

instanties zou gewend hebben om de afzetting van burgemeester Moreaux te bekomen, alsook 

om zijn ambt te kunnen hervatten bij de bevrijding. Dit verscheen in Het Handelsblad der 

Kust. De eigenaar van deze krant was Fernand Vollemaere.
1587

 Deze man was een 

weerstander
1588

 en partijgenoot van Serruys. De liberale partij smeet door interne 

verdachtmakingen aldus haar eigen ruiten in. De oorzaak van het conflict tussen Vollemaere 

en Serruys is te verklaren door het onderzoek dat gevoerd werd naar het oorlogsgedrag van 

Vollemaere in het licht van de administratieve zuivering van het stadsbestuur. Fernand 

Vollemaere verdacht Serruys ervan verantwoordelijk te zijn voor zijn vervallenverklaring als 
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gemeenteraadslid. Daar werd echter geen enkel bewijs van teruggevonden.
1589

 De 

burgemeester klaagde Vollemaere aan wegens eerroof en laster. Ook verzocht Serruys het 

Liberaal Verbond een algemene vergadering in te leggen om hem de gelegenheid te geven 

alle aantijgingen te weerleggen. Aanvankelijk had de burgemeester zijn kandidatuur 

ingetrokken, maar daar maakte hij bekend toch op te komen bij de verkiezingen, ‘omdat hij 

nooit wil vluchten en evenmin bang is voor die heeren die hem o.m. willen bezwadderen’.
1590

  

 

Het verleden van Serruys als oorlogsburgemeester kwam dus aan bod in de kiesstrijd, alsook 

de aanwezigheid van zowel een vooroorlogse burgemeester als een oorlogsburgemeester en 

dit bovendien in één partij. Dit leidde ertoe dat de liberale partij niet eensgezind naar voren 

kwam tijdens de verkiezingen en zich grotendeels bezighield met interne zaken. Dit kan dan 

misschien ook grotendeels verklaren waarom in de pers van een echte liberale 

campagnevoering niet echt sprake was. Alleszins is er op geen enkele manier iets 

teruggevonden van referentie naar het verzet door deze partij, terwijl ook liberalen zich 

tijdens de bezetting geëngageerd hadden in de weerstand.
1591

 Expliciet dan toch, want 

impliciet werd er naar het verzet verwezen via de kandidatuurstelling van twee weerstanders 

en de weduwen Seys en Ameel.
1592

 

 

1.2. Het verzet als politieke actor? 

Inzake ons onderzoek naar het verzet is in het voorgaande vooral de perceptie over het verzet 

en het mogelijke gebruik ervan voor electorale winst aan bod gekomen. In dit gedeelte gaan 

we kijken of er ook sprake was van een effectieve, feitelijke rol van de weerstand. De vraag is 

of de Oostendse verzetslieden zich opwierpen als nieuwe machtsfactor in het lokale politieke 

leven. Om te weten te komen of ze effectief deelnamen aan het politieke leven, gaan we na in 

welke mate er weerstanders opkwamen als kandidaat. We zullen dit doen door de 

verkiezingslijsten van 24 november 1946 voor Oostende te vergelijken met de ledenlijsten 

van de verschillende, Oostendse weerstandsgroeperingen en na te gaan of er personen zijn 

met een erkenning als weerstander.
1593
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1.2.1. De verkiezingslijsten van 24 november 1946.
 1594

 

Op de socialistische lijst hebben we een achttal namen van personen, waarvan we kunnen 

zeggen dat ze weerstand hebben geboden aan de bezetter. De naam van Jules Peurquaet is 

reeds verschillende malen gevallen. Ook de namen van Maurice en Georges Reynaert, 

Sebastiaan Boudolf, Albert Degryse en Henri Edebau zijn we reeds tegengekomen. Allen 

waren medewerkers van de illegale socialistische partij in Oostende en leverden in meer of 

mindere mate
1595

 verzet. Daar kan nog de naam van Willy Fremaut aan toegevoegd worden. 

Deze man was drukker van hun clandestiene krantje ‘Hier Uilenspiegel’.
1596

 Hij heeft een 

aanvraag gedaan voor het statuut van weerstander in de sluikpers. Zijn dossier is echter 

verdwenen, waardoor we niet konden achterhalen of hij nu al dan niet erkend is geworden.
1597

 

Tenslotte stond ook Gerard Deckmyn op de socialistische lijst. Zijn naam is terug te vinden 

op de ledenlijst van de Patriottische Milities van Oostende.
1598

 Hij is de enige kandidaat op de 

socialistische lijst waarvan met zekerheid te zeggen is dat hij lid was van een 

weerstandsorganisatie. Dat dit niet zo verwonderlijk is, hebben we reeds verklaard in het 

voorgaande gedeelte. De socialistische partij wou zich niet verbinden met specifieke 

verzetsverenigingen om integraal naar hét verzet te kunnen refereren.
1599

 Nog opmerkelijk aan 

de kandidatuurstelling van Gerard Deckmyn is dat hij lid was van een weerstandsorganisatie 

die diende als pijler van de communistische partij en dat terwijl de socialisten zich net 

afzetten tegen de communisten in hun verkiezingscampagne. Bovendien had hij zich ook 

effectief bij de nationale verkiezingen in februari van hetzelfde jaar kandidaat gesteld voor de 

KPB.
1600

 Wat zijn beweegreden voor deze partijwissel was, is een vraagteken. De socialisten 

van hun kant zagen misschien hun kans om het monopolie van de communistische partij op 

het Onafhankelijkheidsfront te doorbreken. 
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Een andere vraag is of al deze mensen wel door hun weerstandsverleden in de politiek terecht 

kwamen en op de lijst kwamen te staan. Bij Jules Peurquaet was dit zeker niet het geval. Zijn 

politieke loopbaan was reeds lang voor de oorlog van start gegaan. Al vanaf 1921 maakte hij 

deel uit van de gemeenteraad en in hetzelfde jaar werd hij ook verkozen tot 

volksvertegenwoordiger. In 1933 werd hij schepen van de stad en veroverde hij ook een zetel 

in de provincieraad van West-Vlaanderen.
1601

 Hoewel door de bezetter verboden, zette hij zijn 

activiteiten tijdens de oorlog voort en na de bevrijding nam hij dan ook zijn ambten terug op. 

Zijn verzet gaf hem wel een soort prestige. Dit is duidelijk af te leiden uit het huldebetoon dat 

hem te beurt viel bij zijn opruststelling.
1602

 Henri Edebau was ook al voor de oorlog een vaste 

waarde in de politiek. Ook zijn carrière startte reeds in het interbellum en zette zich gewoon 

voort na de bevrijding.
1603

 Voor Maurice en Georges Reynaert, Sebastiaan Boudolf, Albert 

Degryse en Willy Fremaut werd daarentegen wel gepretendeerd dat ze hun positie in de 

socialistische partij te danken hadden aan hun verzetsverleden. Na de oorlog werd door Jules 

Peurquaet namelijk voorgesteld om diegenen die zich actief ingezet hadden voor de illegale 

werking van de socialistische partij te benoemen als eerste en voorlopig partijbestuur.
1604

 Een 

politiek mandaat hebben deze personen voor de oorlog niet vervuld.
1605

 Wat we echter niet 

hebben kunnen nagaan is of deze personen zich reeds voor de oorlog verkiesbaar hebben 

gesteld
1606

 en dus reeds actief waren in de politiek. 

Op de communistische lijst stelden zich 13 leden van de Patriottische Milities verkiesbaar. 

Daarnaast had men ook nog vijf echtgenotes van O.F.-leden op de lijst gezet. De naam van 

hun man stond er telkens bij vermeld.
1607

 Achttien namen stonden dus met zekerheid in 

verband met het verzet. De lijst bestond in het totaal uit 25 kandidaten. Dat is dus zowaar drie 

vierde. Op de eerste plaats stond Robert Dubois. Hij behoorde tot de stichters van de 

Oostendse afdeling van het OF.
1608

 Tijdens de bezetting was hij aangehouden en ter dood 

veroordeeld wegens sabotageactiviteiten tegen de bezetter. Hij kon echter ontsnappen.
1609

 Het 

feit dat hij deelnam aan de lokale verkiezingen van november 1946 was echter niet zo 

vanzelfsprekend geweest. Bij de nationale verkiezingen in februari van hetzelfde jaar had men 
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namelijk zijn kandidaatstelling geweigerd.
1610

 Eind augustus 1945 had men hem 

aangehouden. Er was een onderzoek ingesteld naar zijn activiteiten tijdens de bezetting. 

Dubois werd ervan beschuldigd een vertrouwensman van de Sipo-SD geweest te zijn. Daarom 

zouden de Duitsers hem hebben laten ontsnappen uit zijn gevangenschap.
1611

 Er werd echter 

geen enkele getuigenis tegen hem gevonden. Het duurde verschillende maanden voor de 

buitenvervolging bekend werd gemaakt. Op 22 januari 1946 werd dit dan uiteindelijk 

meegedeeld aan de Oostendse overheid, maar twee dagen later bleek de situatie nog niet 

opgelost te zijn. Er werden namelijk geruchten verspreid dat ‘Bob Dubois op den kop der lijst 

van de incivieken prijkte’. Dubois werd de stemming geweigerd. De communisten waren 

razend. Ze zagen dit als een ‘manoeuvre’. Hierdoor had Oostende immers geen eigen 

kandidaat. Bovendien werd een weerstander geweigerd om zich verkiesbaar te stellen, laat 

staan zelf te stemmen: 

‘Een held uit de weerstand waarop de Duitsers een half miljoen frank premie stelden, melden 

met vreugde de vijanden van het volk en ook de socialisten zongen mee in dit koor, wordt niet 

eens de kans gegund, om zelf te kiezen, laat staan gekozen worden. maar deze weerstander is 

een communist zoals onze partij er duizenden telde onder de bezetting, terwijl andere partijen 

zeer ver moeten zoeken om één enkele te vinden die aan den bezetter weerstand heeft 

geboden.’
1612

 

Opnieuw die duidelijke verwijzing naar de weerstand en identificatie van de communistische 

partij met het verzet. Het is duidelijk dat zijn oorlogsverleden, het feit dat er een prijs op zijn 

hoofd gesteld was, hem binnen de partij een groot prestige verschafte. Bij de lokale 

verkiezingen van november 1946 verscheen Robert Dubois dan toch op de communistische 

lijst. Hij werd uiteindelijk ook erkend als gewapend weerstander en als politiek gevangene. 

‘Er is geen reden om de verklaring te betwijfelen.’
1613

, motiveerde men deze beslissing. 

Emiel-Gerard Monteyne stond op de vierde plaats van de communistische lijst. Hij was de 

secretaris van de naoorlogse verbroedering van het Onafhankelijkheidsfront. Ook hij 

behoorde tot de stichters van deze weerstandsgroepering in Oostende. Monteyne vervulde dus 

een leidinggevende taak binnen het OF. Hij kreeg de graad van luitenant. Hij werkte tijdens 

de bezetting nauw samen met August Sesée, zijn buurman en medestichter van het OF. Sesée 

was eveneens de Oostendse medewerker van het Sovjet-Russisch  spionagenetwerk ‘Het Rode 

Orkest’. Monteyne betrok de wacht tijdens de radio-uitzendingen en bezorgde hem 

                                                 
1610

 Volksstem 23.2.46 
1611

 FOD Sociale Zekerheid, Dienst voor de oorlogsslachtoffers, Dubois Robert, dossier statuut politiek 

gevangene, nr PP 27929 
1612

 Volksstem 23.2.46 
1613

 FOD Sociale Zekerheid, Dienst voor de oorlogsslachtoffers, Dubois Robert, dossier statuut politiek 

gevangene, nr PP 27929 



309 

 

inlichtingen. Toen Sesée zijn activiteiten naar Brussel verlegde, ging hij zelfs tot daar met 

voedsel en informatie.
1614

 

Wie dit ook zou gedaan hebben, was Fernand Jouret. Zijn naam stond op de 13de plaats van 

de communistische lijst. Van de oorspronkelijke leiding bleven al gauw enkel Roger 

Vermeersch en Emiel Monteyne over, maar toen Jouret in juni 1942 toetrad tot het OF hielp 

ook hij mee met de leiding van het gewest. Hij had de graad van eerste sergeant. Tijdens de 

bezetting werkte hij als bediende op het stadhuis. Daar maakte hij valse identiteitspapieren en 

arbeidskaarten. Naast zijn vervalsings- en inlichtingsactiviteiten deed hij ook aan sabotage. 

Hij was lid van de Patriottische Milities en werkte eveneens mee aan de clandestiene pers. 

Daarbij was hij verantwoordelijk voor het opslaan, vervoeren en verspreiden van de OF-

bladen als ‘De Rode Vaan’, ‘Eendracht’, ‘Neen’, ‘Front’ en ‘De Bevrijding’. Jouret kreeg een 

erkenning als gewapend weerstander en als weerstander in de sluikpers. Na de bevrijding nam 

hij in Oostende de organisatie van het Onafhankelijkheidsfront in handen. Daarvoor kreeg 

Jouret drie maanden verlof zonder wedde. Uit dit alles blijkt dat hij dus een belangrijk figuur 

uit deze weerstandsorganisatie was. Het is daarom merkwaardig dat hij slechts op de 13de 

plaats staat. Op het moment van de verkiezingen nam hij echter de leiding over het OF niet 

meer waar. De weerstandsorganisatie was gedemobiliseerd en er was een verbroedering 

gesticht. Roger Vermeersch was de eerste voorzitter. Hij behoorde ook tot de stichters van het 

OF in Oostende en had Fernand Jouret aangeworven in het verzet. Jouret bevond zich toen 

althans nog steeds in het bestuur van de groepering en zou na het overlijden van Vermeersch 

het voorzitterschap overnemen.
 1615

 

Op de vijfde plaats van de communistische lijst stond Antoine Allary. Hij had bij de 

Patriottische Milities de graad van sergeant, had dus ook een zekere leidinggevende positie 

gehad en was dus ook een belangrijk figuur geweest. Allary was niet enkel lid van de 

Patriottische Milities, maar ook van de Witte Brigade. Hij zou later erkend worden als 

gewapend weerstander. Daarnaast was hij ook actief in de clandestiene pers van het 

Onafhankelijkheidsfront. Hij had meegewerkt aan het vervoer en de verspreiding van de 

volgende sluikbladen: Front, Radio Moscou, De Eendracht, De Waarheid, Solidariteit, Belgie 
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Vrij, De Roode Vaan, De Partisaan, Neen, Vrij Belgie, L’insoumis en De Bevrijding.
1616

 Ook 

Roland Torreele droeg de graad van sergeant binnen de Patriottische Milities, terwijl Robert 

Van Gheluwe de graad van luitenant kreeg. De eerste stond op de 16de, de tweede op de 15de 

plaats. Dit alles wijst er toch op dat een aantal belangrijke figuren uit de Oostendse afdeling 

van het OF, en dus van de weerstand, op de communistische lijst stonden. Wat we echter niet 

kunnen stellen is dat de hiërarchie binnen de groepering aangewend werd in de opstelling en 

rangorde van de lijst.  

Van de andere personen die op de lijst voorkomen, weten we alleszins ook met zekerheid dat 

ze lid waren van de Patriottische Milities,
1617

 maar is het moeilijker om te achterhalen wat hun 

weerstandsactiviteit precies inhield. Van een aantal personen is een erkenningsdossier voor 

weerstander in de sluikpers bewaard. Men deed wel de aanvraag, maar deed er later afstand 

van
1618

 of bleef in gebreke met het leveren van bewijzen
1619

 of werd de titel geweigerd. Dit 

laatste overkwam Albert Massenhove, 19de op de lijst. Zijn bijdrage aan de clandestiene pers 

was nochtans bewezen. Hij verspreidde sluikbladen als Front, Solidariteit, De Roode Vaan, 

De Bevrijding. Hij had tijdens de bezetting echter gewerkt voor een Duitse firma. Omdat hij 

voordien gesteund werd door de Commissie van Openbare Onderstand, kon hij dit niet 

verontschuldigen en werd hij uitgesloten van de titel.
1620

 Hetzelfde lot was Antoine Allary 

beschoren.
1621

 

Van Maurice Saelens, achtste plaats, is een dossier van politiek gevangene bewaard. Hij zou 

aangehouden zijn omwille van zijn weerstandsactiviteiten. Hij werd beschuldigd van sabotage 

en clandestiene pers. Ook zijn communistische overtuiging speelde mee. Saelens werd zes 

weken aangehouden als gijzelaar en zes weken als politieke gevangene. Daarna werd hij 

verbannen naar Dinant. De commissie van beroep aanzag zijn activiteiten echter als 

onvoldoende bewezen en ontnam hem zijn titel als politiek gevangene.
1622
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Firmin Asseloos duwde ten slotte de communistische lijst. Van deze man weten we dat hij 

niet erkend is als werkweigeraar en ook niet als weerstander van de sluikpers, maar wel als 

gewapend weerstander.
1623

 Dit dossier konden we echter niet inkijken, net zoals we dit niet 

konden van de andere kandidaten. Of zijn weerstandverleden dus een belangrijke reden was 

om hem op de laatste plaats te zetten, hebben we niet kunnen achterhalen. Hetzelfde geldt hier 

bovendien als bij de socialistische kandidaten. We hebben niet kunnen onderzoeken of al deze 

personen zich reeds voor de oorlog al eens verkiesbaar hadden gesteld. Wel weten we uit het 

onderzoek van Delaere dat er zeer veel leden van het OF aangeworven werden uit het 

ledenreservoir van de communistische partij. Zo getuigde Fernand Jouret dat hij in het verzet 

gegaan is wegens zijn KPB-lidmaatschap.
1624

 De meeste weerstanders op de communistische 

lijst waren dus reeds voor de bezetting politiek geëngageerd. We kunnen ons dan afvragen in 

welke mate al deze kandidaten om hun weerstandsactiviteiten opgenomen werden op de 

communistische lijst. 

We hebben reeds gezien dat de katholieken er zich op beriepen een weerstander op hun lijst te 

hebben: Adhémar Gerard.
1625

 Van twee andere kandidaten, Kamiel Dehouck en Marie-Jozeph 

Porta, hebben we ook reeds vermeld dat zij een aanvraag indienden voor het statuut van 

burgerlijk weerstander, maar dat beide nooit erkend zijn. Onze conclusie was dat van de 

eerste het een open vraag blijft of hij werkelijk weerstand heeft verleend, terwijl als men Porta 

al als een weerstander kan beschouwen, dit louter was met het oog op de voorbereiding van 

het naoorlogse bestuur.
1626

 

Op de liberale lijst stonden de weduwen van twee Oostendse verzetsmannen. Het ging hier 

niet om zomaar iemand, maar om hoofdcommissaris Seys en commissaris Ameel. Beide 

waren lid van het Geheim Leger, waren actief in de clandestiene pers en als inlichtingsagent. 

Ze werden aangehouden door de Gestapo en overleefden de concentratiekampen niet.
1627

 

Yvonne Van Locke stond op de achtste plaats. Zij was de weduwe van Alfons Ameel. De 

weduwe van Maurice Seys, Helena Goddyn, kreeg de 11de plaats. De namen van hun 

echtgenoten spraken zoals we reeds gezien hebben rechtstreeks tot het gemoed van de 
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Oostendse bevolking.
1628

 Hun namen waren in de collectieve beleving van Wereldoorlog II 

verbonden met het leed en de opoffering dat het verzet, de stad, de hele bevolking had moeten 

doorstaan. De liberale partij refereerde dus wel impliciet naar het verzet en maakte dus wel 

gebruik van de waarde die gehecht was aan het verzet om stemmen te ronselen.  

Er stonden op de liberale lijst ook namen van personen die zelf verzet hadden geboden tegen 

de bezetter. Op de zestiende plaats had men Louis Vandendriessche. Hij deed zowel zijn 

aanvraag voor het statuut van weerstander in de sluikpers, als voor inlichtingsagent en werd in 

1942 gevangen gehouden als gijzelaar. Zijn activiteit was niet omvangrijk en stelselmatig 

genoeg volgens de commissie om erkend te worden voor de sluikpers. Hij kon slechts bewijs 

leveren voor het opstellen van twee artikels. Wel stelde een getuige dat Vandendriessche 

regelmatig in het bezit was geweest van vlugschriften.
1629

 De liberaal Henri Verborgh was lid 

van het Geheim Leger. Tijdens de bezetting was hij ingedeeld onder het bataljon van August 

Lecluyse, 1e compagnie van Lucien Deprez  en maakte hij deel uit van de keukenploeg.
1630

 

Hij kreeg de derde laatste plaats op de liberale lijst.  

 

Als we de verkiezingslijsten van 24 november 1946 voor Oostende bekijken, dan stellen we 

dus vast dat er wel degelijk personen op voorkomen met een weerstandsverleden en nog niet 

zo weinig. Als we immers het percentage berekenen van het aantal namen dat met zekerheid, 

maar in meer of mindere mate in verband stond met het verzet, dan bekomen we 29%. Dit is 

zeer veel, aangezien het verzet slechts 2 tot 3 procent van de totale Belgische bevolking 

uitmaakte.
1631

 De weerstanders waren niet op één lijst geconcentreerd, maar waren ook niet 

gelijk over de verschillende lijsten verdeeld. De communistische partij telde met achttien de 

meeste namen op haar lijst die met zekerheid in verband stonden met het verzet. Er kunnen er 

dus mogelijks nog meer zijn. Het gaat hier maar liefst om drie vierde van haar totaal aantal 

kandidaten. Ze is duidelijk de partij die ze wil zijn, de partij van het verzet. Het verschil met 

de andere partijen is groot. De BSP wil hetzelfde effect als de KPB bereiken, maar haar lijst 

telt slechts een achttal personen die tijdens de bezetting actief waren in de illegaliteit. Toch 

gaat dit nog steeds om 32%, terwijl zoals gezegd het verzet maar 2 tot 3% van de bevolking 

vertegenwoordigde. De liberale partij moet het met de helft daarvan doen. Wegens de 

desinteresse van de CVP ten opzichte van het verzet, verwacht men geen enkele weerstander 
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op de katholieke lijst. Het is dan ook opvallend dat van één kandidaat duidelijk het 

weerstandsverleden naar voren wordt geschoven, terwijl twee anderen ook pretendeerden 

verzet geleverd te hebben tegen de bezetter. De communistische lijst steekt er qua 

vertegenwoordiging van het verzet ver boven uit, maar over het algemeen moet gesteld 

worden dat de weerstand in verhouding tot haar beperkte aandeel van de totale bevolking 

goed vertegenwoordigd is. 

 

Dit is opnieuw de relatie tussen het verzet en de gemeenteraadsverkiezingen van november 

1946 bekeken vanuit het oogpunt van de politieke partijen. Nu is het echter de beurt aan de 

verschillende weerstandsgroeperingen. In welke mate waren de verschillende 

weerstandsgroeperingen vertegenwoordigd, wat was hun relatie met de verschillende partijen 

en met elkaar en wat was hun standpunt over verzet en politiek? 

 

1.2.2. De weerstandsgroeperingen en de gemeenteraadsverkiezingen. 

Als we de verkiezingslijsten van november 1946 voor Oostende vanuit dit oogpunt bekijken, 

dan valt in de eerste plaats op dat er niet zoiets was als een lijst van het verzet of een partij 

van de weerstand. Er was geen sprake van een samenwerkingsverband tussen de verschillende 

weerstandsorganisaties. De krachten werden niet gebundeld. Het ontbrak het Belgisch verzet 

aan een coördinerend politiek orgaan, stelde Gotovitch bij zijn analyse van het verzet. De 

weerstand bestond uit verschillende bewegingen, was pluralistisch en bezat geen 

homogeniteit.
1632

 Ook in Oostende hebben we doorheen de verschillende thema’s over het 

algemeen een gebrek aan eenheid en samenwerking gezien bij de verschillende groeperingen. 

Dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de krachten in Oostende niet gebundeld werden door 

een eigen lijst in te dienen of een eigen partij op te richten, ligt dan ook in dezelfde lijn. Wat 

we daarentegen wel zien is dat de oorlogsslachtoffers en verplicht geëvacueerden opkwamen 

met een eigen lijst.  

Als we de verkiezingslijsten van november 1946 voor Oostende verder bekijken, dan zien we 

toch de aanwezigheid van leden van het Geheim Leger, het OF en de Witte Brigade. Het 

Onafhankelijkheidsfront was het sterkst vertegenwoordigd met veertien leden en vijf 

echtgenotes van leden. Deze bevonden zich allemaal op de communistische lijst, behalve één 

die opkwam voor de BSP. De band tussen het OF en de KPB moet niet meer geduid worden. 

De eerste diende als pijler van de tweede. Met een aantal van 18 op 25 is dat effectief zo. Er is 
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ook al opgemerkt dat het verband tussen de BSP en het OF minder voor de hand lag.
1633

 

Hadden er leden van het OF op de liberale lijst gestaan, dan was dit echter niet zo 

merkwaardig geweest. Tijdens de bezetting hadden er namelijk een groot aantal liberale 

jongeren zich aangesloten bij deze weerstandsgroepering. In tegenstelling tot de socialisten 

ervoeren de liberalen geen concurrentie van de communisten. Het kiespubliek van beide 

partijen had namelijk een andere sociologische achtergrond.
1634

   

De vertegenwoordiging van de overige weerstandsgroeperingen was minimaal. Met zekerheid 

kunnen we van het Geheim Leger spreken over één lid en twee weduwen van leden die zich 

verkiesbaar stelden. Er stelde zich ook één weerstander kandidaat die lid was van de Witte 

Brigade. In tegenstelling tot het Onafhankelijkheidsfront hadden de overige 

weerstandsgroeperingen van Oostende een totaal andere visie op politiek. Het OF had zich 

actief opgesteld in de politiek vanaf het moment van de bevrijding. Zo trad ze toe tot de 

regering en ook op lokaal vlak zou ze politieke inmenging nastreven.
1635

 Zowel het Geheim 

Leger, de Witte Brigade Fidelio als het OMBR zwoeren daarentegen alle politieke inmenging 

af en verwierpen alle partij-politieke gebondenheid. Zo hanteerde het OMBR binnen haar 

groepering een verbod tegen het voeren van politiek
1636

 en legde het Geheim Leger uit dat:  

‘Geen enkele Verzetsman moet, als dusdanig, een inmenging betrachten in de politieke 

twisten of wat naar politiek overhelt. Dat ware de Weerstand in diskrediet stellen en 

daarmede het schoonste ideaal dat wij ons allen vrijwillig hebben voor ogen gesteld.’
1637

 

De Witte Brigade Fidelio nam het volgende op in haar statuten: 

‘Art 1: e) Formele ontzegging van alle Partij-Politieke of taalkwestie, alle filosofische of 

godsdienstige geschillen van welke aard deze ook mogen wezen.’
 1638

 

Men sprak hier als groepering. Buiten de groepering was ieder lid vrij te doen en laten wat hij 

of zij wou. Daarbij werden echter enkele voorwaarden gesteld, opdat de groepering toch in 

geen geval betrokken zou worden: 

‘Art 5: Buiten de sectie is ieder lid vrij van denkwijze. Toch mag men in geen geval een 

politiek mandaat behartigen, die de WB kan benadelen. Het is ook verboden om zijn titel van 

WB te vermelden in meetings en andere politieke vergaderingen.’
1639

 

Ook bij het Geheim Leger waren politieke activiteiten uit den boze. Als iemand dan toch 

echter een mandaat bekleedde, dan gold de regel dat deze niet verenigd mocht worden met 
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een bestuursfunctie binnen de verbroedering.
1640

 Op zich konden leden van deze 

weerstandsgroeperingen dus actief zijn in de politiek, maar deden ze dit niet als ‘lid van’. Ze 

deden dit voor eigen rekening. Doordat de meeste groeperingen zichzelf elke deelname aan de 

politiek ontzegden en de krachten niet gebundeld werden, ontnam het verzet zijn eigen stem, 

sloot het zichzelf uit van de macht. 

 

2. De Oostendse gemeenteraadsverkiezingen. Resultaten en conclusies. 

Op 24 november 1946 trokken de inwoners van Oostende naar de stembus. Alles verliep kalm 

en rustig.
1641

 De verkiezingsuitslagen werden bekend gemaakt en uitgebreid 

becommentarieerd in de pers. Elke partij maakte zijn eigen voorstelling van de feiten. Er werd 

gestart met de onderhandelingen en alle aandacht verschoof naar de vorming van het nieuwe 

schepencollege. Het is tot slot interessant om dit alles van naderbij te bekijken. Namelijk om 

te zien in hoeverre de politieke machtsverhoudingen door de oorlog verschoven zijn en te 

weten te komen wat het gewicht was van zowel de perceptie over als de effectieve rol van het 

verzet. 

 

2.1.  De verkiezingsuitslagen: feit en beeldvorming. 

Er werden in het totaal 25.692 geldige stemmen uitgebracht. De socialistische partij mocht er 

daarvan 6.730 op haar naam schrijven en verwierf zeven van de vijfentwintig zetels in de 

gemeenteraad.
1642

 In het socialistische kamp was er veel volk samengestroomd en werd het 

resultaat geestdriftig onthaald.
1643

 ‘De BSP mag als de triomferende partij beschouwd 

worden.’,
1644

 stelde Jules Peurquaet. Roger De Kinder, arrondissementssecretaris van de 

partij, vond dat er een aanzienlijke winst geboekt was en beschouwde de socialisten als 

overwinnaars van de dag.
1645

 Nochtans waren de socialisten niet als sterkste partij uit de 

verkiezingen gekomen, maar als derde. De BSP had wel vooruitgang geboekt, maar deze was 

niet zo spectaculair als ze werd voorgesteld. Ze had wel één zetel meer dan in 1938, maar in 

1932 had ze al eens zeven zetels behaald. Het verschil qua stemmenaantal met de laatste 

vooroorlogse verkiezingen was zeer klein.
1646

 Dit was niet enkel het geval voor Oostende, 

maar was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 een algemene vaststelling voor de BSP. 
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Het toont wel aan dat ondanks de onderbreking van de normale manier van politiek voeren 

tijdens de oorlog, de BSP een grote stabiliteit kende.
1647

 

De communisten kregen 1.286 stemmen achter hun naam. Dit was een verdrievoudiging van 

het vooroorlogs stemmenaantal. In 1938 was de communistische partij namelijk voor de 

eerste maal opgekomen in Oostende en behaalde ze 412 stemmen.
1648

 De vooruitgang van de 

KPB was spectaculair en ook hier past de Oostendse casus perfect in het algemene plaatje.
1649

 

Dit was alleszins het geval qua aangroei van het stemmenaantal. Doordringen tot het bestuur 

was een andere zaak. In heel Vlaanderen behaalde de communistische partij een record van 12 

gemeenteraadszetels, maar voor de kuststad zou het behaalde stemmenaantal niet voldoende 

zijn om een zetel in de wacht te slepen.
1650

 Hoe de Oostendse communisten precies 

reageerden op dit alles, blijft de vraag. Volksstem, hun krantje, is immers niet bewaard voor 

deze periode. Volgens De Zeewacht was er na de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen 

in het communistische kamp een bedroevende stilte.
1651

 Dit is echter hoe de katholieken en 

aldus de tegenstanders van de communisten de situatie voorstelden, want De Zeewacht is een 

katholieke krant. De socialisten voelden zich van hun kant bevestigd in de houding die ze 

aangenomen hadden tijdens de campagnevoering: ‘Wij voorspelden dat de stemmen 

uitgebracht op de communistische kandidaten verloren stemmen waren die alleen de CVP 

versterkten. Wat wij schreven komt de verkiezing van zondag te bewijzen.’
1652

 De BSP 

verweet de KPB dat ze zonder haar als de sterkste partij uit de verkiezingen was gekomen.
1653

 

De communisten werden voorgesteld als ‘scheurmakers’,
1654

 als ‘tegen de democratie’.
1655

 

Het resultaat van de verkiezingen werd zo geïnterpreteerd alsof de communisten tegen de 

socialisten hadden gestemd, ‘wat in huidige tijden een misdaad is’.
1656

 De negatieve 

beeldvorming werd dus voortgezet.  

De CVP behaalde 9.562 stemmen en veroverde 10 van de 25 gemeenteraadszetels. Daarmee 

werd ze de sterkste partij van Oostende.
 1657

 De stad verschilde daar in 1946 uitzonderlijk eens 

niet in met de rest van het gewest. Oostende stond immers bekend als liberaal bastion, een 
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stad waar de katholieken geen sterke positie bezaten.
1658

 Wat het aantal raadsleden betrof, 

verwierf deze partij in de naoorlogse periode een absolute meerderheid in stedelijk 

Vlaanderen. Dit is natuurlijk een gemiddelde, want ze kende wel degelijk hoogte- en 

dieptepunten. De verkiezingsuitslagen van 1946 waren zo’n absoluut hoogtepunt. In Oostende 

ging de katholieke partij echter slechts één zetel vooruit ten opzichte van 1938.
1659

 We kunnen 

dus niet zoals in andere gemeenten zeggen dat de katholieken spectaculair vooruitgingen. De 

Schouwer spreekt in zijn onderzoek van 16% winst voor de katholieke partij en noemt dit 

zelfs nog een te lage schatting.
1660

 In Oostende kunnen we ruw gezien slechts van 7% winst 

spreken.
1661

  

In het katholieke kamp werden de verkiezingsuitslagen euforisch onthaald. De Zeewacht 

pakte uit met koppen als ‘Hoezee voor de CVP!’, ‘De CVP is troef!’
 1662

 Dat men eindelijk de 

sterkste partij van de gemeenteraad was geworden, werd breed uitgesmeerd: ‘Na 82 jaar strijd 

is de katholieke partij de sterkste partij in de gemeenteraad.’
1663

 Men werd er zelfs 

overmoedig van. Zo toont ons de uitspraak: ‘Nu zijn wij de sterkste partij en een volgende 

keer behalen we volstrekte meerderheid.’
1664

 De andere partijen verspreidden een totaal ander, 

tegengesteld beeld van het katholiek resultaat. Volgens de liberaalgezinde krant Het Kustblad  

had de CVP hogere verwachtingen gekoesterd dan wat ze had bereikt.
1665

 De socialisten 

zagen de stemmenwinst en de verovering van een tiende zetel door de katholieken niet als een 

vooruitgang, maar omschreven ze letterlijk als een fiasco: ‘Wanneer men de 1447 stemmen 

van de VNV’ers en de 1256 stemmen van Rex meetelt, is de stemmenwinst veeleer te Oostende 

een fiasco voor de katholieke partij.’
1666

 De katholieke winst werd dus verklaard als zijnde de 

op Rex en VNV uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen van 1938 die de CVP nu had 

gerecupereerd: ‘De verloren schapen zijn naar hun stal teruggekeerd.’
1667

 Bovendien was het 

voor de socialisten ook duidelijk dat de familieleden van collaborateurs, die het stemrecht 

ontnomen waren, uit solidariteit op de katholieke partij hadden gestemd. De CVP was immers 

de enige partij die hun verdediging op zich nam.
1668

 ‘De CVP kraait victorie met valsch 

geluid.,’ deed men zodoende de euforie van de katholieke partij teniet, ‘’t Is gekras van den 
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ouden versleten clericalen en reactionairen haan.’
1669

 Opnieuw gaf men zich over aan 

negatieve beeldvorming en kwam daarin het oorlogsverleden uitgebreid aan bod. Dit gold ook 

voor de koningskwestie. De katholieken hadden van de gemeenteraadsverkiezingen een soort 

referendum gemaakt. ‘… het plebisciet over Leopold III mislukte deerlijk…,’
1670

: zo werd het 

resultaat geïnterpreteerd en voorgesteld door de socialisten. De CVP werd daarbij voorgesteld 

alsof ze schaakmat stond in het politieke spel.  

De liberalen konden 7.296 Oostendenaars overtuigen om op hen te stemmen en kregen acht 

zetels. Ten opzichte van 1938 verloor de partij twee zetels. Ze was niet langer de sterkste 

partij van Oostende.
1671

 De achteruitgang in vergelijking met de laatste vooroorlogse 

verkiezingen was een algemeen voor de liberalen.
1672

 Dus opnieuw week de kuststad niet af. 

In eigen kamp werd er bij de liberale partij niet verwonderd gereageerd op de 

verkiezingsuitslagen. Sommigen hadden zelfs verwacht een derde zetel te verliezen. De 

liberaalgezinde krant Het Kustblad was hard voor haar eigen partij: ‘Zij oogst thans wat ze 

gezaaid heeft. Door een mangel aan duidelijkheid; door tweespalt in eigen rangen is de 

Liberale partij een eenvoudige politieke groepering geworden zonder ziel en zonder 

techniek.’
1673

 De katholieken omschreven de liberale partij als het slachtoffer van de 

verkiezingen
1674

 en de liberalen zagen ook zichzelf als ‘de zondebok’ van heel het verhaal.
1675

 

Er waren nog twee andere lijsten opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1946. 

De lijst van de verplicht geëvacueerden leverde 597 stemmen op.
1676

 In eigen kamp was men 

volkomen teleurgesteld.
1677

 De liberalen beschouwden dit als een onbeduidende uitslag
1678

 en 

de katholieken gaven de vereniging de doodslag met volgende uitspraak: ‘De uitslag die zij te 

boeken hebben stelt hun eisen in een zo droevig daglicht, dat ware het niet de CVP die grote 

overwinning, men zou mogen zeggen dat de leiders van dit groepement een zeer slechte dienst 

aan de geteisterden hebben bewezen.’
1679

 De andere lijst scoorde niet beter. Het was een 

eenmanslijst van Polydore Verscheure.
1680

 Hij haalde 221 stemmen binnen.
1681

 Door de 
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liberalen werden de stemmen die op deze lijsten waren terechtgekomen als een verlies gezien 

voor hun partij.
1682

 

 

2.2.  De vorming van het schepencollege. 

De katholieken lieten zowel de liberale als socialistische partij weten dat ze als sterkste partij 

bereid waren om te onderhandelen over de vorming van het schepencollege. Een antwoord 

bleef echter uit. De liberalen wensten de samenstelling van het bestuur niet te wijzigen en 

besloten daartoe te onderhandelen met de socialisten. Dit leidde tot heel wat frustratie bij de 

katholieken.
1683

 Ook het partijbureau van de socialisten kwam bijeen en het volgende 

standpunt werd ingenomen: 

‘dat de christelijke volkspartij bij de gemeenteverkiezingen er niet in geslaagd is den 

vloedgolf teweeg te brengen, zoals zij had aangekondigd. Het bureel oordeelt dat de 

verkiezingen waarbij CVP een bewijs van haar kracht heeft willen leveren, in dit opzicht een 

zekere goedkeuring van de algemene regeringspolitiek vormen. Het wenst dat de gekozen 

gemeenteraadsleden van de liberale, socialistische en communistische partijen het eens zullen 

worden om de schepencolleges te vormen.’
1684

 

 

De onderhandelingen gingen van start en men kwam tot het besluit om de samenwerking 

tussen liberalen en socialisten te behouden met dezelfde bevoegdheden, maar met de 

toevoeging dat indien er een plaats van een liberaal schepen zou vrijkomen deze zou mogen 

ingenomen worden door een socialist. De burgemeesterssjerp kwam opnieuw toe aan de 

liberalen. In een partijvergadering werd daarover gestemd en Henri Serruys haalde het met 

zeventien stemmen van zes stemmen voor Edward Moreaux.
1685

  

De voortzetting van de liberaal-socialistische coalitie leek een feit, maar dit werd verstoord 

door allerlei geruchten over de vorming van een nieuwe meerderheid tussen de CVP en 

afgescheurde liberalen onder de naam van ‘Vrijheidspartij’: 

‘Er wordt verteld dat de laatste kandidaat van een lijst onderhandelingen voert met de eerste 

kandidaat van een andere lijst met het oog op het vormen van een meerderheid in de 

gemeenteraad die alsdan het officieel Liberaal-Socialistisch schepencollege zou omverwerpen 

om zelf de zetels te verdelen.’
1686

 

‘Wordt er gefoefeld?,’ vroeg Het Kustblad zich een week later nog steeds af. ‘Zoals wij in ons 

laatste nummer hebben laten uitschijnen wordt er flink achter de schermen gewerkt door 

sommige personen met het doel in de gemeenteraad een meerderheid te vormen die een 
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socialistisch-liberaal schepencollege zou onmogelijk maken.’
1687

 Liberale mandatarissen 

werden volgens deze krant opgezocht door afgevaardigden van de CVP om samen met hen 

een meerderheid te vormen. De katholiek Elleboudt en de liberaal Moreaux werden genoemd 

als promotors van deze samenwerking. Daarbij werd beweerd dat Moreaux de 

burgemeesterssjerp zou dragen, maar ook dat ‘een van de mannen van de CVP oud van jaren 

maar jong van hart, iets in zijn schild voert om de burgemeesterszetel te veroveren en dat 

zulks ten nadele zou geschieden van zijn voorlopige bondgenoot die zich afgescheurd heeft 

van zijn eigen lijst.’
1688

 Oud-burgemeester Moreaux zette zich echter af tegen al deze 

geruchten door een verklaring af te leggen waarbij hij zich tegen elke scheuring in zijn partij 

kantte. Om dit te voorkomen gaf hij ook zijn ontslag als gemeenteraadslid.
1689

  

Uiteindelijk ging de eerste legitieme ambtstermijn van Henri Serruys van start en voerde een 

schepencollege samengesteld uit liberalen en socialisten het bewind in Oostende. Met deze 

uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen week de Koningin der Badsteden af van de rest 

van Vlaanderen. Niet alleen was het vormen van een coalitie op dat moment nog eerder een 

uitzonderlijk fenomeen. Het ging hier ook nog om een coalitie die buiten de katholieke partij 

om tot stand kwam. Een partij die quasi almachtig was in Vlaanderen en die ook in 1946 in 

Oostende de sterkste groep van de gemeenteraad vormde. De combinatie van katholieken en 

socialisten was nochtans de meest courante coalitievorm in Vlaanderen en coalities tussen 

liberalen en socialisten waren eerder zeldzaam na Wereldoorlog II.
1690

 Oostende is dus één 

van die uitzonderingen. 

 

2.3.  De rol van de oorlog en het resultaat van het verzet. 

Uit de verkiezingsuitslagen en de vorming van het schepencollege kunnen we concluderen dat 

de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 tussen de verschillende partijen een zekere 

machtsverschuiving toonde. De liberalen waren niet langer de sterkste partij in Oostende. De 

CVP nam nu deze rol over. De socialisten gingen licht vooruit, terwijl de KPB haar 

stemmenaantal verdrievoudigde. VNV en Rex waren verdwenen. De oorlog heeft daar een 

zekere rol in gespeeld. De liberale partij verloor stemmen door de verdeeldheid in eigen partij 

en deze vond zijn oorsprong in het oorlogsverleden. De Vlaams-nationalistische partijen die 

gecollaboreerd hadden met de bezetter werden verboden en de CVP deed er alles aan om deze 
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stemmen te recupereren.
1691

 De communistische partij had haar vooruitgang volledig te 

danken aan de sympathie die ze na de bevrijding verworven had door haar rol tijdens de 

bezetting.
1692

  

Deze verschuiving in de verhouding tussen de partijen was echter relatief en had geen 

gevolgen voor de samenstelling van het bestuur van de stad. Liberalen en socialisten zetten 

hun coalitie voort en de burgemeester bleef afkomstig uit het liberale kamp. Dit was reeds zo 

sinds de verkiezingen van 1932 en in 1938 werd dit mandaat verlengd.
1693

 Vanaf mei 1940 tot 

en met de bevrijding waren er een aantal bestuurswissels,
1694

 maar het is duidelijk dat, zoals 

Petra Gunst stelt, in 1946 de draad van voor de oorlog in Oostende terug opgenomen werd.
1695

  

Wereldoorlog II betekende geen breuk met het verleden voor het bestuur van de stad, maar 

betekende dit dan ook dat het verzet geen enkele rol heeft gespeeld in de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946? In Het Kustblad was men daar zeer kort en duidelijk 

over in zijn ‘les over de gemeenteraadsverkiezingen’: ‘Het mager resultaat verkregen door de 

leden van de weerstand te Oostende spreekt boekdelen en bewijst dat het argument veel van 

zijn politieken invloed verloren heeft.’
1696

 Als we bekijken wat de kandidaten met een 

zogenaamd verzetsverleden hebben bereikt, dan zien we toch enkele namen opduiken in het 

stadsbestuur. Jules Peurquaet zetelde in het schepencollege. Hij kreeg 1192 stemmen. Net als 

alle andere voorkeursstemmen moet dit cijfer gezien worden in verhouding tot het totaal 

aantal stemmen van 25.692.
1697

 In verhouding tot het resultaat van zijn partij had Peurquaet 

het meest aantal voorkeursstemmen en bijna een vijfde van het stemmentotaal achter zijn 

naam. De functie van schepen had hij echter ook voor de oorlog en in de periode tussen de 

bevrijding en de verkiezingen vervuld. In 1938 had hij bovendien meer 

voorkeursstemmen.
1698

 Deze man lijkt eerder verkozen te zijn als vaste waarde in de 

Oostendse politiek dan om zijn activiteiten tijdens de oorlog. Hetzelfde gold voor Henri 

Edebau. Hij behaalde 558 stemmen.
1699

 Niet alleen in het beleid van het stadsbestuur, ook in 

de personeelsbezetting was er een grote mate van continuïteit.
1700

 Daarin verschilde Oostende 
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niet met de situatie in de rest van het land. Drie van de vijf collegeleden waren dezelfde als 

voor de oorlog.
1701

 

Een nieuw gezicht in het schepencollege was echter de liberaal Louis Vandendriessche. Ook 

hij zou verzet geboden hebben aan de bezetter.
1702

 Hij had 890 stemmen achter zijn naam.
1703

 

In de gemeenteraad veroverden Sebastiaan Boudolf en Maurice Reynaert een zetel voor de 

socialistische partij. De eerste had 121 voorkeursstemmen, de tweede 179. Dit waren ook 

nieuwe figuren. Net als Albert Degryse. Deze kreeg 149 voorkeursstemmen, werd aangeduid 

als plaatsvervanger voor de socialisten en kon in oktober 1947 ook plaatsnemen in de 

gemeenteraad.
1704

 Yvonne Ameel-Vanlocke werd met 156 voorkeursstemmen derde 

plaatsvervanger van de liberale partij. Vanaf april 1951 maakte ook zij deel uit van de 

gemeenteraad.
1705

 

Er zijn dus een aantal personen met een zeker weerstandsverleden doorgedrongen tot het 

bestuur van de stad. Vanlocke is echter de enige die gelinkt kan worden aan een 

weerstandsorganisatie en dan nog enkel via haar overleden echtgenoot. Het ging voornamelijk 

om leden van de illegale socialistische partij. Zoals gezien, verwees de BSP naar dé 

weerstand, maar wou ze geen band met een bepaalde weerstandsorganisatie. Aan de 

organisaties van het verzet wou men immers geen macht verlenen. Hun aanwezigheid in het 

bestuur betekende dan bijgevolg ook niets voor de Oostendse verzetsbewegingen.  De partij 

die wel verbonden was met een weerstandsorganisatie, was de communistische partij. Haar 

stemmenaantal was verdrievoudigd wat ze zeker en vast te danken had aan de sympathie die 

ze verworven had door haar rol tijdens de bezetting. Het was echter niet voldoende voor een 

zetel. De partij haalde maar een totaal aantal stemmen van 1285 wat zowaar evenveel of 

minder was als het aantal voorkeursstemmen dat een bepaalde politicus van een van de 

traditionele partijen op zijn eentje behaalde. De leden van het OF behaalden gemiddeld tussen 

de tien en de twintig voorkeursstemmen. Robert Dubois schoot er bovenuit met 235 stemmen. 

Dit is meer dan figuren als Boudolf en Reynaert behaalden, maar dit is een absoluut 

maximum voor de KPB. Op de tweede plaats stond Emiel Monteyne met 51 stemmen. Dit is 

onmiddellijk een pak minder. Het laagste aantal stemmen was zeven.
1706

 De communistische 

partij slaagde er niet in om haar populariteit om te zetten in concrete resultaten, in een 
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bestuursfunctie. Ze slaagde er niet om als partij van de weerstand mee Oostende te besturen. 

Het Onafhankelijkheidsfront, de enige groepering die dit werkelijk had nagestreefd, bleef 

aldus uitgesloten van enige vertegenwoordiging en medezeggenschap in het bestuur van de 

stad. 

 

3. Besluit. 

Voor ons onderzoek is het verloop van de gemeenteraadsverkiezing van 1946 in Oostende 

interessant gebleken. In de verkiezingscampagne kwam het oorlogsverleden wel degelijk aan 

bod. Men kan zelfs stellen dat het overheerste. Er werd gerefereerd naar verzet en 

collaboratie.  De BSP en de KPB identificeerden zich met het verzet en zetten zich af tegen de 

collaboratie. De KPB gebruikte daarbij het Onafhankelijkheidsfront als pijler, terwijl de BSP 

zich niet verbond met een specifieke weerstandsgroepering. De CVP probeerde daartegen de 

kiezers van de collaborerende partijen VNV en Rex te recupereren. Naar het verzet werd niet 

of slechts bij uitzondering verwezen. De verplicht geëvacueerden en de oorlogsslachtoffers 

werden daarentegen op de voorgrond geplaatst door de katholieke partij.  

Thema’s als de repressie en de koningskwestie kwamen uitvoerig aan bod in de 

verkiezingsstrijd. De BSP stelde zichzelf voor als partij die de vereiste straf nastreefde voor 

alle collaborateurs. De katholieken maakten van de terugkeer van de koning een 

programmapunt. De socialisten en communisten zetten zich daartegen af.  

In de beeldvorming over de andere partijen werd het oorlogsverleden en hun houding 

tegenover de verschillende oorlogsthema’s bovendien gebruikt om deze in diskrediet te 

brengen tegenover de kiezers en dus voor eigen politiek profijt. Zo stelden socialisten en 

communisten de CVP voor als de partij van de koning en de incivieken, als zwarte partij. 

Zichzelf stelden ze daarentegen voor als enige middel voor de democratie en als soort dam 

tegen de incivieken en haar vertegenwoordiger, de CVP. De katholieke partij ging zich 

omgekeerd ook zeer sterk afzetten tegenover de linkse partijen. Ze stelde zich voor als enige 

partij die de terugkeer van de koning zou verzekeren en zich inzette voor de belangen van de 

verplicht geëvacueerden en de oorlogsslachtoffers. Er was dus een sterke polarisatie tussen 

links en rechts. 

Daarnaast was er ook een sterke polarisatie tussen communisten en niet-communisten. De 

katholieken omschreven de communisten als een gevaar voor Oostende. De socialisten 

construeerden ook een zeer negatieve beeldvorming over de KPB. Ze beweerden dat de 

communisten leugenaars waren, omschreven het als een misdaad op de communisten te 
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stemmen … . De communistische partij deed er daarentegen alles aan om een samenwerking 

te bekomen tussen alle, volgens hen democratische partijen tegen de CVP.  

De liberalen zijn in dit alles niet echt betrokken. Ze hadden te kampen met interne problemen, 

die echter ook alles te maken hadden met het oorlogsverleden. Er werd een lastercampagne 

gevoerd tegen Henri Serruys omtrent zijn activiteiten als oorlogsburgemeester. Ook het feit 

dat zowel de vooroorlogse burgemeester als de oorlogsburgemeester van Oostende aanwezig 

waren in dezelfde partij en zich beide kandidaat stelden voor het burgemeesterschap 

veroorzaakte spanning en conflict. Specifiek voor Oostende is er bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946 naast de polarisatie tussen links en rechts, communisten 

en niet-communisten, dus ook nog de interne verdeeldheid bij de liberalen op te merken. 

 

Terwijl er in het eerste deel van dit hoofdstuk vooral ingegaan werd op de perceptie van het 

verzet en het mogelijke gebruik ervan door politieke partijen voor electorale winst, werd er in 

een tweede deel gezocht of er ook sprake was van een effectieve, feitelijke rol van de 

weerstand. Er hebben zich in Oostende wel degelijk personen, die met zekerheid maar in meer 

of mindere mate in verband stonden met de weerstand, zich verkiesbaar gesteld en nog niet zo 

weinig. Ze maakten immers 29% uit van het totaal aantal kandidaten. Dit is veel, aangezien 

het verzet slechts 2 tot 3 procent van de bevolking uitmaakte. Deze weerstanders waren niet 

op één lijst geconcentreerd, maar waren ook niet gelijk verdeeld over de verschillende lijsten. 

De communistische lijst telde 18 namen, de socialistische 8, de liberale 4 en de katholieke 3. 

Vanuit het oogpunt van de politieke partijen betekende dit dat de KPB qua 

vertegenwoordiging van het verzet ver boven de andere politieke partijen uitstak. Drie vierde 

van haar kandidaten waren lid van de weerstand. Daarmee is ze de partij die ze wou zijn en 

dat is deze van het verzet. Er was een groot verschil met de andere partijen. De BSP wou 

nochtans hetzelfde bereiken. Over het algemeen was de weerstand echter in verhouding tot 

zijn beperkte representatie van de totale bevolking echter goed vertegenwoordigd. De 

aanwezigheid van ‘weerstanders’ op de CVP-lijst is wegens de desinteresse van katholieke 

zijde voor het verzet opvallend.  

Vanuit het oogpunt van de weerstandsgroeperingen viel bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 1946 op dat er niet zoiets was als een lijst of partij van de weerstand. Er was dus geen 

sprake van een samenwerkingsverband tussen de verschillende weerstandsgroeperingen van 

Oostende. Toch waren er leden van het Onafhankelijkheidsfront, Geheim Leger en Witte 

Brigade aanwezig, maar dan op de lijsten van reeds bestaande partijen. Het 

Onafhankelijkheidsfront was het sterkst vertegenwoordigd met 14 leden en 5 echtgenotes van 
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leden. De vertegenwoordiging van de andere groeperingen was daarentegen minimaal. Eén lid 

van het Geheim Leger en twee weduwen van leden stelden zich verkiesbaar. Ook van de 

Witte Brigade kwam slechts één lid op. Het OF en de andere weerstandsgroeperingen van 

Oostende hadden een totaal andere visie op politiek. Terwijl de eerste zich actief opstelde en 

politieke inmenging nastreefde, zwoeren zowel het GL, de WB Fidelio, als de OMBR alle 

politieke inmenging af. Ook elke band met een of andere partij was uitgesloten, terwijl het OF 

verbonden was met de KPB. Doordat de krachten niet gebundeld werden en de meeste 

groeperingen zichzelf elke deelname aan de politiek ontzegden, ontnam het verzet zijn eigen 

stem, sloot het zichzelf uit van de macht. 

 

De verkiezingsuitslagen geven voor Oostende een zekere verandering weer in de verhouding 

tussen de verschillende partijen. De liberalen waren niet langer de sterkste partij. De CVP 

nam deze rol over. De communisten verdrievoudigden hun stemmenaantal, terwijl de BSP 

licht vooruit ging. VNV en Rex waren verdwenen. De oorlog heeft daar een zekere rol in 

gespeeld. Interne verdeeldheid deed de liberalen mogelijks de das om. De oorsprong daarvan 

lag in het oorlogsverleden. De gecollaboreerde Vlaams-nationalistische partijen werden 

verboden en de CVP deed er alles aan om deze stemmen te recupereren. De communistische 

partij had haar vooruitgang te danken aan de sympathie die ze na de bevrijding verworven 

had. Deze verschuiving was echter relatief. Zo ging de CVP maar één zetel vooruit en 

verwierf ze geen absolute meerderheid. De communisten hadden niet voldoende stemmen 

voor een zetel.  

Elke partij maakte zijn eigen voorstelling van de feiten. In het kamp van de CVP en de BSP 

werd er uitbundig gevierd en het resultaat werd schitterender voorgesteld dan het was. De 

liberalen toonden zowel zelfkritiek als zelfbeklag. Hoe de KPB reageerde kon niet met 

zekerheid achterhaald worden. Men gaf ook commentaar op het resultaat van de andere 

partijen. Daarbij werd de negatieve beeldvorming over zowel de katholieken als de 

communisten voortgezet. Het oorlogsverleden bleef men daarbij gebruiken.  

Wereldoorlog II betekende geen breuk met het verleden op vlak van de samenstelling van het 

stadsbestuur in Oostende. Er kwam opnieuw een schepencollege van liberalen en socialisten. 

De burgemeester bleef afkomstig uit het liberale kamp. Oostende verschilde niet met heel 

Vlaanderen in de zin dat de CVP de sterkste partij was in de stad. De Koningin der Badsteden 

week echter af door haar coalitie van liberalen en socialisten. Dit kwam in Vlaanderen zeer 

zelden voor in de naoorlogse periode. Niet alleen het gegeven van een coalitie, maar ook een 

coalitie buiten de katholieken om. Dit kon nochtans anders verlopen zijn. Er zijn namelijk 
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geruchten geweest over een samenwerking tussen de CVP en afgescheurde liberalen om een 

meerderheid te vormen. Daar is echter nooit iets van gekomen.  

Het gewicht van het verzet werd voorgesteld als een mager resultaat. Feitelijk zijn er een 

aantal personen met een zeker weerstandsverleden doorgedrongen tot het bestuur. Deze 

behoorden hoofdzakelijk tot de illegale socialistische partij. Aangezien deze geen band wou 

met een specifieke weerstandsorganisatie, konden zij  er ook niet mee gelinkt worden. Aan de 

organisaties van het verzet wou men immers geen macht verlenen. De aanwezigheid van deze 

personen in het bestuur van de stad betekende bijgevolg ook niet veel voor de 

weerstandsbewegingen van Oostende. De enige partij die verbonden was met een groepering 

was de KPB. Ze slaagde er echter niet in om een bestuursfunctie te bereiken. Het OF, de enige 

verzetsorganisatie die bovendien vertegenwoordiging en medezeggenschap in het bestuur van 

Oostende had nagestreefd, bleef hiervan aldus uitgesloten.  

De weerstand was dus samen met het oorlogsverleden wel aanwezig bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946. Het verzet bleek echter zelf geen machtige politieke 

actor te zijn en ook als referentie wierp het niet de verwachte vruchten af. We sluiten dan ook 

af met een passend citaat van Robert Lanoye uit Het Kustblad: 

‘Slechts twee jaar zijn voorbij sinds de bevrijding en reeds is de ‘Weerstand’ en deze die er 

een echte nationale beweging van maakten, op goede weg om in de vergeethoek te 

geraken.’
1707

 

 

                                                 
1707

 Het Kustblad 29.12.46 
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Algemeen besluit. 

Waarom heeft het verzet aan betekenis verloren na de bevrijding en is het in de coulissen van 

het maatschappelijk toneel verdwenen? Dit was de centrale vraag van dit onderzoek. Daartoe 

hebben we een reconstructie gegeven van de gebeurtenissen in Oostende van de bevrijding tot 

aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. Deze periode werd gekenmerkt door een 

machtsvacuüm die de overgang naar een nieuw tijdperk begeleidde. De legitimiteit van de 

overheid was onzeker en het verzet had zich tijdens de bezetting als potentiële alternatieve 

machtsfactor ontwikkeld. Waarom heeft het verzet het machtsvacuüm niet kunnen innemen, is 

bijgevolg een andere formulering voor onze centrale vraag. In dit algemeen besluit proberen 

we hierop een antwoord te geven. We pretenderen hier zeker niet een volledige reconstructie 

van de feiten gegeven te hebben en bijgevolg alle factoren achterhaald te hebben. Dit laten de 

bronnen
1708

 en het tijdsbestek van deze thesis niet toe. Er is wel gewerkt vanuit de intentie om 

dit zo nauwgezet mogelijk te doen. Het is een lokaal onderzoek naar de gebeurtenissen en het 

verzet in Oostende. In dit algemeen besluit zullen we dan ook antwoord zoeken op de vraag 

wat de Oostendse casus zo bijzonder maakt. 

 

In de eerste plaats is er wel degelijk een machtsvacuüm geweest in Oostende. De legitimiteit 

van het stadsbestuur was effectief onzeker. Ook de ordediensten hadden af te rekenen met een 

vacuüm. De volledige staf van het politiekorps moest heringevuld worden en er was een 

tekort aan manschappen en materiaal. Het verzet heeft zich wel degelijk proberen te profileren 

en er heeft zich wel degelijk een zekere machtsstrijd afgespeeld tussen het verzet en de lokale 

overheid. Dit gebeurde bij de samenstelling en vorming van het bestuur, maar ook op het vlak 

van de bevoorrading van de weerstandsgroepen. Beide partijen raakten in conflict over het 

repressiebeleid van de stad. Bij de tweede volksrepressie legde het verzet aan het stadsbestuur 

een eisenpakket voor in ruil voor het stoppen van de acties. De koningskwestie had gevolgen 

voor de orde in de stad en het verzet was daarin betrokken. Tot slot was men ook bij de 

gemeenteraadsverkiezingen aanwezig. 

 

De rol van het verzet zou echter telkens niet verder reiken dan het verlenen van bijstand, 

zowel aan het stadsbestuur, de politiediensten als aan het geallieerd leger. De weerstand kon 

zich niet profileren in de strijd om de bevrijding. Ook zijn ambities konden niet verzilverd 

worden op het stadhuis. Als volgt zou het al zijn energie steken in het spelen van een 

zuiverende en repressieve rol. Het ontbrak het verzet daartoe echter aan legitimiteit. Het had 

                                                 
1708

 Ut supra: methodologie 



328 

 

niet de goedkeuring van de geallieerden en het stadsbestuur. Deze keurden de volksrepressie 

juist af. Ook de bevolking haakte uiteindelijk af. De tweede volksrepressie met de 

gebeurtenissen op 13 en 14 mei 1945 was het enige moment dat het verzet in Oostende als het 

ware een ‘machtspositie’ en steun heeft gehad, dat het zijn doel bereikt heeft. Zijn leiderschap 

moet echter genuanceerd worden en het was niet de bedoeling om deze ‘macht’ verder te 

gebruiken. Men gebruikte enkel de volkswoede om de eigen eisen voor de bestraffing van de 

collaborateurs door te voeren. Ook de draagwijdte van de gebeurtenissen moet genuanceerd 

worden. De toegevingen waren immers slechts tijdelijk. Bij zowel de koningskwestie als de 

gemeenteraadsverkiezingen kon het verzet geen feitelijke rol spelen. Ook als referentie 

slaagde het er niet in een doorslaggevende factor te zijn. 

 

Er waren verschillende verklaringen waarom het verzet zijn machtsaanspraken niet kon 

waarmaken. Ten eerste droeg de feitelijke situatie er toe bij. Zo was de rol van het verzet 

tijdens de bezetting beperkt door de evacuatiemaatregelen en de repressie van de bezetter, de 

ligging van Oostende in de frontzone en het Sperrgebied, een gebrek of tekort aan wapens en 

de snelheid van de bevrijding. 

 

De kracht van het verzet was ook beperkt door zijn interne problemen. Zo kwam het na de 

bevrijding zelf terecht in een eigen machtsvacuüm. Het contact tussen de lokale en nationale 

leiding moest hersteld worden. Bepaalde groeperingen zaten in een crisis op vlak van 

soldijgelden en ravitaillering. Verschillende bestuursleden waren nog niet teruggekeerd uit 

gevangenschap. De lokale leiding moest legitimiteit verwerven. Groeperingen probeerden 

elkaar in te lijven en zo de eigen macht te vergroten.  

Dit brengt ons tot een volgende intern probleem. Het verzet functioneerde niet als een 

coherent geheel. Men werd teveel opgeslorpt door interne strijd. Zo maakten alle 

groeperingen aanspraak op de naam ‘Witte Brigade’. Er heerste onenigheid om het 

bestaansrecht van de OMBR en de Witte Brigade Fidelio. Binnen alle thema’s was de mening 

van het verzet verdeeld. Daarbij was het opvallend dat het Geheim Leger een goede 

verstandhouding had met het stadsbestuur en zich sneller bij de feiten neerlegde of zelfs niet 

van zich liet horen. Het Onafhankelijkheidsfront stelde het bestuur echter in vraag, stelde zich 

actief op en ging verder in zijn protest. Deze groepering kwam tegenover de andere te staan.  

Doordat de krachten niet gebundeld werden sloot het verzet zichzelf uit van de macht. Er 

werden wel pogingen tot frontvorming ondernomen met de Unie van de Weerstand en het 
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Actie en Waakzaamheidscomité. Het front werd echter gemakkelijk doorbroken. Niet alle 

afspraken werden nagekomen, een groepering haakte af of werd uitgesloten.  

Een ander intern probleem was de radicalisering van het verzet. Het OF bevond zich uiterst 

links in het politieke veld, terwijl het Geheim Leger te plaatsen is aan het uiteinde van de 

rechterzijde. 

 

Het verzet had ook een eigen houding, beleving, beeldvorming en zelfbeeld die ertoe 

bijdroegen dat het zichzelf uitsloot van de macht. Zo plaatste het verzet zichzelf in de 

schaduw van de geallieerden. Het maakte zichzelf ondergeschikt aan hen, want bij de 

bevrijding stelde het zich ter beschikking van de geallieerden en plaatste het zich onder hun 

gezag. De poging om zich te laten inlijven in de troepen en zich zo te vereenzelvigen met de 

geallieerde soldaten mislukte. Hierdoor konden ze zichzelf niet op hetzelfde niveau plaatsen 

binnen de beeldvorming. Doordat alle groeperingen behalve het OF apolitiek wilden zijn, 

ontnam het verzet zijn eigen stem. 

In verschillende thema’s komt terug hoe binnen het verzet de verantwoordelijkheid niet 

opgenomen werd, alsook hoe de verzetsrol werd opgehemeld. Dit deed het beeld over de 

weerstand geen goed. Ook hadden weerstanders moeite om zich terug aan te passen aan de 

wettelijkheid. Men verwachtte na de gebrachte offers bepaalde rechten te kunnen laten 

gelden, een zekere compensatie. Men voelde zich niet begrepen, bedreigd, vernederd en 

miskend. Er was verbittering en men stelde zich onverzoenlijk op. De eigen rol werd enerzijds 

in vraag gesteld, anderzijds zou men toch nog een rol voor zichzelf blijven zien na de 

bevrijding en stelde men duidelijk te willen blijven vechten.  

Bij het verzet had men ook moeite om te aanvaarden van minder belang te zijn. De 

verzetsperiode werd enerzijds verheerlijkt. Anderzijds verlangden de meeste leden er toch 

naar om hun normale leven terug op te nemen. Sommige verzetslieden beschouwden hun rol 

zelf als verleden tijd, anderen namen afstand door de slechte naam, het in diskrediet vallen 

van het verzet.  

 

De beeldvorming en de relatie met de ander speelt ook een belangrijke rol in de uitkomst van 

dit onderzoek. Zonder de steun van de bevolking kon het verzet geen machtsdragend element 

zijn. Het verzet werd door de bevolking miskend. Zijn inzet werd als plicht aanzien.  Men had 

er geen voeling mee en geen begrip voor zijn aanspraken. Het werd gewantrouwd en 

geringschat. Het was immers een vreemd element, geen algemeen gedeelde ervaring. 

Bovendien was er onduidelijkheid over het verzet, een probleem van definiëring. Het verloor 
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zijn sympathie. Zijn moreel gewicht brokkelde af. Misbruik en gewelddadige confrontatie met 

de eigen ordediensten werd niet geapprecieerd. Terwijl aanvankelijk het initiatief van de 

bevolking kwam bij de repressie en er een consensus was met het verzet, evolueerde dit naar 

een negatieve perceptie. De bevolking verloor ook haar interesse in thema’s als de repressie 

en de koningskwestie. Belangrijk is dat daarbij een band was met de socio-economische 

situatie. Er was ook een verschil tussen de houding ten opzichte van het Geheim Leger en het 

OF. De eerste werd aanzien als gedisciplineerd, de tweede werd vijandig bekeken. 

 

Daarbij is een andere verklaring dat het stadsbestuur zich zeer snel hersteld heeft, stabiel bleef 

en zijn macht niet uit handen gaf. Het heeft er bovendien alles aan gedaan om zich boven het 

verzet te plaatsen, de machtsaanspraken van het verzet in te perken en de eigen legitimiteit te 

herstellen. Dit gebeurde zowel zeer feitelijk als in de beeldvorming. Opvallend werd de 

huldigingspolitiek quasi onmiddellijk gericht op vervolgden. Stadspersoneel dat lid was van 

de weerstand werd er niet ter beschikking gesteld. Voor elke bijeenkomst, optocht, betoging 

moest toestemming gevraagd worden. De politie werd preventief ingeschakeld en er werden 

inlichtingen over de groeperingen verzameld. Gebeurtenissen werden ontkend of de rol van 

het verzet werd geminimaliseerd. De verslaggeving werd daartoe aangepast. Het verzet werd 

negatief voorgesteld. Het werd gezien als een onrustfactor en ordeverstoorder.  Het toe-

eigenen van bepaalde voorrechten werd benadrukt. Enerzijds ging het stadsbestuur het verzet 

discrediteren, anderzijds zou het er ook gebruik van maken wanneer het zich paste. Zo mat 

men zich het verzetsaureool aan met het discours van ‘de weerstand der stedelijke overheid’. 

Inzake de koningskwestie en de repressie zou het socialistische-liberaal schepencollege de 

mobilisatiekracht van het verzet gebruiken tegen de lokale katholieke oppositie en de CVP-

regering. Ook hier was er een verschil in houding ten opzichte van het GL en het OF. Terwijl 

men met de eerste een goede verstandhouding had, was de relatie met de tweede moeilijk. 

Mogelijks hebben bij de wens van het stadsbestuur om het verzet als concurrent uit te 

schakelen politieke motieven een rol gespeeld. De traditionele partijen die niet dulden dat er 

aan hun positie werd geraakt. De wens om de macht van de communisten af te bouwen en de 

vooroorlogse verhoudingen te herstellen.  

 

De politie zou wel uit een diep dal moeten klimmen. De relatie met het verzet was dubbel. 

Enerzijds had ze nood aan versterking en werd haar machteloosheid benadrukt door het 

verzet, anderzijds stond het haar bij. Dit was echter niet meer dan als supplementaire kracht.  

Enerzijds was er begrip en zelfs steun voor het verzet, kreeg de politie zelfs het verwijt niet 
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objectief te zijn. Anderzijds en bovenal diende ze haar job te doen en was ze niet akkoord met 

het gebruik van geweld.  

 

Ook het geallieerde leger was een belangrijke speler. Deze bleef lange tijd aanwezig in 

Oostende om zijn strategische haven. Het had de internationale legitimiteit om het 

machtsvacuüm voor een stuk in te nemen. Men steunde de lokale overheid. Terwijl de steun 

van de verzetsgroeperingen aanvankelijk geapprecieerd werd, daalde de achting voor de 

weerstand. In conflicten probeerde men zich zoveel mogelijk afzijdig te houden. Bij de 

demobilisatie zou het echter moeten optreden om de ontwapening van het OF mogelijk te 

maken. Ook de tweede volksrepressie was hierop een uitzondering. Onder de Engelse 

soldaten was er namelijk sympathie voor de actievoerders en er namen er zelfs deel aan de 

acties. Hun ordediensten moesten ingrijpen. Een belangrijke vaststelling is dat de 

aanwezigheid, de houding en het optreden van het geallieerd leger bepaald was door eigen 

belang.  

 

Het Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid was verantwoordelijk voor de coördinatie 

van de ordehandhaving. De voorstelling van de situatie door zijn vertegenwoordigers had ook 

een belangrijke impact op het beeld van het verzet. Verschillende keren zal het idee terug 

komen van de voorbereiding van een ‘coup’, van een complot. Men viseerde de communisten 

daarbij. Er werd een negatieve voorstelling gegeven van het communistisch verzet. Dit is te 

verklaren vanuit het feit dat het Hoog Commissariaat de waarden van Londen reflecteerde en 

de Londense regering ondersteunde. Onder de Belgische elite was er een ongeschreven 

consensus dat er in de eerste plaats alles aan gedaan moest worden om ‘het communistische 

gevaar’ uit te schakelen. 

 

Ook de houding van de politieke partijen droeg bij tot het falen van de machtsaanspraken van 

het verzet. De communistische partij stelde zichzelf voor als dé partij van de weerstand. Door 

te radicaliseren bracht ze echter zichzelf in diskrediet. De traditionele partijen wensten ook de 

communistische macht af te bouwen en de vooroorlogse machtsverhoudingen te herstellen. Er 

ontstond een polarisatie tussen communisten en niet-communisten. De weg was vrij voor de 

BSP om de erfenis van het verzet op te eisten. In de verschillende thema’s zagen we hoe de 

socialistische partij naar het verzet refereerde en gebruik maakte van zijn morele kracht. 

Werkelijke macht wou men echter niet afstaan aan de verzetsgroeperingen. Terwijl de BSP en 

de KPB zich identificeerden met het verzet, probeerde de katholieke partij daartegen de 

kiezers van de collaborerende partijen VNV en Rex te recupereren. Er was dus ook een 



332 

 

polarisatie tussen links en rechts. In rechtse Vlaamsgezinde en Vlaams-nationalistische 

milieus werd het beeld verspreid dat de naoorlogse weerstandsorganisaties niet het ‘echte’ 

verzet vertegenwoordigden. Bovendien werd ook de tegenstelling in het leven geroepen van 

de collaborateur als slachtoffer en het verzet als dader. Dit beeld zou een belangrijke plaats 

veroveren in de Vlaamsgezinde, katholieke beeldvorming. 

 

Het verzet verdween dus effectief van het maatschappelijk toneel, maar op welk vlak was de 

casus van Oostende nu zo bijzonder. De ligging van de stad is van belang. De kuststad lag 

tijdens de bezetting in de frontzone en het Sperrgebied, waardoor de bewegingsvrijheid voor 

het verzet beperkt was. Daar had de stad ook de evacuatiemaatregelen van de bezetter aan te 

danken, waardoor menig verzetsman tijdens de bevrijding ontbrak. De wortels van de 

Oostendse afdeling van het Geheim Leger, de OMBR en de Witte Brigade Fidelio waren 

dezelfde. Het bestaansrecht van de twee laatste werd in twijfel getrokken. Er was een speciale 

band tussen Oostende en Groot-Brittannië. Voor de oorlog had men reeds een economische 

relatie. Daar kwam een familiale betekenis bij, want naar schatting brachten 6000 à 7000 

Oostendenaren daar de oorlog door. Ze hadden een andere oorlogservaring dan het verzet en 

de gebleven bevolking. Men had geen begrip voor de eisen en de machtsaanspraken van het 

verzet. Er was ook een speciale band tussen het Koningshuis en Oostende, als Koningin der 

Badsteden en Koninklijke Residentie. Tussen Lilian Baels, de tweede vrouw van Leopold III, 

en de kuststad was er ook een verband. Oostende beantwoordde aan het beeld van een 

koningsgezind Vlaanderen, maar niet aan dat van een katholiek Vlaanderen. De katholieke 

partij zat in de oppositie en er was een liberaal-socialistische coalitie. In heel het land was de 

legitimiteit van het bestuur onzeker, maar in Oostende was dit extra onzeker. Dit kwam door 

de vlucht van bijna drie vierde van de gemeenteraadsleden in mei 1940 en de positie van 

burgemeester Serruys. Deze was wel wettelijk benoemd, maar niet verkozen door de 

bevolking aan de hand van verkiezingen. 
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Bijlagen thema bevrijding. 

 

Bijlage: Een laatste groepje Duitsers verlaat Oostende via de Nieuwpoortsesteenweg.  

in: COOPMAN (G.), DEGRYSE (D.), ea. De bevrijding van Oostende. 8 september 1944-

2004., Stadsbestuur Oostende, CD-rom., slide 50 

 

 
 

Bijlage: Een Canadese tank die op de Alfons Pieterslaan tot stilstand is gebracht. 

in: COOPMAN (G.), DEGRYSE (D.), ea., op.cit., foto slide 38 
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Bijlage: Symbolische verhanging van ‘Dikke Jef’. 

in: COOPMAN (G.), DEGRYSE (D.), ea., op.cit., foto slide 49 
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Bijlage: Intocht van de Canadezen aan het ‘Petit Paris’. 

In: DERYCKE (L.), De bevrijding van Oostende, La liberation d'Ostende, Die Befreiung von 

Oostende, The liberation of Ostend. Catalogus tentoonstelling opgebouwd rond de collectie 

Asseloos. Venetiaanse Gaanderijen 21.05-16.06.1994, Oostende, Stadsbestuur, 1994, foto 103 

 

 
 

Bijlage: Intocht van de eerste Canadezen via de Nieuwpoortsesteenweg. 

In: DERYCKE (L.), op.cit., foto 104 
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Bijlage: Intocht van de Canadezen. 

In: DERYCKE (L.), op.cit., foto 105 

 

 
 

 

Bijlage: Intocht van de Canadezen aan ‘Petit Paris’ 

In: DERYCKE (L.), op.cit., foto 106 
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Bijlage: Intocht van de Canadezen in de Alfons Pieterslaan. 

In: COOPMAN (G.), DEGRYSE (D.), ea., op.cit., foto slide 39 
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Bijlagen: thema de koningskwestie. 

 

 

 
 

In: Voor Allen 12.3.50 

 

 
In: Voor Allen 29.1.50 



340 

 

 
In: Voor Allen 12.3.50 

 

 
In: Voor Allen 22.1.50 
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in:  Voor Allen 19.2.50 

 

 
 

In: Voor Allen 12.3.50 
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In: Voor Allen 26.2.50 
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Bijlagen: thema de gemeenteraadsverkiezing. 

 

 
in: Voor Allen 27.10.46 

 

 
In: Voor Allen 17.11.46 
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in: Voor Allen 24.11.46 

 

 

 


