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Afkortingen 
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BW: Dossier Burgerlijk Weerstander 

EVB: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 

NEVB: Nieuwe Encyclopedie van de vlaamse beweging 

PG: Dossier Politieke Gevangene 

DeVlag: Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft 

VNV: Vlaamsch Nationaal Verbond  
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1. Inleiding 
 

De Belgische Katholieke Kerk profiteerde maximaal van de moderne vrijheden die 

werden opgenomen in de Belgische grondwet van 1831. Vooral de artikels over 

vrijheid van onderwijs en vrijheid van vereniging boden de Kerk de kans om een 

bloeiend netwerk van diverse Katholieke verenigingen en organisaties uit te bouwen. 

De Kerk hierdoor niet alleen een belangrijke religieuze rol maar was ook in tal van 

andere domeinen actief. Naast de talrijke Katholieke onderwijs- en 

verzorgingsinstellingen was er ook de invloedrijke en goed uitgebouwde Katholieke 

zuil met haar Katholieke werknemersorganisaties, jeugdbewegingen, … In deze 

instellingen en organisaties speelden priesters en religieuzen vaak een belangrijke rol. 

Dankzij dit Katholieke middenveld vormde België ook een goede voedingsbodem 

voor het politieke Katholicisme. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 

bekleedde de Katholieke Kerk in België zo een bevoorrechte positie.
1
 De periode rond 

de Tweede Wereldoorlog was ook één van de laatste decennia van het zogenaamde 

Rijke Roomse Leven, zeker in Vlaanderen. De Kerken zaten nog vol en kleurrijke 

processies en bedevaarten waren aanwezig in het straatbeeld. Priesters en religieuzen 

genoten veel aanzien bij hun parochianen. België was in 1940 nog een grotendeels 

Katholiek land. Ook de kerkpraktijk was aanzienlijk. Iets meer dan de helft van de 

Belgen was praktiserend Katholiek en de grote meerderheid van de bevolking vierde 

de traditionele Katholieke overgangsmomenten zoals doopsel, kerkelijke begrafenis, 

...
2
   

De Katholieke Kerk was dominant aanwezig in de samenleving, zeker met haar 

netwerk van Katholieke verenigingen en organisaties. Een netwerk waar de Belgische 

bisschoppen erg aan gehecht waren en dat ze met hand en tand zouden verdedigen 

indien het bedreigd zou worden.
3
 Gezien de prominente positie van de Kerk was het 

onvermijdelijk dat ze ook tijdens de bezetting een rol zou spelen. Deze rol werd al 

onderzocht maar de focus in de historiografie over de Belgische Katholieke Kerk 

tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt op het hoogste niveau. Vooral naar de rol van 

kardinaal Van Roey en, in mindere mate, die van de andere Belgische bisschoppen 

werd onderzoek verricht.  

 

                                              
1 A. Dantoing, La “collaboration” du Cardinal. L'Eglise de Belgique dans la Guerre de 40, Brussel, De 
Boeck, 1991, p. 9. 
2 M. Van den Wijngaert“L’Eglise et les catholiques sous l’occupation. L’angle belge.” In: MAERTEN 
(F.), SELLESLAGH (F.) en VAN DEN WIJNGAERT (M.), eds., Entre la peste et le choléra. Vie et attitude 
des catholiques belges sous l'occupation, Gerpinnes, Quorum/Ceges/Arca, 1999, p. 9. 
3 A. Dantoing, La “collaboration” du Cardinal, p. 9. 
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Al snel na het einde van de Tweede Wereldoorlog verschenen het eerste boek over de 

positie van de Belgische Kerk tijdens de bezetting. Al in 1945 publiceerde kanunnik 

Leclef Le Cardinal van Roey et l’occupation allemande en Belgique, een bundeling 

brieven en document die verband hielden met de positie van Van Roey tijdens de 

bezetting. Het ging hierbij onder andere over de briefwisseling van Van Roey met de 

Duitse bezetter en met het Vaticaan. Dit werk moet met de nodige voorzichtigheid 

benaderd worden. Leclef was tijdens de bezetting de secretaris van Van Roey en als 

dusdanig een van zijn trouwste medewerkers. De auteur heeft soms de neiging om de 

houding van Van Roey tijdens de bezetting te willen legitimeren. Verder gaat het hier 

om een selectie van documenten en verscheen dit werk onder toezicht van Van Roey 

zelf.
4
 Tot een echt grondige en objectievere studie van de houding van Van Roey is het 

wachten op het werk van Antoine Dantoing. Zijn artikel La hiérarchie catholique et la 

Belgique sous l'occupation allemande meteen een goede inleiding tot de positie van de 

Kerk tijdens de bezetting.
5
 Hij heeft uiteraard ook ruime aandacht voor de rol van 

kardinaal Van Roey. In 1991 verschijnt het standaardwerk van Dantoing over de 

houding van Van Roey in het eerste oorlogsjaar. De gebeurtenissen in 1940 zouden 

immers bepalend zijn voor de houding van de Kerk gedurende de bezetting.
6
 In 1997 

verscheen het werk van Robrecht Boudens over kardinaal Van Roey, ook hij lijkt soms 

dezelfde legitimerende toon te hanteren zoals Leclef.
7
 

De grote aandacht voor Van Roey staat in schril contrast met de beperkte aandacht die 

er is voor de houding van de gewone priesters tijdens de bezetting. Het is uiteraard 

logisch dat de rol van de kardinaal uitgebreid wordt onderzocht. Hij was gedurende de 

bezetting de belangrijkste kerkelijke figuur in België en bepaalde in grote mate de 

koers van de Belgische Kerk. Toch werd de rol van de gewone priesters erg 

verwaarloosd in de historiografie rond de Tweede Wereldoorlog in België. Dit heeft 

vermoedelijk ook te maken met het beschikbare bronnenmateriaal. De kardinaal liet 

een uitgebreid archief na waaruit historici konden putten. Bij gewone priesters is dit 

niet of veel minder het geval. Toch is het opvallend dat buiten het onderzoek naar een 

aantal opvallende priesters, zoals Cyriel Verschaeve, er amper onderzoek werd 

verricht naar de houding van gewone priesters gedurende de bezetting. 

 

                                              
4 E. Leclef, Le cardinal van Roey et l'occupation allemande en Belgique, Brussel, Goemaere, 1945, 360 
p. 
5 A. Daintoing, "La hiérarchie catholique et la Belgique sous l'occupation allemande", In: Revue du 
Nord, 60 (1978), 237, pp. 311-336. 
6 A. Dantoing, La “collaboration” du Cardinal. L'Eglise de Belgique dans la Guerre de 40. Brussel, De 
Boeck, 1991, 466 p. 
7 R. Boudens, Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog, Averbode, Uitgeverij Altoria, 1997, 
224 p. 
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In 1999 verscheen met  Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholiques 

belges sous l'occupation, iets minder dan tien jaar na het standaardwerkvan Dantoing 

en nieuw standaardwerk over de Belgische Kerk tijdens de bezetting. In dit 

verzamelwerk behandelen verschillende auteurs verschillende aspecten van de 

Katholieke Kerk tijdens de bezetting. De aard van de behandelde onderwerpen is 

divers. Vooral interessant voor dit onderzoek is de bijdrage van Fabrice Maerten over 

de diocesane clerus van het bisdom Doornik. Als een van de eersten in België doet hij 

grootschalig onderzoek naar de houdingen van de gewone priesters tijdens de 

bezetting.
8
 

Deze scriptie wil hierbij aansluiten en onderzoek doen naar de houdingen van de 

diocesane clerus in de bisdommen Gent en Brugge. Kwantitatief onderzoek naar de 

houdingen van priesters is quasi onmogelijk wegens het gebrek aan representatieve 

bronnen. Daarom werd er gekozen om een typologie op te stellen van houdingen die 

voorkwamen onder de diocesane priesters van de bisdommen Gent en Brugge. Deze 

typologie zal uiteraard niet volledig zijn. Vermoedelijk zullen een aantal houdingen 

steeds onder de radar blijven wegens gebrek aan bronnenmateriaal.  De centrale vraag 

is dus welke houdingen er zoal voorkwamen onder deze priesters en wat hun gedrag 

was tijdens de bezetting. Engageerden ze zich voor de Nieuwe Orde of net voor het 

verzet ? Wat hielden deze engagementen precies in ? En waren er nog andere 

houdingen ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
8 F. Maerten, “Le monde catholique dans la guerre. Wallonie et Bruxelles.”, in: MAERTEN (F.), 
SELLESLAGH (F.) en VAN DEN WIJNGAERT (M.), eds, Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des 
catholiques belges sous l'occupation, Gerpinnes, Quorum/Ceges/Arca, 1999, pp. 21-32. 
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2. Methodologie 
 

De bedoeling van deze masterscriptie was dus zoals gezegd te onderzoeken wat de 

zoal de houdingen waren van de diocesane clerus in de bisdommen Gent en Brugge 

was. Deze geografische afbakening was noodzakelijk om het onderzoek haalbaar te 

houden. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie West-Vlaanderen vielen 

onder de Oberfeldkommandantur 570. De Bisdommen Gent en Bruggen lagen dus in 

hetzelfde Duits bestuurlijk gebied.
9
 

Voor het onderzoek naar de houdingen van de clerus zijn uiteraard namen van clerici 

noodzakelijk die bronnenmateriaal hebben nagelaten over hun houding. Al snel bleek 

dat dit geen evident gegeven was. Een eerste prospectie van de bisschoppelijke 

archieven in Gent en Brugge wees al snel uit dat dit onderzoek niet evident zou zijn. 

Beide bisschoppelijke archieven waren wat betreft de oorlogsperiode zeer 

fragmentarisch. Wat betreft het bisdom Brugge konden amper bruikbare bronnen 

teruggevonden worden. Wat betreft het bisdom Gent waren de archieven over de 

oorlogsperiode ondergebracht in het archiefbestand Archief van Monseigneur H. 

Coppieters. Het werd al snel duidelijk dat slecht een beperkt deel van de documenten 

van tijdens de oorlogsperiode bewaard is gebleven. Zo is een groot deel van de 

briefwisseling verloren gegaan. Het valt bijvoorbeeld op dat er zo goed als geen 

briefwisseling tussen het bisdom en lagere clerus bewaard is gebleven. Een deel van de 

briefwisseling met de Duitse bezetter en met de Belgische overheid werd wel bewaard, 

net zoals een aantal documenten in verband met de kerklokken en de pastorale zorg 

voor jongeren in Duitsland. Toch was dit materiaal niet erg bruikbaar om de houding 

van de diocesane clerus te achterhalen. De bisschoppen van Gent en Brugge volgden 

immers grotendeels dezelfde koers als kardinaal van Roey.   

Een bijkomende moeilijkheid was dat bepaalde bronnen niet toegankelijk waren. Zo 

bevinden er zich in het archiefbestand Archief van Monseigneur K. Calewaert van het 

bisdom Gent mogelijk een aantal interessante documenten. Calewaert was immers 

sinds 1940 vicaris-generaal van het bisdom Gent en dus tijdens de oorlogsperiode één 

van de belangrijkste medewerkers van de bisschop. Het archief van Calewaert was 

echter nog niet opengesteld voor onderzoek. De situatie in het bisschoppelijk archief 

van Brugge was nog veel moeilijker. Daar werden amper bruikbare bronnen bewaard 

die een beeld konden geven over de houding van de diocesane clerus tijdens de 

bezetting. 

                                              
9 Het bisdom Gent viel samen met de provincie Oost-Vlaanderen + de Antwerpse gemeente 
Zwijndrecht. Het bisdom Brugge viel samen met de provincie West-Vlaanderen. Ook bv. Moeskroen 
maakte tijdens de bezetting nog deel uit van het bisdom Brugge. 
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In het Fonds Coppieters  van het Gentse bisschoppelijke archief werd wel een zeer 

interessant document bewaard dat dit onderzoek op een goed spoor bracht. Het gaat 

om een lijst met daarop de namen van priesters van bisdom Gent die tijdens de 

bezetting betrokken waren bij verzetsactiviteiten en de namen van de priesters die 

tijdens de bezetting werden gearresteerd  door de Duitse bezetter.
10

 Deze lijst werd 

opgesteld om aan de vragen van een aantal instanties te kunnen voldoen. Zo vroeg de 

Commission de la reconnaissance nationale van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken in een brief aan kardinaal Van Roey van 13 december  1946 om via de 

bisschoppen aan de provinciegouverneurs een lijst te bezorgen met geestelijken die 

zich volgens hen tijdens de bezetting “des actes patriotiques méritants” hadden 

gesteld. 
11

 

Ook de commissie Historiek van den Belgischen Weerstand van de Dienst van den 

Weerstand van het Ministerie van Landsverdediging vroeg aan het bisdom om de 

namen door te geven van geestelijken die zich tijdens de bezetting verdienstelijk 

hadden gemaakt in het verzet. De dienst was op zoek naar deze namen in het kader van 

de redactie van het Guldenboek van de Belgische Weerstand. De commissie wenste dat 

ook verdienstelijke geestelijken konden worden opgenomen in het Guldenboek.
12

 Om 

deze vragen om informatie rond de verzetsactiviteiten van geestelijken te kunnen 

beantwoorden verstuurde het bisdom een brief naar de priesters en oversten van 

religieuze gemeenschappen in het bisdom met vragen in verband met de 

verzetsactiviteiten van geestelijken en in verband met geestelijken die door de Duitse 

bezetter werden gearresteerd. Deze gegevens moesten worden bezorgd aan het 

secretariaat van het bisdom. Op basis van de antwoorden werd uiteindelijk dan de lijst 

opgesteld van geestelijken uit het bisdom Gent die zich bezighielden met 

verzetsactiviteiten en/of die door de Duitse bezetter werden gearresteerd.  

Het leek logisch dat ook voor het bisdom Brugge een dergelijke lijst zou zijn 

opgesteld. Jammer genoeg kon hierover niets worden teruggevonden. In het 

bisschoppelijk archief van Brugge werd hierover niets bewaard en ook in andere 

archieven zoals het archief van defensie wist men niet af van het bestaan van een 

dergelijke lijst. Aangezien deze gegevens ook aan de provinciegouverneur moesten 

bezorgd werd ten slotte ook contact opgenomen  met het provinciearchief van West-

                                              
10 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters,  7.2.8. Priesters en religieuzen van het bisdom Gent aangehouden 
door de Duitsers, leden van het verzet of gevallen als oorlogsslachtoffers, lijst. 
11

 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters,  7.2.8. Priesters en religieuzen van het bisdom Gent aangehouden 
door de Duitsers, leden van het verzet of gevallen als oorlogsslachtoffers, brief Van Roey. 
12

 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters,  7.2.8. Priesters en religieuzen van het bisdom Gent aangehouden 
door de Duitsers, leden van het verzet of gevallen als oorlogsslachtoffers, brief Guldenboek van den 
Belgische Weerstand. 
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Vlaanderen maar ook daar kon niets bruikbaars teruggevonden worden. Ook in het 

archief van het aartsbisdom Mechelen werd geen lijst bewaard. Voor wat betreft het 

bisdom Brugge konden we ons dus enkel baseren op de lijst van gearresteerde priesters 

uit het boek Le cardinal van Roey et l'occupation allemande en Belgique van kanunnik 

Leclef. Deze lijst lijkt vrij volledig en komt wat het bisdom Gent betreft ook volledig 

overeen met de lijst die in het bisschoppelijk archief bewaard werd. Dit zorgde er wel 

voor dat er voor wat betreft het bisdom Brugge er minder priesters konden worden 

geïdentificeerd die betrokken waren bij het verzet dan voor het bisdom Gent.  

De namen van geestelijken uit de lijst, aangevuld met enkele namen die nog in 

secundaire literatuur, werden doorgegeven aan de Dienst voor Oorlogsslachtoffer. De 

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid bewaard de dossiers die werden opgesteld in het kader van het verkrijgen 

van een statuut van Nationale Erkentelijkheid. Op die manier wou men personen 

huldigen die zich tijdens de bezetting op verschillende vlakken verdienstelijk hadden 

gemaakt. Niet alleen militaire verdiensten kwamen in aanmerking, ook burgers die 

zich verdienstelijk hadden gemaakt tijdens de bezetting konden worden beloond.
13

 Er 

waren verschillende statuten mogelijk, maar voor dit onderzoek waren enkel de 

statuten politieke gevangene, weerstander door sluikpers en burgerlijk weerstander 

interessant. Om deze statuten te kunnen dragen en om recht te hebben om de daaraan 

verbonden financiële tegemoetkoming moest men aan een aantal voorwaarden voldoen 

die wettelijk waren vastgelegd. Een commissie beoordeelde op basis van een dossier 

of  de aanvraag werd goedgekeurd of niet. 

Het voordeel van deze dossiers is dat ze vaak verschillende getuigenissen en 

bewijsstukken bevatten die een beeld kunnen geven over de houding van iemand 

tijdens de bezetting. Het gaat in deze gevallen dus bijna uitsluitend over personen die 

zich verdienstelijk hebben gemaakt in het verzet tegen de Duitse bezetter en die 

hiervoor door de bezetter werden gevangen gezet. Vaak zijn de getuigenissen in deze 

dossiers de enige bronnen die nog bewaard zijn gebleven over de 

weerstandsactiviteiten van iemand, tenzij deze lid was van bepaalde georganiseerde 

verzetsgroeperingen. In dat geval werden er vaak ook nog andere dossiers bewaard 

(cfr. infra).  

Dit maakt dus van de dossiers bij de Dienst voor Oorlogsslachtoffers een onmisbare 

bron. Toch zijn er ook heel wat nadelen verbonden aan het gebruik van deze dossiers 

als historische bron. Het belangrijkste nadeel is dat het initiatief tot aanvraag van een 

statuut afhing van de betrokkene zelf, of indien overleden van zijn nabestaanden. Dat 

niet iedereen belang hechtte aan een dergelijk statuut werd al meteen duidelijk toen 

                                              
13 Statuten,  in: <http://warvictims.fgov.be/nl/rights/statutes/statutes.html >, geraadpleegd 22/1/ 
2012. 
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bleek dat minder de helft van de ingediende namen over een dossier beschikte. Toen 

bleek dat sommige dossiers ook zeer summier waren werd de hoeveelheid 

bronnenmateriaal beperkt. Een bijkomend nadeel aan de dossiers was dat ze vaak 

vooral gebaseerd waren op getuigenissen. Dit zorgde er voor dat er heel kritisch mee 

moest worden omgesprongen. Zeker omdat sommige getuigenverklaringen dateerden 

van jaren na de bevrijding. Het risico bestond dus dat bepaalde getuigen zich soms 

dingen foutief herinnerden of bewust positievere verklaringen aflegden om de 

aanvrager in een gunstiger daglicht te plaatsen. Door de verschillende getuigenissen 

met elkaar te vergelijken kon dit probleem verholpen worden. 

Naast een gebrek aan interesse kon er ook nog een andere reden zijn waarom men 

geen aanvraag tot het verkrijgen van een statuut indiende. De voorwaarden waren 

immers duidelijk afgelijnd en niet iedereen die zich tijdens de bezetting 

vaderlandslievend had gedragen of actief was geweest in het verzet maakte kans op het 

verkrijgen van een statuut. Zo moest men bijvoorbeeld om het statuut van politieke 

gevangene ter verkrijgen minstens dertig opeenvolgende dagen gevangen hebben 

gezeten, tenzij dat mijn kon aantonen dat men zwaar mishandeld was. Personen met 

lichtere straffen kwamen dus niet in aanmerking en dienden dus geen dossier in.
14

 Om 

tot Weerstander door Sluikpers erkent te worden moest men dan weer het slachtoffer 

geweest zijn van straffen door de Duitse bezetter. Verzetslieden die dus nooit werden 

gepakt voor hun activiteiten met betrekking tot sluikpers kwamen dus niet in 

aanmerking.
15

 Dit alles maakt dat heel wat priesters die zich verdienstelijk  hebben 

gemaakt in het verzet geen bronnen hebben nagelaten. Zij konden dus niet alleen niet 

in dit onderzoek worden opgenomen, hun verzetsactiviteiten zullen ook vermoedelijk 

voor altijd onbekend blijven. Toch blijft het gebruik van de dossiers van de Dienst 

voor Oorlogsslachtoffers te verantwoorden aangezien ze voor vormen van niet 

gewapend verzet veruit de enige bron zijn. Voor de priesters die lid waren van het 

georganiseerde verzet konden we nog gebruik maken van de erkenningsdossiers van 

het Geheim Leger, SGARA en de Belgische Nationale Beweging. Al viel de inhoud van 

deze dossiers vaak magerder uit dan gehoopt. 

 

 

 

 

                                              
14 Statuten, <http://warvictims.fgov.be/nl/rights/statutes/statutes.htm#1>, geraadpleegd 22/1/ 
2012. 
15 Voorwaarden, <http://warvictims.fgov.be/nl/rights/laws/1948_09_01.htm>, geraadpleegd 22/1/ 
2012. 
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Wat priesters betrof die zich sympathiseerde met de Nieuwe Orde en/of de Duitse 

bezetter lagen de zaken nog moeilijker. Als snel werd duidelijk dat het onderzoek naar 

het engagement van priesters in de Nieuwe Orde moeilijker zou zijn dan gedacht 

Buiten de klassieke namen zoals Verschaeve, naar wie al enorm veel onderzoek werd 

verricht en die in deze scriptie dus slechts zijdelings aan bod zal komen, vonden we 

amper namen van geestelijken die in aanmerking konden komen voor dit deel van het 

onderzoek. In het  Cegesoma vonden we echter het document Ecclésiastiques 

poursuivis pour faits de collaboration. De oorsprong van het document is echter niet 

erg duidelijk, het is gedateerd op april 1995 en ondertekend door een zekere J. Piret.  

Het bevat een handgeschreven mededeling: “Copie transmise avec mes compliments à 

monsieur le premier avocat général Dause.” Noch bij het Cegesoma, noch bij het 

Rijksarchief en Dienst opgegeven rechtscolleges kon men meer vertellen over de 

oorsprong van dit document. Toch is het document zeer bruikbaar. Het bevat de 

weergave van een rapport van 4 juli 1946 van de auditeur-generaal aan de minister de 

van 4 juli 1946. De auditeur-generaal deelt mee dat 16 veroordeeld werden wegens 

collaboratie en dat 44 anderen onderwerp waren van een onderzoek naar collaboratie 

of incivisme. Op het moment dat het rapport werd opgesteld waren de meeste 

onderzoeken nog lopende.
16

 Het oorspronkelijke document kon ondanks een 

uitgebreide zoektocht helaas niet teruggevonden worden. Op basis van deze lijst 

konden wel zes priesters uit de bisdommen Gent en Brugge worden geïdentificeerd.  

Voor het onderzoek naar de priesters die zich engageerden voor de Nieuwe Orde leken 

de strafdossiers van het krijgsauditoraat en dossiers van administratieve zuivering een 

belangrijke bron. De strafdossiers werden door het krijgsauditoraat opgesteld naar 

aanleiding van een gerechtelijke strafprocedure. Het onderzoek gebeurde in opdracht 

van de krijgsauditeur die eigenlijk optrad als onderzoeksrechter. Hij organiseerde ook 

het onderzoek. In een latere fase trad hij eigenlijk ook op als procureur des Konings. 

Hij kon immers beslissen om een dossier door te verwijzen naar de krijgsraad, de zaak 

te klasseren zonder gevolg of om de persoon in kwestie buiten vervolging te stellen. 

Ook over personen die uiteindelijk niet veroordeeld of vervolgd werden maar tegen 

wie wel een onderzoek liep bestaat dus een dossier.
17

 

We gingen dus over tot de aanvraag van de dossiers van de desbetreffende personen. 

Na een viertal maand wachten werd duidelijk dat we slechts tot één strafdossier 

toegang kregen. De andere personen werden vrijgesproken of buiten vervolging 

gesteld waardoor hun dossiers niet toegankelijk waren. Achiel Stubbe verkreeg later 

eerherstel waardoor ook zijn dossier gesloten bleef. Dit zorgde er voor dat we slecht 

van een beperkt aantal priesters een beeld kunnen schetsen van hun engagement in 

                                              
16

 Cegesoma, Geestelijken vervolgd wegens collaboratie, AA300. 
17 N. Wouters, “Straf- en zuiveringsdossiers na WO II als bron voor lokale geschiedschrijving", in: 
Bladwijzer, 2012, nr. 5, p. 10. 
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verband met de Nieuwe Orde. Wanneer er ooit een versoepeling komt van het beleid 

inzake strafdossiers kan er pas diepgaander onderzoek gebeuren naar de houding van 

een aantal priesters tijdens de bezetting. 

Een andere bron voor het onderzoek naar het engagement van personen bij de Nieuwe 

Orde tijdens de bezetting waren dossiers van administratieve zuivering. Deze dossiers 

ontstonden in het kader van sanctieprocedures door administraties en overheden in 

verband met hun eigen personeel.
18

 Over priesters konden geen dossiers van 

administratieve zuiveringen terugvinden. Zo handelden de epuratiedossiers over 

Katholieke onderwijsinstellingen in het bisdom Brugge uitsluitend over leken.
19

 Het 

bronnenmateriaal voor dit deel was dus uiteindelijk ook relatief beperkt. Toch kon dit 

enigszins opgevangen worden door het gebruik van kranten en publicaties van tijdens 

de bezetting. 

Ten slotte worden in het Cegesoma de resultaten bewaard van een enquête die na de 

oorlog onder geestelijken werd gehouden.
20

 Het gebruik van deze gegevens zorgt vaak 

voor problemen. In de eerste plaats is er de representativiteit van de ondervraagden. 

Alle priesters die gewijd waren voor 1946 werden aangeschreven in 1978. In 1982 

werd de enquête afgesloten en bleek dat 27,7% van de priesters had geantwoord. 

Volgens Van den Wijngaert is de enquête voldoende representatief.
21

 Zeker wat betreft 

de bisdommen Gent en Brugge had de representativiteit naar mijn mening zeker beter 

gekund. Ook omdat het moment van de enquête waren al heel wat priesters die actief 

waren tijdens de bezetting  overleden. Priesters kregen meestal pas op latere leeftijd 

grotere verantwoordelijkheden dus een belangrijk deel van de clerus tijdens de 

bezetting komt niet aan bod. Verder was er ook nog een probleem met betrekking tot 

de vragen en antwoorden. Begrippen als verzet en collaboratie werden niet goed 

gedefinieerde waardoor ze mogelijk verschillend werden ingeschat door de 

respondenten. Om deze redenen wordt het gebruik van de enquête in deze scriptie 

beperkt tot kwalitatief gebruik en werden ze niet gekwantificeerd.  

 

 

 

                                              
18 N. Wouters, "Straf- en zuiveringsdossiers na WO II als bron voor lokale geschiedschrijving", in 
Bladwijzer, nr. 5 (2012), p. 9. 
19 BAB, Epuratiedossiers i.vm. onderwijs, diverse dossiers.. 
20 Cegesoma, Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting , AA1217. 
21 M. Van den Wijngaert, Een koning geloofd, gelaakt, verloochend : de evolutie van de stemming 
onder de katholieke bevolking ten aanzien van Leopold III tijdens de bezetting (1940-1944). Leuven, 
Acco, 1984, deel 1, p. 9. 
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3. Typologieën 
 

3.1. Traditionele indelingen 
 

Voor we beginnen met de eigen indeling volgt eerst een kort overzicht van de 

verschillende typologieën rond houdingen tijdens de bezetting.  Lange tijd was vooral 

aandacht voor de  tweedeling collaboratie-verzet. Deze tweedeling komt bijvoorbeeld 

nog terug in Ieder zijn zwarte van Frank Seberechts.
22

 Verzet werd vaak verder 

ingedeeld volgens de wettelijke statuten die na de bezetting werden toegekend. 

Inlichtingen- en actiediensten, gewapend weerstander, sluikpers, werkweigeraar en 

burgerlijk weerstander.
23

 Collaboratie werd vaak ingedeeld volgens de grote wettelijke 

soorten: verklikking politieke-, militaire- en economische collaboratie. Deze indeling 

kon verder verfijnd, zo hanteren Huyse en Dhondt bijvoorbeeld het onderscheid 

enkelvoudige en meervoudige collaboratie.
24

 Ondertussen is de gedachte gegroeid dat 

collaboratie in de praktijk moeilijker kan worden afgelijnd dan in theoretische 

modellen. Ook de strikte tweedeling verzet-collaboratie verloor haar 

vanzelfsprekendheid. Phillipe Burrin  lanceerde het begrip accommodatie. Dit begrip 

maakte het mogelijk om de grijze zone tussen verzet en collaboratie beter te duiden. 

De tweedeling werd vervangen door een driedeling.
25

 In het onderzoek naar de 

houdingen van priesters komt deze driedeling vaak terug, met een nadruk op de 

elementen verzet en collaboratie.
26

   

                                              
22 F. Seberechts, Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie, Leuven, Davidsfonds, 1994, 220 
p. 
23 F. Strubbe, Geheime oorlog 40/45. De Inlichtings- en Actiediensten in België, Tielt, Uitgeverij 
Lannoo, 1991, p. 19. 
24 L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952, Leuven, 
Uitgeverij Kritak, 1991, p. 194. 
25 M. Beyen, “Van Brunclaer tot Peleman. Cultureel onderhandelen in bezettingstijd.”, in: DE VOS (L.), 
T’SJOEN (Y.) en STYNEN (L.), eds. Verbrande Schrijvers. Culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-
1953, Gent, Academia Press, 2009,  p. 21. 
26 Zie o.a. F. Maerten, “Le monde catholique dans la guerre. Wallonie et Bruxelles.”, In: MAERTEN 
(F.), SELLESLAGH (F.) en VAN DEN WIJNGAERT (M.), eds. Entre la peste et le choléra. Vie et attitude 
des catholiques belges sous l'occupation. Gerpinnes, Quorum/Ceges/Arca, 1999, pp. 21-32; F. 
Maerten  “Le clergé du diocèse de Tournai à face à l’occupation: la voie étroite.” In: MAERTEN (F.), 
SELLESLAGH (F.) en VAN DEN WIJNGAERT (M.), eds. Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des 
catholiques belges sous l'occupation. Gerpinnes, Quorum/Ceges/Arca, 1999, pp. 127-165; L. Gevers,  
“Catholicism in the Low Countries during the second World War: Belgium and The Netherlands: a 
comperative approach.”, in: GEVERS (L.) en BANK (J.), eds. Religion under Siege. The Roman Catholic 
Church in occupied Europe (1939-1950). Leuven, Peeters, 2007, deel 1, p. 205-242 en A. De Sutter, Le 
clergé régulier dans les provinces de Namur et de Luxembourg (1940-1944), in: MAERTEN (F.), 
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3.2. Judaken en de C-curve 
De situatie tijdens de bezetting was zelden zwart-wit. Een twee- of driedeling kan dus 

onmogelijk alle nuances weergeven die een houding tijdens de bezetting kon kennen. 

Eén van de wetenschappers  die een fijnere typologie opstelden van houdingen die 

men tegenover de Duitse bezetter kon aannemen was de Zuid-Afrikaanse historicus 

Jonathan Judaken. Hij stelde de zogenaamde c-curve op: een typologie van elf 

houdingen die allemaal beginnen met de letter c. Het gaat hier een schaal met meer 

nuance dan de opdeling verzet-collaboratie-neutraal/accommodatie. Judaken gebruikte 

dit conceptueel kader voor zijn onderzoek naar de houding van Franse intellectuelen 

tijdens de Duitse bezetting. Volgens Judaken situeerden de meeste Franse 

intellectuelen en bij uitbreiding zelfs de meerderheid van de  Franse bevolking zich 

ongeveer in het midden van de  c-curve. Hij merkt op dat een houding geen statisch 

gegeven en onder invloed van keuzes en omgevingsfactoren (tijd, plaats, …)  doorheen 

de bezetting kon wijzigen
27

. Judaken onderscheidde de volgende 11 houdingen: 

Commitment (zowel georganiseerd verzet als actieve oppositie) 

Connivance  (verzet oogluikend toelaten, de autoriteiten tegenwerken via verborgen of 

gecodeerde berichten) 

Circumspection (behoedzaamheid tegenover de Duitse bezetter en zijn instellingen) 

Cohabitation (in het frans vaak attentisme, een afwachtende houding tegenover de 

bezetter) 

Concessions toegevingen doen om te kunnen overleven 

Complaince aanvaarden en berusten in Duitse regels en voorschriften 

Compromise instemmen met sommige ideologische aspecten 

Complicity actief deelnemen aan Duitse initiatieven en projecten 

Conviction overtuigd zijn van het nationaalsocialisme reddend 

Collaboration samenwerken met de Duitse bezetter (zoals bv. het Vichy-regime in 

Frankrijk) 

                                                                                                                                             
SELLESLAGH (F.) en VAN DEN WIJNGAERT (M.), eds. Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des 
catholiques belges sous l'occupation. Gerpinnes, Quorum/Ceges/Arca, 1999, pp 77-90. 
27 J. Judaken, “Intellectuals, culture, and the Vichy years: reappraisals and new perspectives”, in:  
Contemporary French Civilization, 31 (2007), 2, p. 84. 
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Collaborationism  toewijding aan het fascisme en de nazi-ideologie.
28

 

 

3.3. Berthe en de diocesane clerus van het bisdom Arras  
Uitgewerkte typologieënover de houding van geestelijken zijn erg zeldzaam. Een meer 

uitgewerkte typologie over de houdingen van diocesane priesters werd opgesteld door 

Léon Berthe. Hij onderzocht de houdingen van de diocesane clerus van het bisdom 

Arras tijdens de bezetting. Hoewel het om een op het eerste zicht homogene groep gaat 

blijft deze groep volgens hem toch vooral een verzameling van individuen. Volgens 

Berthe is dit individuele element bij een groep priesters sterker dan bij andere 

beroepscategorieën. Het opstellen van een typologie is nog delicater volgens hem 

aangezien we niet enkel mogen uitgaan van de uiterlijke gedragingen van de priesters 

maar dat ook, en volgens Berthe zelfs vooral, belang moeten hechten aan hun 

innerlijke overtuiging. Een priester die onder zijn parochianen bekend stond als een 

Pétainist kon volgens Berthe evengoed eigenlijk een antinazi  zijn en zelfs deel 

uitmaken van het verzet. Berthe kwam uiteindelijk tot twee grote categorieën 

(Gaullisten tegenover Pétainisten) die elk onderverdeeld werden in drie 

subcategorieën.
29

  

Een eerste categorie priesters die Berthe onder de categorie Gaullisten plaatste waren 

een aantal Pétainisten die anti-Duits werden onder invloed van een aantal onverwachte  

teleurstellingen die ze te verwerken kregen. Zo werden een aantal van deze priesters 

per ongeluk korte tijd gegijzeld door de Duitse bezetter. In de ogen van een aantal van 

deze priesters handelde maarschalk Pétain als een goede Fransman maar door deze 

gebeurtenissen groeide hun wens dat Frankrijk bevrijd zou worden van de Duitse 

bezetter. Een tweede groep priesters was anti-Duits maar om diverse redenen (leeftijd, 

functie, overtuiging, …) traden ze nooit toe tot het georganiseerde verzet.
30

 Een derde 

categorie priesters was anti-Duits en zette wel de stap naar het georganiseerde verzet. 

Het ging hierbij zowel om priesters die hulp boden aan onderduikers, actief waren bij 

inlichtingsdiensten en betrokken waren bij ontsnappingslijnen voor Britse militairen, 

als om priesters die lid waren van bekende Franse verzetsorganisaties zoals Voix du 

Nord, Francs-tireurs et partisans (FTP), Organisation Civile et Militaire (OCM), … 

Berthe benadrukt dat het erg moeilijk is om een getal te plakken op het aantal priester 

                                              
28 J. Judaken, “Intellectuals, culture, and the Vichy years: reappraisals and new perspectives”, in:  
Contemporary French Civilization, 31 (2007), 2, P.84. 
29 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, in: Revue du Nord, 60 (1978), 237, p. 
407. 
30 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, p. 407. 
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dat lid was van het georganiseerd verzet.
31

 De meeste priesters in het bisdom Arras 

hadden een voorkeur voor ongewapend verzet.
32

 

Berthe gaat minder uitgebreid  in op de categorie Pétainistes. Naar eigen zeggen 

enerzijds om de privacy van nog levende personen te beschermen, anderzijds ook 

omdat er volgens hem over deze groep weinig bronnen beschikbaar waren. Volgens 

Berthe voelden slechts weinig priesters in het bisdom Arras zich aangetrokken tot de 

Duitse bezetter. Een eerste categorie Pétainisten waren de priesters die al voor de 

bezetting blijk hadden gegeven van anglofobie en sympathie voor Duitsland. Een 

aantal onder hen schaarde zich tijdens de bezetting achter Pétain maar dit was zeker 

niet bij al deze priesters het geval. Een tweede categorie priesters schipperde tussen 

bewondering voor maarschalk Pétain en anglofilie. Enerzijds hadden deze priesters 

sympathie voor maarschalk Pétain en zagen ze in hem de garantie voor het handhaven 

van de orde  in Frankrijk, anderzijds hadden ze ook wel een zekere sympathie voor de 

kwaliteiten van Groot-Brittannië. Deze dubbele houding kwam volgens Berthe, in 

meer of mindere mate, voor bij een niet te verwaarlozen deel van de diocesane clerus 

van het bisdom Arras. Ten slotte was er nog een derde categorie: Les prêtres 

obéissants. De meeste priesters in het bisdom gehoorzaamden in de eerste plaats aan 

de richtlijnen van de bisschop van Arras, Mgr. Dutoit, die sympathiseerde met 

maarschalk Pétain. Er waren echter verschillende manieren om gehoorzaam te zijn. 

Berthe onderscheidt twee subcategoriën: Les intellectuels en Les intelligents. Les 

intellectuels hadden de neiging om zicht te isoleren, verkozen vaak studie boven 

sociaal contact en stonden vaak boven de gebeurtenissen.
33

 Les intelligents 

daarentegen stonden dicht bij de gelovigen en waren vertrouwd met hun 

levensomstandigheden en opinies. Toch kan men volgens Berthe niet zomaar alle 

prêtres obéissants
 
onder de noemer Pétainistes

 
plaatsen. Hij benadrukt dat ten slotte 

dat het niet evident is om de houdingen van priesters in te delen in categorieën en dat 

deze categorieën bijgevolg niet absoluut zijn. De realiteit was vaak complexer dan 

men in wetenschappelijke literatuur kan weergeven.
34

  

 

 

 

 

                                              
31 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, p. 408. 
32 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, p. 409. 
33 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, p. 409. 
34 L. Berthe, “Le clerge du diocese d’Arras sous l’occupation”, p. 410. 
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4. Houding van het Belgische episcopaat 
 

Voor de houdingen van de gewone priesters besproken worden is het belangrijk om 

eerst kort de houding van het Belgische episcopaat tijdens de bezetting te schetsen. 

 

4.1. Kardinaal Van Roey en de Belgische bisschoppen 
 

België vormde één kerkprovincie, die bestond uit het aartsbisdom Mechelen en vijf 

suffragane bisdommen (Brugge, Gent, Luik, Namen en Doornik). Aan het hoofd stond 

metropoliet kardinaal Jozef-Ernest Van Roey. De Duitse bezetter beschouwde 

aartsbisschop Van Roey als spreekbuis van de Belgische Kerk en zodoende als 

belangrijkste gesprekspartner inzake religieuze en politieke zaken. Kerkrechtelijk had 

dit echter geen enkele basis aangezien elke bisschop volledig verantwoordelijk was 

voor zijn eigen bisdom en de aartsbisschop hoogstens een moreel gezag kan hebben 

over de suffragane bisschoppen in zijn kerkprovincie. In theorie kon elke bisschop in 

zijn eigen bisdom een eigen beleid uitstippelen tijdens de bezetting. In de praktijk 

werd de koers die Van Roey uitstippelde meestal gevolgd. De kardinaal genoot 

immers een groot moreel gezag en was het gezicht van de Belgische Kerk. Het hoeft 

dus niet te verbazen dat de opinies van Van Roey door de Belgische bevolking en de 

bezetter beschouwd werden als de weergave van de opinies van het ganse Belgische 

episcopaat. Volgens Dantoing hechtte de kardinaal tijdens de bezetting wel veel belang 

aan het consulteren en informeren van de andere Belgische bisschoppen. Toch had de 

kardinaal een zeker gezag over de andere Belgische bisschoppen. Voor hen was Van 

Roey toch meer dan enkel een primus inter pares.
35

 

Tijdens de bezetting vroegen en ontvingen de Belgische bisschoppen herhaaldelijk 

algemene richtlijnen en advies van Van Roey, o.a. over hun houding ten aanzien van 

de bezetter. Het is duidelijk dat het Belgische episcopaat eendrachtig tegenover de 

bezetter wou staan, een element dat de leidende rol van Van Roey versterkt heeft. Het 

is duidelijk dat de Belgische bisschoppen zowel voor, tijdens en na de bezetting veel 

belang hechtten aan de meningen en opinies van de kardinaal. De Luikse bisschop 

Mgr. Kerkhofs was hierop enigszins een uitzondering. De bisschop van Luik stelde 

zich onafhankelijker op ten opzichte van Van Roey. In mei-juni 1940 was hij 

bijvoorbeeld de enige Belgische bisschop die zich distantieerde van Van Roey 

                                              
35 A. Dantoing, La “collaboration” du Cardinal. L'Eglise de Belgique dans la Guerre de 40, Brussel, De 
Boeck, 1991, p. 281. 
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wanneer het over zijn houding ten aanzien van de capitulatie ging.
36

 We kunnen wel 

stellen dat kardinaal Van Roey de leidende  figuur was bij het bepalen van de houding 

van het Belgische episcopaat, en dus bij uitbreiding van de Belgische Kerk, ten 

aanzien van de Duitse bezetter.
37

 

 

4.2. Interbellum: neutraliteit en afwijzing fascisme 
 

In zijn herderlijke brief van 26 april 1939 drukte Van Roey zijn bezorgdheid uit over 

de gespannen internationale politieke situatie. Hij riep de gelovigen op om zich 

eendrachtig achter de regering en de Belgische vorst te scharen. Op 3 september 1939 

verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk aan Duitsland de oorlog.  Op 29 oktober 

hield Van Roey, naar aanleiding van het feest van Christus Koning, in Brussel een 

invloedrijke toespraak in aanwezigheid van de koninklijke familie. In deze toespraak 

rechtvaardigde Van Roey de Belgische neutraliteitspolitiek. Het feit dat België 

neutraal bleef beantwoorde volgens de kardinaal aan de unanieme en legitieme wens 

van de Belgische bevolking. Meer nog, volgens Van Roey was er geen enkele reden 

denkbaar waarom België zich in de oorlog zou mengen. De houding van Van Roey 

werd volgens Alain Dantoing ingegeven door een zeker politiek realisme, dat hij 

deelde met de meerderheid van de Belgische machtshebbers en met een groot deel van 

de Belgische bevolking, en mag volgens hem dus zeker niet beschouwd worden als 

een vorm van onverschilligheid ten aanzien van het fascisme. Het fascisme werd door 

het Belgische episcopaat immers duidelijk als een groot gevaar gezien.
38

 

Naast de wens tot neutraliteit was de afwijzing van het fascisme dus een tweede 

belangrijk kenmerk van de houding van het Belgische episcopaat in de jaren die 

voorafgingen aan de bezetting. Na de Belgische onafhankelijkheid ontstond er een 

voor de Katholieke Kerk gunstige verhouding met de pas opgerichte Belgische Staat. 

De Katholieke Kerk kon rekenen op voldoende vrijheid, zonder overheidscontrole, om 

zich te ontplooien maar tegelijk kreeg ze ook steun van  de Staat. Zo zorgde deze voor 

de bezoldiging van de bedienaren van de eredienst. Naast een uitgebreid netwerk van 

Katholieke verenigingen en organisaties was er ook een zeer belangrijke politieke 

pijler: de Katholieke Partij. Sinds het laatste kwart van de 19
de

 eeuw was de 

Katholieke Partij bijna constant (mee) aan de macht. In het interbellum werd haar 

machtspositie echter bedreigd.
39

 Een deel van de Katholieken voelden zich immers 
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aangetrokken tot ultrarechtse en Nieuwe Orde-bewegingen. Door de opkomst van 

verschillende aparte politieke formaties konden zij de machtspositie van de Katholieke 

Kerk in gevaar brengen. In Vlaanderen ging de dreiging uit van een radicale 

minderheid binnen de voornamelijk Katholieke Vlaamse Beweging. De separatistische 

en anti-Belgische houding van deze Vlaams-Nationalisten vanaf de jaren 20 

evolueerde in de jaren 30 in antidemocratische en zelfs fascistische richting. Deze 

stroming kreeg een politiek gezicht met de opkomst van het VNV. In Franstalige 

België kwam de dreiging  vooral van Rex. Rex was ontstaan uit een corporatistische 

vleugel van de Katholieke Actie en evolueerde naar een Nieuwe Orde-partij. In 1935 

kwam het tot en conflict met de Katholieke Partij. 
40

  

De Belgische bisschoppen zagen deze Katholieke dissidentie en met lede ogen aan en 

beseften dat er een reactie nodig was. Na het verkiezingssucces van beide Nieuwe 

Orde-partijen in 1936 veroordeelden de Belgische bisschoppen op Kerstmis 1936 in 

een gezamenlijke herderlijke brief alle partijen die voor een autoritaire staatsinrichting 

waren.
41

 De bisschoppen veroordeelden zo niet alleen het communisme maar ook het 

rechts-extremisme en benadrukten dat de democratie de beste staatsvorm was om de 

vrijheden van de Kerk te garanderen. Op die manier verzwakten de bisschoppen niet 

alleen Rex en het VNV maar ook de rechts-autoritaire krachten binnen de Katholieke 

Partij.
42

 In 1937 wees paus Pius XI in zijn pauselijke encycliek Mit Brennender Sorge 

het nationaalsocialisme en totalitarisme af. In navolging van de pauselijke encycliek 

sprak ook kardinaal Van Roey zich al voor de oorlog uit tegen het nationaalsocialisme 

en fascisme. Vanaf 1938 wees de kardinaal uitdrukkelijk op het feit dat katholicisme 

en nationaalsocialisme onverzoenbaar waren. De nationaalsocialistische doctrine van 

ongelijkheid en de wet van de sterksten stond immers haaks op de katholieke leer van 

gelijkheid, naastenliefde en aandacht voor de zwakkeren. Ook de  vervolging waaraan 

de Katholieke Kerk in Duitsland werd blootgesteld  stimuleerden de kardinaal in zijn 

afwijzing van het nationaalsocialisme. Het naziregime verwierp immers het 

christendom en werd door de Katholieke Kerk als een heidens systeem gezien.
43

 

Naast ideologische argumenten was er ook het feit dat Mgr. Van Roey bang was dat de 

sterke positie van het Katholieke middenveld in België bedreigd zou worden door een 

nationaalsocialistische machtsgreep.
44

 In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog 

wees de Belgische Kerkleiding het nationaalsocialisme en de Nieuwe Orde dus af 
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vanuit het Kerkelijk belang maar ook vanuit een principiële verwerping van het 

nationaalsocialisme.
45

   

 

4.3. De bezetting vangt aan: zoektocht naar een houding 
 

Op 10 mei 1940 viel Duitsland België aan. Gedurende de  Achttiendaagse veldtocht 

werd duidelijk dat het Belgisch leger geen partij was voor de oprukkende Duitsers. Na 

de Duitse inval brak een periode van verwarring en onzekerheid aan. De Belgische 

regering besliste om naar Frankrijk te vertrekken om vanuit het buitenland de strijd 

verder te zetten. Koning Leopold III ging hier niet mee akkoord en besloot om bij zijn 

soldaten in België te blijven.
46

 Op 28 mei 1940 capituleerde het Belgische leger. De 

Franse premier Paul Reynaud was erg hard voor de koning omdat die volgens hem 

tegen de wil van de Belgische regering en de geallieerden de strijd had gestaakt. De 

Belgische eerste minister Pierlot was milder maar veroordeelde toch ook de capitulatie 

van de vorst en bevestigde dat de Belgische regering de strijd tegen Duitsland zou 

verderzetten aan de zijde Frankrijk en Groot-Brittannië.
47

 De uitspraken van Reynaud 

en Pierlot veroorzaakten commotie binnen het Belgisch establishment en ook op het 

aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen werd de situatie met argusogen gevolgd. 

kardinaal Van Roey beschikte over een groot moreel gezag en op 29 mei vroeg een 

delegatie van magistraten, hoge ambtenaren en zakenlui aan hem om een onderhoud te 

hebben met de koning. Ze waren erg gehecht aan de vorst en hoopten dat de 

gebeurtenissen rond de capitulatie zo uitgeklaard konden worden. Ze hoopten dat de 

kritiek op de vorst hierna zou stoppen en dat aangetoond werd dat de vorst in het 

belang van het land gehandeld had.
48

 Volgens Robrecht Boudens nam de koning 

contact op met de kardinaal op aanraden van de Italiaanse ambassadeur Poalucci.
49

 Na 

heel wat overleg en tussenkomsten vond dan uiteindelijk op 31 mei een ontmoeting 

plaats tussen kardinaal Van Roey en koning Leopold III op het kasteel van Laken.
50

  

Van Roey overlegde met de koning over de politieke situatie en verzekerde de vorst 

van zijn steun. Hij garandeert hem dat de meerderheid van de Belgen achter hun 

koning bleef staan. De kardinaal besluit om de avond zelf nog een herderlijke brief te 
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schrijven waarin hij de houding van de vorst verdedigt en de  beschuldigingen 

tegenover hem weerlegt.
51

 Op zondag 2 juni werd deze herderlijk brief voorgelezen in 

alle kerken van Brussel, Antwerpen en nog enkele andere plaatsen in het bisdom 

Mechelen. Op zondag 9 juni werd de brief dan voorgelezen in de meerderheid van de 

andere Belgische kerken. De andere Belgische bisschoppen schaarden zich achter de 

boodschap van de kardinaal. Zo werden de gelovigen in het bisdom Brugge 

opgeroepen om aandachtig naar de herderlijke brief te luisteren, een brief Mgr. 

Lamiroy zijn volledige goedkeuring gaf. Enkel de bisschop van Luik, Mgr. Kerkhofs 

leek niet volledig akkoord te gaan met de boodschap van de kardinaal.
52

 

In de herderlijke brief nam Van Roey de verdediging van de vorst op zich. Hij vestigde 

de aandacht op drie punten. Ten eerste had het Belgisch leger zijn plicht vervuld door 

het land tot het uiterste te verdedigen. De capitulatie was noodzakelijk aangezien de 

toestand voor het Belgisch leger onhoudbaar was geworden. Verder strijden zou 

zinloos zijn geweest. Ten tweede benadrukte de kardinaal dat de capitulatie een 

beslissing was van hoofdzakelijk militair belang. De koning had deze beslissing 

genomen als hoofd van het leger en met instemming van het hoofd van de generale 

staf. Het ging dus in geen geval om een politieke beslissing. De koning had volgens de 

kardinaal volledig gehandeld binnen het kader van de Belgische grondwet. Ten derde 

ontkende Van Roey dat de koning de geallieerden niet op de hoogte zou hebben  

gebracht van de onthoudbare toestand waarin het Belgisch leger zich bevond en van de 

noodzaak om de strijd te staken. Van verraad door de koning kon dus zeker geen 

sprake zijn. Van Roey rechtvaardigt ook de beslissing de vorst om de regering niet te 

volgen naar het buitenland. De koning wenste in België te blijven en het lot van zijn 

soldaten en bevolking te delen, iets wat hem volgens de kardinaal tot eer strekte. Van 

Roey benadrukte ten slotte duidelijk dat hij koning Leopold III steunde en riep de 

gelovigen op trouw te blijven aan de koning.
53

  

Van Roey verdedigde dus de koning en veroordeelde hij impliciet de houding van de 

Belgische regering. Er was daarentegen geen plaats voor kritiek aan het adres van de 

Duitse bezetter. Het gewelddadig optreden van Duitsland werd niet veroordeeld of 

bekritiseerd. Dit hoeft niet te verbazen aangezien het onderhoud tussen de kardinaal en 

de koning dat aan de brief voorafging gebeurde met toestemming van de bezetter. Dit 

zwijgen van Van Roey paste ook in de sfeer van verwondering over de duidelijk 

overwinning die de Duitsers hadden geboekt.
54

 Zoals gezegd schaarden de Belgische 

bisschoppen zich achter de kardinaal. De bisschop van Luik was hierop enigszins een 
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uitzondering. Op 6 juni schreef Mgr. Kerkhofs een herderlijke brief met een andere 

toon. De strijdvaardige houding van Kerkhofs contrasteerde met de eerder berustende 

en afwachtende houding van kardinaal Van Roey en de andere Belgische bisschoppen. 

Kerkhofs maakte wel allusie op het geweld van de Duitse bezetter en riep de gelovigen 

in zijn bisdom op  om een vaderlandlievende houding aan te nemen, evenwel zonder 

de bezetter onnodig te provoceren. In tegenstelling tot Van Roey bracht de Luikse 

bisschop in zijn herderlijke brief niet enkel hulde aan Leopold III maar ook aan de 

regering Pierlot. Het verschil in houding tussen Van Roey (en de andere Belgische 

bisschoppen) en Kerkhofs zal ook gedurende de rest van de bezetting regelmatig tot 

uiting komen.
55

 De herderlijke brief van Van Roey had een enorme weerklank. De 

meerderheid van de bevolking stond positief tegenover de boodschap van de kardinaal 

en verdedigde de houding van de koning.  De boodschap van Kerkofs had veel minder 

effect. De Luikse bisschop had immers veel minder moreel gezag buiten zijn diocees 

dan Van Roey.
56

 

Nadat het stof van de woelige meidagen enigszins was gaan liggen en de bevolking 

van de eerste schokken bekomen was kon het dagelijks leven in België stilaan terug op 

gang komen. De bevolking werd uiteraard geconfronteerd met een nieuwe realiteit: die 

van een door Duitsland bezet land. De Duitse bezetter installeerde in België en Noord-

Frankrijk een militair bestuur, een zogenaamde Militärverwaltung
57

 en dit in 

tegenstelling tot de situatie in Nederland waar een burgerlijk bezettingsbestuur 

(Zivilverwaltung) aan de macht was. Wat België betreft het had Duitse leger het dus 

gehaald van de NSDAP en de SS.
58

 Toch zou de machstrijd tussen leger en nazipartij 

gedurende de bezetting nog geregeld naar boven komen. Zoals later zal blijken had 

deze strijd ook een invloed op de verhoudingen tussen de Belgische Kerk en de 

bezetter.  

De Duitse bezetting was een feit maar er heerste nog heel wat onduidelijkheid over 

wat de precieze toekomst van België zou zijn. Zou het land een zekere mate van 

onafhankelijkheid kunnen behouden of zou het volledig onder Duitse controle komen 

te staan? Koning Leopold III en kardinaal Van Roey hadden de hoop dat België nog 

een zekere mate van onafhankelijkheid zou kunnen bewaren in een nieuw soort Europa 

dat door Duitsland zou worden gedomineerd.
59

 Eén ding was duidelijk: de toekomst 

lag niet bij de parlementaire democratie, die trouwens al in het interbellum onder druk 

was komen te staan. Verschillende vooraanstaande politici zoals Hendrik De Man, 
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Antoine Delfosse en Paul Tschoffen  maakten plannen om België te hervormen. Zij 

stonden voor het behoud van een onafhankelijk België onder het gezag van een 

machtige koning Leopold III, een sterke uitvoerende macht, het afschaffen van het 

meerpartijenstelsel en een corporatieve organisatie van de economie.
60

 Ook Leopold 

III zelf had plannen voor een semi-autonoom en autoritair België onder zijn leiding, 

eventueel in een groter Duits geheel.
61

 

 

Van Roey was deze plannen zeker niet ongenegen. Het Belgische episcopaat wees 

hervormingen van België in autoritaire zin zeker niet af. De bisschoppen waren bereid 

zich aan te passen aan een dergelijk regime op voorwaarde dat de rechten en vrijheden 

van de Kerk gevrijwaard zouden worden.
62

 De Katholieke Kerk had in België een 

uitgebreid netwerk van instellingen en organisaties zoals jeugdbewegingen, scholen, 

vakbonden, mutualiteiten, ziekenhuizen, …  Het episcopaat hechtte veel belang aan dit 

netwerk aangezien het een belangrijk instrument was om hun apostolische opdracht te 

vervullen. De hamvraag was wat de positie en toekomst van dit wereldlijke luik van de 

Kerk zou zijn in het nieuwe staatssysteem. Een staatssysteem dat vermoedelijk min of 

meer gestoeld zou zijn op de politieke, sociale en economische ideeën van Duitsland.
63

 

In Kerkelijke kringen groeide ook het besef dat de Kerk mogelijk de machtsgreep van 

de Nieuwe Orde zou moeten ondergaan en dat ze zich onvermijdelijk zou moeten 

aanpassen aan deze nieuwe situatie om zo haar rechten en vrijheden te beschermen. 

Dit betekende echter niet dat het episcopaat een enthousiast aanhanger van dit 

gedachtengoed was.
64

 

Zeker was dat het episcopaat niet akkoord zou gaan met de invoering van het 

totalitaire nationaalsocialisme in België. Een dergelijk regime zou immers 

ongetwijfeld de rechten en vrijheden van de Kerk aantasten en was onverzoenbaar met 

het Katholieke geloof. De kardinaal verbood expliciet aan alle Katholieken om te 

helpen bij de uitbouw van een nationaalsocialistisch regime in België.
65

 Om de rechten 

en vrijheden van de Belgische Kerk te beschermen was Van Roey zelfs bereid tot 

dialoog met Rex-leider Degrelle, ondanks het feit hij Rex in het verleden veroordeeld 

had. Midden augustus vroeg Léon Degrelle een ontmoeting met de kardinaal. Van 

Roey verklaarde dat hij bereid was om met Degrelle te werken aan een oplossing om 

de monarchie te behouden en de vrijheden van de Kerk veilig te stellen, zelfs in het 

kader van een autoritaire staat.  
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De Kerk moest zich volgens Van Roey aan de nieuwe situatie aanpassen. Van Roey 

hechtte veel belang aan de monarchie en het behoud van de vrijheden van de Kerk. 

Indien deze voorwaarden werden vervuld zou de kardinaal vrijwel zo goed als zeker 

ingestemd hebben met de nieuwe staatsordening zoals Degrelle ze zag. De negatieve 

reacties van een aantal priesters op de inhoud van de Rexistische krant Le Pays Réel 

openden echter de ogen van de kardinaal. Het werkelijke doel van Degrelle was om de 

activiteiten van de Kerk te beperken tot de louter religieuze activiteiten. Dit was voor 

Van Roey uiteraard onaanvaardbaar. Degrelle zelf verbrak alle contact met Mechelen 

door de publicatie van zijn artikel Sermons politiciens in Le Pays Réel van 8 december 

1940. Gedurende de rest van de bezetting zou Rex elke vorm van politiek katholicisme 

bestrijden. Tegen het separatisme van het VNV hadden  de Belgische bisschoppen zich 

al enkele maanden eerder uitgesproken. De breuk tussen Kerk en Nieuwe Orde was 

compleet.
66

 

Intussen zaten heel wat gelovigen te wachten op een nieuwe boodschap van het 

Belgische episcopaat over de situatie in het land. Iets meer dan vier maanden na de 

herderlijke brieven van Van Roey (31 mei) en Kerkhofs (6 juni) verscheen op 7 

oktober een nieuwe publieke verklaring van de Belgische bisschoppen, onder de vorm 

van een gezamenlijke herderlijk brief over de gevolgen van de bezetting.
67

 Deze 

herderlijke brief werd voorafgegaan door een brief van Paus Pius XII. Deze brief was 

het antwoord op een brief die Van Roey aan de pauselijke nuntius had bezorgd voor 

deze naar Rome vertrok.  De paus riep de bisschoppen op om de gelovigen en het 

geloof te blijven steunen.
68

 Belangrijker is de boodschap die het episcopaat voor de 

gelovigen hadden. In hun herderlijke brief van 7 oktober 1940 stelden de Belgische 

bisschoppen dat de oorlog een sanctie van God was.  Ze roepen de gelovigen op 

berouw te hebben over hun zonden en te bidden. De bezetter werd door het episcopaat 

erkend al feitelijke macht, die de gelovigen moesten gehoorzamen binnen de limieten 

van de internationale conventies. Net zoals in hun brief van 2 juni roepen de 

bisschoppen de gelovigen op om zich achter de vorst te scharen.
69

  

Ook Mgr. Kerkhofs ondertekende de brief maar hij had liever gehad dat de inhoud 

anders was geweest. Door de oorlog in het perspectief van de Goddelijke 

Voorzienigheid te plaatsen misten de bisschoppen volgens hem de kans om de Duitse 

agressie duidelijk aan te klagen en om op voorzichtige wijze verzet aan te moedigen. 

Kerkhofs was bovendien van mening dat niet enkel de Vlaams-Nationalisten 

veroordeeld moest worden in de brief. Volgens Van Roey hadden zij het vernietigen 

van de Belgische Staat voor ogen. Volgens Kerkhofs moesten de bisschoppen alle 
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Belgen veroordelen die samenwerking met de Duitse bezetter en de installatie van een 

Nieuwe Orde-regime tot doel hadden. Ook zou Van Roey volgens de Luikse bisschop 

niet enkel hulde moeten brengen aan koning Leopold III maar ook aan de Belgische 

regering en parlementsleden in ballingschap. Van Roey hield echter geen rekening met 

de opmerkingen van Kerkhofs. Hij bleef een voorstander van de politiek van Leopold 

III en aanvaarde alle mogelijke aanpassingen  van het Belgische staatssysteem die de 

macht van de vorst konden uitbreiden. De kardinaal was zeker en vast op de hoogte 

van alle initiatieven die de koning op dit vlak nam. Van Roey wist dat dat het 

staatsbestel dat de koning voor ogen had onvermijdelijk een uitgesproken autoritair 

karakter zou hebben.
70

 

 

4.4. Naar een politiek van accommodatie 
 

Uiteindelijk werd duidelijk dat Hitler een sterk onafhankelijk België onder leiding van 

Leopold III afwees. Het Belgische episcopaat moest zich dus aanpassen aan de realiteit 

van de bezetting en tot een modus vivendi met de Duitse bezetter komen. Het 

episcopaat koos onder impuls van Van Roey voor een politiek van accommodatie aan 

de bezetting en aanwezigheid, de zogenaamde politiek van het minste kwaad, die 

onder ander ook door de Belgische industrie werd gevolgd. Het centrale doel van deze 

politiek was het veilig stellen van de onafhankelijkheid van de Katholieke instellingen 

en organisaties. Om de autonomie van de Kerk te vrijwaren probeerde het episcopaat 

ernstige confrontaties met de bezetter te vermijden. De Belgische bisschoppen waren 

zelfs bereid om bepaalde toegevingen te doen, om dit doel te kunnen bereiken. Het 

episcopaat probeerde absoluut het voortbestaan van het Katholieke middenveld te 

bestendigen omdat ze beseften dat dit, indien eens verloren, zeer moeilijk herop te 

bouwen zou zijn.
71

  

Het naziregime werd door het Belgische episcopaat verworpen aangezien het de Kerk 

wou onderdrukken en het nationaalsocialisme als onverzoenbaar werd gezien met het 

christendom. Samenwerking met de Duitse bezetter was dus uitgesloten. Toch was het 

voor de Kerk noodzakelijk om tot een modus vivendi te komen met de bezetter. De 

Nieuwe Orde werd echter resoluut verworpen. Volgens Etienne Verhoeyen was de 

afwijzing van de Nieuwe Orde en het nationaalsocialisme door Van Roey meer 

ingegeven door het feit dat deze regimes de autonomie van de Kerk bedreigden, dan 

                                              
70 Ibidem, p. 13.  
71 A. Dantoing, La “collaboration” du cardinal, p. 267. 
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door de aard van deze regimes.
72

 Het Belgisch episcopaat erkende snel na de 

capitulatie dat de Militärverwaltung de facto de macht in handen had en probeerde 

zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De kardinaal riep de gelovigen op de 

richtlijnen van de bezetter te volgen zolang deze vielen binnen wat volgens de 

internationale conventies aanvaardbaar was. De accommodatie-politiek van de Kerk 

was enkel mogelijk indien de Duitse bezetter de rechten en vrijheden van de Belgische 

Kerk respecteerde. Zolang de bezetter geen onaanvaardbare eisen stelde zou het 

episcopaat ernstige conflicten met de bezetter proberen vermijden. Het doel van de 

Kerk was om de controle over de Katholieke verenigingen en organisaties te behouden 

om zo de macht en invloed van de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde af te remmen. 

Een gelijkaardige politiek van het minste kwaad werd op dat moment ook gevolgd 

door andere vooraanstaande actoren in de Belgische samenleving zoals de 

secretarissen-generaal, de magistratuur, industriëlen, … .
73

 Naast een politiek van 

accommodatie was er ook sprake van een aanwezigheidspolitiek. Dit hield in dat de 

Kerk betrokken was bij activiteiten die geen uitgesproken Duitse stempel droegen. Een 

voorbeeld hiervan was het aandeel van de Kerk in Winterhulp.
74

 

Ook de Duitse bezetter zelf had baad bij de politiek van het episcopaat.  De 

Militärverwaltung wou de Belgische economie inschakelen in de Duitse 

oorlogseconomie. Hiervoor was het belangrijk dat er in bezet België een klimaat van 

kalmte en stabiliteit heerste. De bezetter besefte dat de Belgische Kerk gezien haar 

invloed en aanzien bij de bevolking hier een belangrijke rol kon spelen. De Duitse 

bezetter herinnerde zich vermoedelijk nog de vaak tumultueuze contacten met 

kardinaal Mercier tijdens de Eerste Wereldoorlog. Goede contacten met de Kerk kon 

voor stabiliteit in België zorgen.
75

 Verder was er ook nog de permanente strijd om 

macht en invloed tussen enerzijds de NSDAP en de SS en anderzijds het Duitse leger 

en de traditionele administratie in Duitsland en de bezette gebieden.
76

 De politiek van 

Heinrich Himmler en de SS hield de nazificering van België in en uiteindelijk de 

opname van België in een Groot-Duits rijk. Het leger wou een onafhankelijkere koers 

varen.
77

 Grote conflicten met de Kerk konden de aandacht van Berlijn trekken en zo de 

komst van een burgerlijk nationaalsocialistisch bestuur bespoedigen. Rust, kalmte en 

stabiliteit konden er daarentegen voor zorgen dat de positie van de  Militärverwaltung 

sterker werd en Berlijn minder geneigd zou zijn om in te grijpen. Volgens Dantoing 

                                              
72 “Tussen verzet en collaboratie. Katholieken onder duitse bezetting.” In: Kultuurleven. Maandblad 
voor kultuur en samenleving, 55 (1988), 9, p. 788. 
73 M. Van den Wijngaert, “L’ Eglise et les Catholiques sous l’occupation. L’angle belge, p. 10.  
74 R. Boudens, Kardinaal Van Roey, p. 24. 
75 A. Dantoing, La “collaboration” du cardinal, p. 268. 
76 Ibidem, p. 278. 
77 Ibidem, p. 273. 
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hadden Van Roey en de Militärverwaltung dus eigenlijk een gemeenschappelijk doel: 

de invloed van de SS en NSDAP in België verhinderen.
78

 

In tegenstelling tot zijn voorganger kardinaal Mercier, die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog hevig protesteerde tegen de Duitse bezetting, was Van Roey volgens 

Dantoing veel rustiger en bedachtzamer. Zijn pragmatisch karakter zorgde er voor dat 

hij onderhandelingen met de bezetter verkoos boven harde acties. Volgens de 

kardinaal hadden deze onderhandelingen meer effect dan openlijk protest. Via deze 

voorzichtige aanpak probeerde Van Roey volgens Dantoing te verhinderen dat de 

contacten met de Militärverwaltung teveel verstarden. Hij hoopte dat de bezetter 

hierdoor toegevingen zou doen zonder dat deze gezichtsverlies hoefde te vrezen.
79

 

Toch hield het Belgisch episcopaat voldoende afstand tot de bezetter. De contacten 

tussen het Belgische episcopaat en de Militärverwaltung verliepen voornamelijk via 

het aartsbisdom. Kardinaal van Roey hield een duidelijke afstand, hij aanvaardde de 

bezetter als macht maar keurde dit zeker niet goed. Zo heeft hij nooit een persoonlijke 

ontmoeting gehad met topfiguren Reeder en von Falkenhausen. De contacten met de 

Militärverwaltung verliepen uitsluitend schriftelijk of via tussenpersonen zoals Franz 

Thedieck
80

 en de  kanunniken Leclef en Van der Elst.
81

  

De politiek van accommodatie betekende trouwens zeker niet dat er geen conflicten 

waren tussen Kerkleiding en de bezetter. In 1940 kwam het al tot een aantal incidenten 

met de bezetter. De Duitse bezetter gaf een aantal maal blijk zich toch te willen 

bemoeien met interne Kerkelijke aangelegenheden. Een goed voorbeeld hiervan was 

de inmenging die de Duitse bezetter wenste in de benoemingen aan de Katholieke 

Universiteit Leuven.
82

  

 

 

 

 

                                              
78 Ibidem,  p. 280. 
79 Ibidem,  p. 269. 
80 Franz Thedieck adviseerde de Militärverwaltungschef in administratieve en  economische 
aangelegenheden en onderhield de contacten tussen de MV en de secretarissen-Generaal, en tussen 
de MV en het aartsbisdom mechelen. Hij had naar eigen zeggen meerdere ontmoetingen met Van 
Roey tussen 1940 en 1941. Vanaf 1942 tot zijn vertrek uit België in april 1943 had hij verschillende 
kerken contact met kanunnik Van der Elst, die was aangesteld als tussenpersoon voor de contacten 
van de kardinaal met de bezetter. (La “collaboration du cardinal” p. 271-272). 
81 A. Dantoing, La “collaboration” du cardinal, p. 315. 
82 R. Boudens, Kardinaal Van Roey, p. 42. 
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4.5. Naar het einde van de accommodatie 
 

Naarmate de bezetting vorderde  werd de accommodatie-politiek van het episcopaat 

steeds minder houdbaar. De druk van de bezetter op de Belgische bevolking werd 

steeds groter en binnen het episcopaat groeide het besef dat er moest gereageerd 

worden. Veel gelovigen zaten te wachten op een signaal van de bisschoppen. Het 

episcopaat probeerde stilaan van houding te veranderen. Een voorbeeld van de gestage 

koerswijziging was de brief van de bisschoppen aan generaal von Falkenhausen  van 9 

april 1942. Met deze brief protesteerden de bisschoppen tegen de beslissing van de 

bezetter om mijnwerkers te verplichten om één zondag op twee te werken. Deze 

maatregel was een zware inbreuk op de zondagsrust en konden de bisschoppen dus 

niet tolereren. Tot grote frustratie van de Militärverwaltung werd deze brief 

uiteindelijk op grote schaal verspreid doorheen het ganse land. Uiteindelijk gebeurde 

het onvermijdelijke: de veroordeling van de opeising van kerkklokken en verplichte 

tewerkstelling in 1943 maakten duidelijk dat er een einde kwam aan de politiek van het 

minste kwaad. Deze zet van het episcopaat zorgde voor een tijdelijke stopzetting van 

de contacten tussen Kerk en bezetter. Na enkele weken later werden de contacten 

opnieuw hersteld maar tot het einde van de bezetting zouden de spanningen tussen 

beide partijen blijven stijgen.
83

 

Het jaar 1942 was een scharniermoment. De oorlogskansen waren aan het keren en het 

besef groeide dat Duitsland te verslaan was. Ook voor het Belgische episcopaat was 

het jaar een keerpunt. Met hun afwijzing van de verplichte tewerkstelling gaven de 

bisschoppen een langverwacht signaal en vonden ze opnieuw aansluiting bij de 

meerderheid van de gelovigen. Vanaf dat moment was Van Roey er van overtuigd dat 

de liberale democratie terug zou keren. De kardinaal begon te focussen op 

sociaaleconomische aangelegenheden om zo de klassensolidariteit veilig te stellen. Dit 

uitte zich onder andere in zijn interventie tot het herstel van de syndicale eenheid en 

het feit dat hij positief stond ten aanzien van de veralgemening van de sociale 

zekerheid.
84

 

Het Belgische episcopaat besefte dat de bevolking al lang uitkeek naar een sterk 

signaal vanwege de kerkleiding en de herderlijke brieven in verband met de verplichte 

tewerkstelling werden dan ook enthousiast onthaald door de gelovigen. Het feit dat het 

uiteindelijk tot maart 1943 duurde voor er een echt sterk signaal kwam, was volgens 

Dantoing te wijten aan het feit dat dit inging tegen het beleid van accommodatie van 

kardinaal Van Roey had. Het was pas nadat de kerkleiding alle hoop op een 

                                              
83 M. Van den Wijngaert, “L’ Eglise et les Catholiques sous l’occupation. L’angle belge, p. 15. 
84 R. Van Doorslaer, “De Kerk en de Katholieke zuil in de Tweede Wereldoorlog”, in: Kultuurleven, 
Maandblad voor kultuur en samenleving, 55 (1988), 9, p. 795. 
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verzachting van het Duitse beleid inzake verplichte tewerkstelling verloren was, dat er 

werd overgegaan tot een publieke veroordeling van dit beleid.  Volgen Dantoing 

betreurden sommige priesters het feit dat de veroordeling van de verplichte 

tewerkstelling samenviel met de veroordeling van de klokkenroof. De morele belangen 

die in het eerste geval speelden waren volgens hen anders dan de het respect voor de 

gewijde klokken. Volgens Dantoing en kanunnik Dessain lijkt het dat het Belgische 

episcopaat, en vooral Van Roey, twijfelden om een politieke daad te stellen en 

gebruikten ze daarom een religieus voorwendsel om de verplichte tewerkstelling aan te 

klagen. Ze waren zich m.a.w. bewust van het risico dat aan een politiek signaal 

verbonden was. De Belgische bisschoppen hadden deze methode al eens eerder 

gebruikt in een brief van 8 mei 1942 aan de militaire bevelhebber. De verplichting om 

1 zondag op 2 te werken in de mijnen was een voorwendsel om te protesteren tegen de 

verplichte tewerkstelling in het algemeen.
85

 

Zeker vanaf 1943 liet het episcopaat de accommodatie dus los. De toestemming van de  

kardinaal om aalmoezeniers aan te stellen bij het Geheim Leger kan als het sluitstuk 

van deze evolutie beschouwd worden. Dit hield de feitelijke goedkeuring van het 

nationale verzet in door het episcopaat. Dit nationale verzet werd door de bisschoppen 

niet alleen als een verzetsgroep tegen de bezetter gezien maar ook als een garantie 

tegen een eventuele communistische revolutie na de bevrijding.
86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
85 A. Dantoing, La hierarchie catholique et La Belgique sous l’occupation Allemande, p. 324. 
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5. Houdingen diocesane clerus  
 

De onderstaande indeling gezien het beperkte bronnenmateriaal minder uitgebreid en 

gedetailleerd dan de typologie van Judaken. Gezien de gebruikte bronnen is de 

indeling van verzet grotendeels gebaseerd op de verschillende statuten. Wat 

engagement betreft werd gekozen voor een eigen indeling, gezien het feit dat er maar 

twee van de priesters effectief gerechtelijk veroordeeld werden wegens collaboratie en 

niet alle wettelijke vormen van collaboratie van toepassing waren. 

 

5.1. Sympathie voor de Duitse bezetter en/of (bepaalde 

aspecten van) de Nieuwe Orde 

5.1.1. Inleiding 

 

Het is zeer moeilijk kwantitatief vast te stellen hoe groot het aantal priesters en 

religieuzen was dat sympathiseerde met de Duitse bezetter en/of de Nieuwe Orde. Ook 

het aantal priesters en religieuzen dat zich effectief engageerde voor de Nieuwe Orde, 

en hierdoor openlijk voor hun sympathie uitkwamen, is moeilijk te achterhalen. Mark 

Van den Wijngaert schat op basis van de enquêtes die werden afgenomen bij priesters 

en religieuzen dat ongeveer negen procent van de Belgische priesters en religieuzen 

zou hebben gesympathiseerd met de Nieuwe Orde en dat twee tot drie procent zou zijn 

overgegaan tot collaboratie. Hij benadrukt wel dat deze cijfers zeker niet volledig 

betrouwbaar zijn. Veel geestelijken stonden volgens hem na de oorlog nogal 

weigerachtig tegenover vragen over de relatie tussen priesters en collaboratie, 

waardoor sommige antwoorden op de vragen van de enquête niet altijd 

overeenstemden met de werkelijke situatie tijdens de bezetting. Volgens Van den 

Wijngaert schaarden veel priesters zich na de oorlog aan de zijde van de overwinnaars 

en probeerden ze een mogelijk collaboratieverleden van zichzelf of van hun collega’s 

te verdoezelen.
87

 Van den Wijgaert beschouwd niet enkel personen die wettelijk 

veroordeeld zijn als collaborateurs. Om onduidelijkheid te vermijden verkiezen we om 

hier de term engagement voor de Nieuwe Orde te gebruiken in plaats van collaboratie. 

De schattingen van Van den Wijngaert rond geestelijken en collaboratie werden vaak 

overgenomen door andere auteurs.
88

 Wanneer we deze cijfers vergelijken met de lijst 

                                              
87 M. Van den Wijngaert, “L’ Eglise et les Catholiques sous l’occupation. L’angle belge”, p. 15. 
88 Zie L. Gevers, “Bisschoppen en bezetting. De Kerk in de Lage Landen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog”, in: Trajecta, 13 (2004), p. 373-399 en het hoofdstuk over Kerk en gelovigen in M. Van 
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Ecclésiastiques poursuivis pour faits de collaboration lijkt het percentage 

collaborerende geestelijken gevoelig lager. Op 4 juli 1946 waren  zestien geestelijken 

veroordeeld wegens collaboratie en 44 andere onderwerp van een onderzoek naar 

collaboratie of incivisme. Van die 44 werd een deel dus niet veroordeeld of zelfs niet 

voor de krijgsraad gebracht. Volgens onze interpretatie van de term collaboratie zijn 

zij dus eigenlijk geen collaborateurs. Op het moment dat het rapport werd opgesteld 

waren de meeste onderzoeken wel nog lopende.
89

 Dit kleine aantal geestelijken 

waartegen een onderzoek loopt is een indicatie dat collaboratie bij geestelijken een 

beperkt fenomeen was. Veel respondenten van de enquête hebben vermoedelijk 

sympathie voor de Nieuwe Orde of de Duitse bezetter, zonder concreet engagement 

gelijkgeschakeld hebben met collaboratie. 

Openlijk engagement van priesters voor de Nieuwe Orde was niet evident. Enerzijds 

overschreed een dergelijk engagement ruimschoots de politiek van accommodatie die 

de bisschoppen hadden voorzien. In de bisdommen Gent en Brugge waren het VNV en 

de DeVlag de meest prominente collaborerende verenigingen. Engagement voor deze 

bewegingen was moeilijk te verzoenen met het priesterschap. Het VNV werd door het 

episcopaat afgewezen omwille van haar separatistisch gedachtegoed. De aversie was 

wederzijds, ondanks het feit dat veel VNV’ers wel gelovig waren. Voor de DeVlag lag 

de situatie nog moeilijker. De DeVlag had op zijn minst een agodsdienstige 

ingesteldheid. De DeVlag werd echter gedwongen om rekening te houden met de 

godsdienstige gevoelens van een groot deel van de Vlaamse bevolking aangezien de 

Katholieke Kerk en het christendom een belangrijke plaats innamen binnen de 

Vlaamse samenleving.
90

 Dit zorgde er voor dat DeVlag moeilijk openlijk stelling kon 

innemen bij godsdienstige kwesties aangezien zowel de Vlaamse gelovigen als de SS 

toekeken en niet mochten worden gebruuskeerd. Het was volgens de DeVlag veiliger 

om haar pijlen te richten op het klerikalisme in plaats van op het geloof zelf. Zowel de 

Kerkleiding (o.a. de paus) als het volgens de DeVlag “Klerikale VNV” werden daarom 

aangepakt.
91

 De priesters die wij konden identificeren bevonden zich in het milieu van 

het VNV. 

 

 

                                                                                                                                             
den Wijngaert, ed. België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, 
317 p. 
89 Cegesoma, Geestelijken vervolgd wegens collaboratie, AA300. 
90 F. Seberechts, Geschiedenis van DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945, Gent, 
Perspectief Uitgaven, 1991, p. 54.  
91 Ibidem, p. 55. 
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5.1.2. Zonder concreet engagement 

 

Wegens de verschillende interpretaties van de term collaboratie verkiezen we in deze 

scriptie de term engagement voor de Nieuwe Orde en/of Duitse bezetter. Deze 

omschrijving staat tegenover sympathie zonder engagement. Hiermee bedoelen we 

priesters die wel sympathie hadden voor de Duitse bezetter en/of (bepaalde aspecten) 

van de Nieuwe Orde maar hier geen concrete daden aan koppelden. Ze kwamen hier 

niet openlijk of slechts in beperkte kring voor uit en koppelden dus geen openlijk 

engagement aan deze overtuiging. Wanneer de we de Enquête Kerk en clerus tijdens 

de bezetting bekijken wat betreft de bisdommen Gent en Brugge zien we een grote 

terughoudendheid wanneer het de vragen over collaboratie en Nieuwe Orde betreft. De 

meerderheid van de priesters gaven aan dat ze wel een collega kenden die er wat voor 

voelde maar dat deze niet overging tot een concreet engagement. Het ging om een 

minderheid van de priesters. Zo verklaarde  Petrus Lissens: “Er was één die er wat 

voor voelde zonder zich te engageren.”
92

 Ook in de bisschoppelijke was er hier en daar 

een priester die sympathie zou gehad hebben voor de Nieuwe Orde maar ook in deze 

gevallen kwam het niet tot een concreet engagement. Ook hier waren de meerderheid 

van de priesters trouwens anti-Duits en tegen het VNV.
93

 

 

5.1.3. Politiek engagement 

 

Houzee!
94

 

       

Er konden amper priesters teruggevonden worden in de bisdommen Gent en Brugge 

die zich openlijk  politiek engageerden voor de Nieuwe Orde. Met openlijk politiek 

engagement bedoelen we dat ze activiteiten ondernamen waarbij hun sympathie voor 

de Nieuwe Orde openlijk duidelijk werd. Dit kon door het deelnemen aan Nieuwe 

Orde-activiteiten, het bijwonen van manifestaties,… Van twee priesters, Frans De 

Wolf en Jozef De Brouwer, was er wel sprake van een duidelijk engagement. Hun 

activiteiten tijdens de bezetting komen worden in dit onderdeel geanalyseerd. 

 

 

                                              
92 Cegesoma, AA 1217 Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting, bisdommen Gent en Brugge. 
93 A. Van den Abeele, “De houding van leerlingen en leerkrachten tegenover bezetter en collaboratie 
in de Bruge middelbare scholen begin 1941”, in: Wetenschappelijke Tijdingen, 2001, p. 22-57. 
94 AG, Strafdossier Frans De Wolf, De Wolf in zijn brief aan Borms, 2 september 1943. 
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Frans De Wolf 

De Wolf was parochiepriester in Moregem, een klein dorpje in de provincie Oost-

Vlaanderen. Hij stond in het dorp bekend als erg Vlaams- en volgens sommige 

dorpelingen zelfs Duitsgezind. Blijkbaar zelfs in die mate dat de lokale 

Rijkswachtbrigade in de aanloop naar de  Tweede Wereldoorlog het bevel had 

gekregen om het huis van De Wolf te bewaken omdat hij bezoek zou ontvangen van 

“vreemde verdachte personen”. Hij werd er ook van verdacht te spioneren voor 

Duitsland. De Rijkswachters die met deze bewakingsopdracht werden belast gaven 

echter aan dat ze niets verdacht konden vaststellen.
95

  

Gedurende de bezetting werd de politieke voorkeur van Frans De Wolf veel 

duidelijker. Hij uitte in het openbaar zijn sympathie voor de Duitse bezetter en de 

Nieuwe Orde en nam deel aan manifestaties die een duidelijke Nieuwe Orde-stempel 

droegen. Zijn gedrag tijdens de bezetting was van die aard dat er na de oorlog tegen 

hem een onderzoek werd geopend wegens collaboratie. Voor het onderzoek naar de 

houding en activiteiten van Frans De Wolf tijdens de bezetting was zijn strafdossier bij 

het krijgsauditoraat de belangrijkste bron aangezien er geen egodocument of 

briefwisseling van zijn hand uit de oorlogsperiode konden worden teruggevonden.
96

 

De krijgsauditeur die het onderzoek had gevoerd nam het  De Wolf vooral kwalijk dat 

hij “[…] een van de geestelijken [was] die onder de bezetting openbaar hun sympathie 

en goedkeuring getoond hebben voor de leiding van de nieuwe-orde bewegingen.”
97

 

 In de aanklacht tegen Frans De Wolf kunnen drie grote componenten onderscheiden 

worden: zijn lidmaatschap van het VNV, zijn activiteiten binnen de lokale VNV-

afdeling en zijn vriendschappelijke contacten met August Borms en Staf De Clercq. 

Het was voornamelijk voor deze feiten “[…] waardoor hij openbaar zijn sympathie 

betuigdde voor de leiding van het VNV., in tegenstelling met de vaderlandslievende 

houding van de geestelijkheid in het algemeen, dat verdachte voor den Krijgsraad 

vervolgd wordt.”.
98

 Het is opmerkelijk dat de krijsauditeur de houding van De Wolf 

vergelijkt met de houding van de rest van de clerus. Dit is opnieuw een aanwijzing dat 

zich engageren voor de Nieuwe Orde en collaboratie bij geestelijken een eerder 

marginaal fenomeen was.
99

 

 

Lidmaatschap VNV 

Wanneer we het engagement van Frans De Wolf van naderbij gaan bestuderen blijkt 

meteen dat hij actief was binnen de lokale VNV-afdeling van het arrondissement 

Oudenaarde. Het VNV was in Oudenaarde zwak georganiseerd en kreeg eind jaren 30 

af te rekenen met interne twisten. Ook de zware concurrentie van de populaire 

                                              
95 AG, Strafdossier Frans De Wolf, P.V. 8 oktober 1944. 
96 In het Letterenhuis wordt enkel correspondentie van Frans De Wolf met Jozef Goossenaerts   
bewaard uit en 1928 en 1952 die niet bruikbaar is voor dit onderzoek. 
97 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Uiteenzetting der zaak. 
98 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Uiteenzetting der zaak. 
99 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Proces Verbaal der zitting. 
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katholieke flamingant Leo Vindevogel maakte het de partij moeilijk. Een bijkomende 

probleem voor het VNV was het groot aantal Franstaligen in de regio Oudenaarde. 

Nergens anders telde het VNV er verhoudingsgewijs meer geheime leden. Meer dan 

3/4 van het aantal VNV-leden in het arrondissement verkoos een geheim 

lidmaatschap.
100

 Frans De Wolf behoorde tot de geheime VNV-leden van het 

arrondissement Oudenaarde. Al bij zijn eerste verhoor op 9 september 1944 werd De 

Wolf geconfronteerd met het feit dat hij verdacht werd van lidmaatschap van het 

VNV. Hij ontkende dit echter en verklaarde dat hij nooit lid was geweest van het VNV 

maar wel sympathisant.
101

 Dit werd echter ontkracht door de krijgsauditeur. De naam 

Frans De Wolf werd immers teruggevonden op de officiële lijsten van het  VNV. De 

Wolf had in 1943 immers het trouwkenteken eerste klas ontvangen en aanvaard, iets 

wat hij uiteindelijk niet ontkende.
102

 De trouwkentekens werden uitgereikt naar 

aanleiding van het tienjarige bestaan van het VNV.  Personen die vóór 10 mei 1936 lid 

waren van het VNV kwamen in aanmerking voor het ontvangen van het trouwkenteken 

eerste klas.
103

 Pastoor Frans De Wolf kwam voor op een document van het VNV 

waarin de leden van het arrondissement Oudenaarde die het trouwkenteken eerste klas 

ontvingen opgesomd werden.
104

 Het VNV-lidmaatschap ontkennen had dus weinig zin 

meer. 

 

 

Activiteiten lokale VNV afdeling  

Het engagement van Frans De Wolf ging echter verder dan louter lidmaatschap van 

het VNV. Volgens verschillende getuigenissen was hij immers een regelmatig 

bezoeker van het Vlaamsch Huis in Oudenaarde. Zo verklaarde getuige Raymond 

Schepens dat Frans De Wolf elke donderdag de politieke vergaderingen van het VNV 

in het Vlaamsch Huis van Oudenaarde zou hebben bijgewoond. Ook andere getuigen 

zoals Jeroom Wastyn bevestigden dit. Volgens Medard Corijn, de gemeentesecretaris 

van Moregem en Ooike, was De Wolf zelfs lid van de arrondissementsraad van het 

VNV.
105

  

 

Het is duidelijk dat De Wolf een bijzondere plaats bekleedde binnen het regionale 

VNV. In een document van de Kreiskommandantur van Aalst van 10 december 1943 

werd De Wolf genoemd als vertrouwenspersoon voor de Erneuerungsbewegung. Dit 

hield in dat De Wolf zou bemiddelen in het conflict tussen het VNV en de DeVlag. De 

Wolf ontkende dat hij op de hoogte was van deze aanstelling als 

vertrouwenspersoon.
106

 Het is vreemd dat De Wolf hiervan niet op de hoogte zou zijn 

geweest. Zelfs indien zijn verklaring toch strookte met de werkelijkheid  en hij hier 

inderdaad niet van op de hoogte was toont de benoeming toch aan dat De Wolf zeker 

het toch het vertrouwen moet genoten hebben van de Duitse bezetter.  

                                              
100 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 271. 
101 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Verhoor 9 september 1944. 
102 AG, Strafdossier Frans De Wolf, uiteenzetting der zaak. 
103 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 514. 
104 AG, Strafdossier Frans De Wolf, P.V. 12/7/1945. 
105 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Getuigenis Medard Corijn 8 oktober 1944. 
106 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Proces-verbaal der openbare zitting. 
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Vriendschap met Borms en De Clercq 

Een derde element dat de Wolf kwalijk werd genomen waren zijn vriendschappelijke 

contacten met August Broms en Staf De Clercq. De Wolf bevestigde dat hij sinds 1906 

bevriend was met VNV-leider Staf De Clercq.
107

 Ook met de omstreden August 

Borms was Frans De Wolf bevriend. In een brief van 2 september 1943, die na de 

bevrijding bij Borms thuis in beslag werd genomen, noemde De Wolf Borms zijn 

“Dierbare vriend en strijdgenoot”. De Wolf laat Borms in de brief weten dat hij naar 

Antwerpen komt en hoopt van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om ook aan 

Borms een bezoek te brengen.
108

  

 

“Ik hoop u in de beste gezondheid te vinden en de gelegenheid te hebben een uurtje 

samen te kunnen praten, er is immers zoveel belangrijks waarover wij het kunnen 

hebben.”
109

  

 

De Wolf hoopte ook dat hij zijn vriend spoedig eens te kunnen ontvangen in 

Moregem. Ook de huishoudster van De Wolf keek volgens hem uit naar de komst van 

Borms. Ook met VNV-leider Staf De Clercq onderhield De Wolf contacten. Staf De 

Clercq zou voor zijn overlijden een bezoek gebracht hebben aan De Wolf.
110

 Ook 

Raymond Schepens getuigde dat De Wolf zowel Staf De Clercq als August Borms bij 

zich thuis ontving.
111

 De Wolf speelde ook een opmerkelijke rol bij de uitvaart van 

Staf De Clercq. Hij stelde dat hij aanvankelijk niet van plan was om naar de begrafenis 

van Staf De Clerq te gaan en dat hij deze aanzag als een Kerkelijke dienst.
112

  

 

 

Uitvaart Staf De Clerck  

Met Frans De Wolf, Albert De Maeyer en Jozef De Brouwer waren er drie priesters uit 

het bisdom Gent aanwezig bij de uitvaartplechtigheid van Staf De Clerck op de Grote 

Markt van Brussel. Om de betekenis van deze  aanwezigheid beter te kunnen 

inschatten is het belangrijk om eerst even in te gaan op de omstandigheden waarin 

deze uitvaart plaats vond. In de aanloop naar de plechtigheid heerste er immers een 

machtsstrijd tussen de Belgische Kerkleiding in de persoon van kardinaal Van Roey, 

de Duitse bezetter en het VNV.  

De VNV-leiding had de dag na het overlijden van De Clercq beslist om de 

begrafenisplechtigheid te laten plaatsvinden in de Brusselse Sint-Goedelekerk. 

Kardinaal Van Roey verbood dit echter en beriep zich hierbij op een kerkelijk 

voorschrift dat stelde dat lijkdiensten in de parochiekerk van de overledene moesten 

plaatsvinden en dat op deze regel enkel een uitzondering kon worden gemaakt indien 
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het om een staatsbegrafenis ging. Volgens de kardinaal had De Clercq hierop geen 

recht. De Raad van Leiding van het VNV legde zich hier  niet bij neer en verzocht de 

Duitse bezetter om de kerk in beslag te nemen. De bezetter zag de eis van het VNV 

niet zitten aangezien ze vreesden dat een dergelijke zet propagandagewijs een slechte 

zaak zo zijn.
113

 In tegenstelling tot bij problematiek van de opgeëiste parochiale 

lokalen ging de Duitse bezetter in dit geval dus in op de vraag van het VNV. In dit 

geval stonden voor de Duitsers dus duidelijk grotere belangen op het spel. 

Bij wijze van compromis stelde de VNV-leiding dan maar voor om van Roey voor een 

ultimatum te stellen: indien hij niet zou instemmen met een openluchtmis door een 

Vlaamse priester op de Brusselse Grote Markt zou de Sint-Goedelekerk toch in beslag 

genomen worden. Van Roey hielt echter opnieuw het been stijf en liet zijn secretaris 

Leclef meedelen aan het VNV dat een eucharistieviering op de Brusselse Grote Markt 

uitgesloten was aangezien dit het politieke karakter van de plechtigheid nog zou 

versterken. Vlaamse priesters die zich niet aan deze richtlijn hielden zouden 

gesanctioneerd worden. De bezettende overheid deelde mee aan het VNV dat de tijd té 

beperkt was om nog een toelating voor een Duitse priester te verkrijgen, waardoor de 

uitvaartplechtigheid op de Grote Markt uiteindelijk plaatsvond zonder misviering. Het 

religieuze aspect van de plechtigheid werd noodgedwongen beperkt tot het voorlezen 

van een aantal gebeden. De Duitse bezetter vermeed dus liever een harde confrontatie 

met de Belgische Kerkleiding en was hiervoor bereid om de eisen van het VNV naast 

zich neer te leggen.
114

 

De uitvaartplechtigheid op 27 oktober baadde volledig in een Nieuwe Ordesfeer. 

Uiteraard waren alle bewegingen die banden hadden met het VNV in grote getalen 

aanwezig. De uitvaart ging gepaard met uitgebreid vlaggenvertoon en zowel langs het 

parcours van de rouwstoet  als tijdens de dienst op de Grote Markt werd de Hitlergroet 

massaal gebracht. Naast vrienden en sympathisanten van Staf De Clercq waren er ook 

heel wat hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, samen met een uitgebreide delegatie 

Duitse militairen, vertegenwoordigers van de SS en buitenlandse delegaties zoals van 

de Nederlandse NSB.
115

 

Het is opvallend dat er toch een delegatie Katholieke geestelijken aanwezig was op de 

Brussels Grote Markt. Niet alleen had Staf De Clercq zich in het verleden meermaals 

negatief uitgelaten over de Katholieke Kerk, ook de spanningen in de aanloop naar de 

uitvaart tussen het VNV en kardinaal Van Roey zorgden er voor dat het bijwonen van 

de plechtigheid niet ideaal was voor Katholieke geestelijken. Toch waren er naast de 

reeds genoemde priesters uit het bisdom Gent nog heel wat andere geestelijken 

aanwezig. Onder andere de Noord-Franse deken Raes en pater Smits die de abt van 

Steenbrugge Dom Modest Van Assche vertegenwoordigde.
116

 Raes verrichte de 

meeste religieuze handelingen, zo bad hij voor het vertrek van de lijkstoet aan het 

                                              
113 B. De Wever, Greep naar de macht,  p. 519. 
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115 Volk en Staat, 28 oktober 1942, p. 1 
116 In het artikel werd  ook melding gemaakt van een  zekere Van Noot, pastoor van Dombeke. Noch 
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VNV-hoofdkwartier het De Profundus voor (dat werd beantwoord door de andere 

aanwezige geestelijken waaronder dus De Wolf en De Brouwer) en beklom hij het 

spreekgestoelte op de Grote Markt om enkele huldewoorden uit te spreken over Staf 

De Clercq en de aanwezigen te verzoeken samen enkele gebeden uit te spreken voor 

de zielenrust van de overledene.
117

 Vermoedelijk werd voor een Noord-Franse priester 

gekozen om nog meer problemen te vermijden met het Belgisch episcopaat.  

 

Katholieke geestelijken (waaronder De Wolf en De Brouwer) tijdens de 

plechtigheid op de Grote Markt (Cegesoma).  

 

Na de plechtigheid op de Grote markt vertrok een rouwstoet richting Kester en werd er  

in de lokale parochiekerk een kerkelijke uitvaardienst te houden. Tot ongenoegen van 

de VNV’ers volgde de lokale geestelijkheid de  bisschoppelijke richtlijnen en verbood 

ze de aanwezigheid van vlaggen in het kerkgebouw.
118

 Opnieuw zijn heel prominenten 

komen opdagen en is er een ruime delegatie VNV-mandatarissen aanwezig. Ook Frans 

De Wolf is weer van de partij en hij krijgt zelfs een bijzondere vermelding in het 

verslag in Volk en Staat. 

 “Ook de Vlaamsche nationale priesters zijn er, in schrille tegenstelling tot den 

verpolitiekten clerus, vertegenwoordigd door den ouden pastor van te lande E. H. 

Frans de Wolf, pastoor te Moregem, die vóór de rouwplechtigheid de deelneming van 

de Vlaamsche nationale priesters aan Leider dr. Elias betuigde en in hun aller naam 

zijn blijvende trouw betuigde.”
119

  

                                              
117 Volk en Staat, 28 oktober 1942, p. 1. 
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De plechtigheden op de Grote Markt hadden een uitgesproken Nieuwe Orde karakter. 

Hoewel veel van de aanwezige priesters hun aanwezigheid na de oorlog probeerden te 

minimaliseren was voor de meeste sympathie voor Staf De Clercq vermoedelijk toch 

wel de belangrijkste reden.
120

 Hun aanwezigheid werd echter niet geapprecieerd door 

leden van de hogere clerus. Zo werd Jozef De Brouwer hiervoor op zijn vingers 

getikt.
121

   

 

Praalgraf  

Zoals gezegd werd De Clercq begraven op het kerkhof van Kester, dit bleek echter 

slechts een tijdelijke rustplaats te zijn. In 1943 werd ter gelegenheid van het 10-jarig 

jubileum van het VNV zijn stoffelijk overschot overgebracht naar een praalgraf op de 

Kesterheide. Dit sobere praalgraf werd permanent bewaakt door een erewacht en 

kaderde in de personencultus die het VNV rond haar eerste leider wou organiseren.
122

 

Frans De Wolf speelde bij de uitvaart van De Clercq al een rol als vertegenwoordiger 

van de Vlaams-Nationale geestelijkheid. Toen op 9 oktober 1943 het stoffelijk 

overschot van De Clercq onder grote belangstelling werd verplaatst speelde hij een 

grotere, meer ceremoniële rol. Gekleed in koorkleed sprak hij een aantal gebeden uit, 

besprenkeld hij het  praalgraf en de doodskist met wijwater en bewierookt hij beiden. 

De Wolf was voor deze taak uitgekozen aangezien hij “[…] van voor den eersten 

wereldoorlog  vriend en  onversaagde strijdmakker van Staf De Clercq was.” en 

volgens Volk en Staat als een “Volksverbonden priester” kon beschouwd worden.
123

 

Ook een Achiel Stubbe, een andere Oost-Vlaamse priester, was bij deze gelegenheid 

aanwezig (cfr. infra). Ook deze plechtigheid verliep in een uitgesproken Nieuwe Orde-

sfeer, inclusief uitgebreid vlaggenvertoon en het massaal brengen van de hitlergroet.
124

 

 

                                              
120 Zo stelde De Brouwer dat hij een collega verving.  
121 Archief Heemkundige Kring Haaltert, Archief Jozef De Brouwer, Egodocumenten, ongedateerde 
autobiografische documenten. p.9. 
122 B. De Wever, Staf De Clercq, Brussel, Grammens, 1989, p. 218. 
123 Volk en Staat, dinsdag 12 oktober 1943, p. 2. 
124 Volk en Staat, dinsdag 12 oktober 1943, p.2. 
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Frans De Wolf zegent het praalgraf van Staf De Clercq op de Kesterheide. 

(Cegesoma) 

 

 

 

Andere 

Na de oorlog werden er tegen De Wolf nog enkele andere beschuldigingen geuit. De 

Wolf gaf ook toe geabonneerd te zijn op Volk en Staat en nog enkele andere bladen, 

naar eigen zeggen “[…] om op de hoogte te blijven van de Vlaamsche kwesties.”
125

. 

Andere beschuldigingen konden niet bewezen  worden en werden door De Wolf met 

klem ontkend. Zo zou hij volgens burgemeester Raymond Schepens en 

gemeentesecretaris Medard Corijn ook een rol hebben gespeeld in het afzetten van de 

burgemeester van Moregem en de installatie van een VNV’er als 

oorlogsburgemeester.
126

 Burgemeester Raymond Schepens van Moregem kreeg geen 

Belgische sanctie wegens postverlating maar toch een Duits ambtsverbod. Op januari 

1941 werd hij afgezet en door de Duitsers vervangen door Maxim Van 

Meulebroecke.
127

 Behalve deze twee getuigenissen werden er geen andere 

aanwijzingen of bewijzen gevonden dat De Wolf hierin effectief een rol heeft 

gespeeld. De Krijgsauditeur brengt het dan ook niet ter sprake in zijn aanklacht tegen 

De Wolf.   

 

                                              
125 AG, Strafdossier Frans De Wolf, Proces Verbaal der zitting. 
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Uiteindelijk op 20 maart 1947 door de Krijgsraad van Gent veroordeeld werd tot twee 

jaar gevangenisstraf wegens “a) met een opzet ’s vijands politiek of plannen in de hand 

te hebben gewerkt; b) wetens ’s vijands politiek of oogmerken te hebben gediend”.
128

 

Hij werd ontslagen als pastoor van Moregem en kreeg hierna geen nieuwe benoeming 

als parochiepriester.
129

 

Het engagement van Frans De Wolf was zeer duidelijk. Hij was zeer Vlaamsgezind en 

onderhield zeer nauwe contacten met het VNV. Ook Jozef De Brouwer, een andere 

priester uit het bisdom Gent, stond bekend als zeer Vlaamsgezind. Ook hij had 

sympathie voor het VNV maar zijn engagement ging veel minder ver dan dat van 

Frans De Wolf. 

 

Jozef De Brouwer 

Jozef De Brouwer was onderpastoor in Denderleeuw en stond bij zijn parochianen 

bekend als zeer Vlaamsgezind. De Brouwer gaf aan dat hij sympathie had voor 

bepaalde aspecten van het gedachtengoed van de Nieuwe Orde. Wel verwierp hij 

resoluut de DeVlag.
130

 Vanuit zijn Vlaams-Nationalistische overtuiging had De 

Brouwer zeker sympathie voor het VNV. Hij was ook aanwezig op de 

uitvaartplechtigheid van Staf De Clercq (cfr. Supra) en las hij regelmatig Volk en 

Staat. Hij had naar eigen zeggen geen  abonnement en las deze krant omdat ze het 

beste zijn “[…] opinie en goeddunken weergaf”.
131

  

 

Oostfront 

De Brouwer kon begrip opbrengen voor Vlamingen die aan het Oostfront vochten 

maar moedigde dit naar eigen zeggen niet aan.
132

 Twee jongens die zich in 1941 

wilden aanmelden voor het Vlaams Legioen gaf De Brouwer tevergeefs de raad om te 

blijven en “[…] voor Vlaanderen hier te strijden”. Aan diegenen die naar het 

Oostfront vertrokken schonk De Brouwer een rozenkrans. Eén van de jongens werd al 

in december 1941 doodgeschoten, samen met een jongen uit Okegem. De Brouwer 

ontwierp voor beiden het doodsprentje.
133

 De Brouwer stond dus aanvankelijk niet 

weigerachtig tegenover Vlamingen die gingen strijden aan het Oostfront. Als 

overtuigd Katholiek beschouwde hij het Communisme zeker als een bedreiging. In 

maart 1943 schreef De Brouwer echter aan VNV-leider Elias dat hij het niet langer 

verantwoord vond “[…] nog Vlaamse jongens voor het Oostfront te ronselen, gezien 
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zij verplicht werden hun geloof ontrouw te worden!”.
134

 In dezelfde brief uitte De 

Brouwer ook zijn ontgoocheling over de koers van het VNV. De verhoudingen tussen 

de Duitse bezetter en het VNV baarden De Brouwer grote  zorgen.  

Brief aan Leider Elias 

De Brouwer uitte dus zijn bezorgdheden in een brief van 3 april 1943, gericht aan 

VNV-leider Elias en aan de Raad van leiding. De Brouwer was bang dat het VNV de 

Vlaamse belangen onvoldoende verdedigde en de Duitse belangen zou laten primeren 

boven de Vlaamse. Zo steunde de houding van het VNV volgens De Brouwer op een 

aantal verkeerde principes. Zo was het volgens hem fout dat het VNV stelde dat 

Duitsland moest winnen. Volgens De Brouwer was op dit vlak het enige geldige 

principe dat Vlaanderen moet winnen. De Brouwer hekelde het feit dat Vlaanderen 

volgens hem naar de gunsten van de Duitse bezetter moest dingen om 

onafhankelijkheid te verkrijgen.
135

  

“Vlaanderen moet zijn recht op eigen bestaan niet verdienen door  bepaalde 

houdingen, offers en gebaren. Vlaanderen heeft het recht op zijn zelfstandigheid uit de 

kracht en de wetten van zijn eigen wezen.”
136

 

Uiteindelijk zou er volgens De Brouwer trouwens niets in huis komen van deze 

Vlaamse onafhankelijkheid als het van de Duitse bezetter zou afhangen: 

“[… ] dat wij [de Vlamingen] dag op dag gefopt worden en het  nog meer zouden zijn  

moesten de Duitschers volledig winnen en de lakens uitdelen in Europa: ofwel worden 

we Duitsch, ofwel krijgen we den akeligen Belgiek terug als bufferstaat […]”
137

 

De Brouwer heeft ook kritiek op de nationaalsocialistische invloed op het VNV en hij 

hekelt het feit dat de beloftes die door de Duitsers gemaakt werden in verband met het 

Vlaamse Legioen verbroken worden. Voor De Brouwer is het duidelijk, het 

nationaalsocialisme is in strijd met het Katholieke geloof en mag daarom zeker niet in 

Vlaanderen geïmplementeerd worden.  

“Welnu dat nationaalsocialisme beteekent voor Vlaanderen de verloochening van zijn 

Katholiciteit en de verheidensching over heel de lijn, wat wij als Katholieken nooit 

mogen en nooit kunnen aannemen.”
138

 

Uit de brief wordt duidelijk dat De Brouwer erg teleurgesteld is in het VNV en zich 

tegen de Duitse bezetter keert. Zijn betrokkenheid bij het VNV, zoals het bijwonen 

van de uitvaart van Staf De Clercq en een abonnement op Volk en Staat, komt dus 

voort uit een zeer sterke Vlaams-Nationalistische gevoelens. De Brouwer had 

aanvankelijk het geloof dat Vlaanderen via het VNV en met de steun van de Duitse 

bezetter Vlaanderen onafhankelijkheid zou kunnen verkrijgen. Het verloop van de 
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bezetting toonde echter aan dat dit ijdele hoop was. Voor De Brouwer was het VNV 

op een verkeerde weg ingeslagen. Hij distantieert zich duidelijk van het 

nationaalsocialisme, dat hij onverzoenbaar achtte met het Katholicisme. 

De Brouwer stond met zijn overtuiging dat het VNV onvoldoende deed voor de 

Vlaamse zaak trouwens niet alleen. Ook de West-Vlaamse priester Maurits Geerardyn 

volgde deze gedachte. Geerardyn had helemaal geen probleem met de samenwerking 

van het VNV met de Duitse bezetter. Wel verwaarloosden het VNV en de bezetter 

volgens hem de Dietse belangen.
139

 Geerardyn stichtte bij wijze van verzet het Diets 

Eedverbond. Deze clandestiene organisatie bestond vooral uit gewezen Verdinaso-

aanhangers. De stelling van deze organisatie was dat de Dietse gedachte steeds voorop 

moest worden gesteld en belangrijkste streefdoel moest zijn van Vlaams-Nationalisten. 

Het verbond leverde tijdens de bezetting hevige kritiek op het VNV omdat die partij 

door haar onvoorwaardelijke collaboratie met de Duitse bezetter de Dietse belangen op 

de tweede plaats zou stellen.
140

 Toch volgde Geerardyn niet volledig de lijn van De 

Brouwer. Hij ging immers akkoord  met het nationaalsocialisme en was voor de 

oprichting van een Dietse SS.
141

 De Brouwer wees het nationaalsocialisme zoals 

gezegd af omdat het volgens hem onverzoenbaar was met het Katholicisme. 

Na de bevrijding vaardigde de Procureur des Konings  van Oudenaarde een 

aanhoudingsbevel uit tegen de Brouwer. Lid van Winterhulp, lid van de DeVlag en van 

het VNV, het eindigen van zijn brieven met Heil Hitler, het bijwonen van de 

begrafenisplechtigheid van Staf De Clercq, herhaaldelijke bezoeken aan de 

oorlogsburgemeester en verklikking. De Brouwer beslist om vrijwillig naar 

Oudenaarde te gaan. Na een onderhoud met De Brouwer trok de procureur het 

aanhoudingsbevel in en beval hij een nieuw onderzoek. De Brouwer verklaarde dat 

enkel zijn lidmaatschap van Winterhulp en zijn aanwezigheid op de uitvaart van Staf 

De Clerq strookten met de werkelijkheid. De Brouwer verantwoorde zijn 

aanwezigheid op de uitvaart van De Clercq door te zeggen dat hij een priester moest 

vervangen die verhinderd was. Dit lijkt eerder een excuus aangezien er voldoende 

andere priesters aanwezig waren en De Brouwer geen belangrijke ceremoniële rol had 

tijdens de dienst. De beschuldigingen van het Heil Hitler waren gebaseerd op 

geruchten en speculaties en konden niet bewezen worden.
142

 Het onderzoek wordt 

afgesloten en er komt zelfs geen officieel onderzoek van de krijgsauditeur tegen De 

Brouwer. Ook de bisschop komt in actie en beslist dat De Brouwer wegens zijn 

ongehoorzaamheid tijdens de bezetting weg moet uit Denderleeuw. Vooral de pastoor 

van Denderleeuw wil De Brouwer zo snel mogelijk weg. Wanneer uiteindelijk blijkt 

dat De Brouwer nog niet vertrokken is wordt hij door het bisdom geschorst.
143

 

                                              
139 N. Wouters, “Geerardyn Maurits.” In: DE WEVER (B.), DE SCHRIJVER (R.), et.al., Nieuwe 
encyclopedie van de Vlaamse beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 1242. 
140 N. Wouters, “Het Dietsch Eedverbond.” In: DE WEVER (B.), DE SCHRIJVER (R.), et.al, NEVB, Tielt, 
Lannoo, 1998, p. 944 
141 N. Wouters, “Geerardyn Maurits.”, NEVB, p. 1442. 
142 J. Roelants, Omme God ende Vlaenderen. Leven en werk van Jozef De Brouwer, Haaltert, 
Heemkundige kring Haaltert, 2009, p. 25. 
143 Ibidem, p. 26. 
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Uit de brieven die De Brouwer na de bevrijding schrijft, vooral naar E.H. De Kesel, de 

bestuurder van het Gentse seminarie, spreekt verbittering. Hij begrijpt niet wat hij 

tijdens de bezetting verkeerd heeft gedaan. 

Maar wat ik hierin niet begrijp, dat is waarom ik alleen, waarer toch zovelen waren 

die het deden, waarom ik alleen er moet om gestraft worden ?”
144

 

De Brouwer vond ook dat de kerkleiding zich na de bevrijding te laks opstelde en de 

uitwassen van de repressie moest veroordelen. De Brouwer gaf ook aan dat hij zich 

nog steeds niet bewust was van wat hij tijdens de bezetting had misdaan. Hij was er 

van overtuigd dat hij goed gehandeld had. De Brouwer werd geschorst als priester 

maar gaf aan dat hij deze schorsing met fierheid droeg. De Brouwer beklaagde zich er 

ook over dat priesters die commentaar gaven bij de herderlijke brieven van tijdens de 

bezetting (cfr. infra) gefeliciteerd werden terwijl dit voor oorlog verboden was en dat 

hij na de oorlog door het bisdom gesanctioneerd werd.
145

 Uiteindelijk werd Jozef De 

Brouwer benoemd tot onderpastoor in Hofstade. Hij zou de rest van zijn leven blijven 

uitkomen voor zijn flamingantisme.
146

 

 

5.1.4. Cultureel engagement 

 

Vlaamse priesters waren als vanouds vaak actief op cultureel vlak. Zo drukten heel wat 

priester-dichters hun stempel op het Vlaamse literaire leven. Het hoeft dus niet te 

verbazen dat ook in het interbellum en tijdens de bezetting een aantal priesters 

cultureel actief waren. Deze activiteiten waren niet onomstreden aangezien de Duitse 

bezetter tijdens de bezetting controle uitoefende op de culturele productie. Onder 

cultureel engagement verstaan we alle culturele activiteiten die ondernomen werden en 

die een duidelijke band met de Nieuwe Orde hadden, zoals bijvoorbeeld medewerking 

aan bepaalde tijdschriften, betrokkenheid bij bepaalde culturele verenigingen, 

tentoonstellingen, … . De problematiek van een cultureel engagement tijdens de 

bezetting, in de literatuur vaak culturele collaboratiegenoemd, is zeer complex. Zeker 

bij gebrek aan strafdossiers is het vaak moeilijk te onderzoeken in welke mate iemands 

culturele activiteiten louter cultureel waren, of ook een band hadden met politiek. 

Marnix Beyen definieert culturele collaboratie als “de activiteiten van schrijvers en 

kunstenaars die op welke manier ook hun medewerking hebben verleend aan bepaalde 

aspecten van het Duitse bezettingsregime.”
147

 Hij houdt is zijn definitie dus geen 

                                              
144 AHKH, Archief Jozef De Brouwer, Briefwisseling, van Jozef De Brouwer aan Z.E.H. De Kesel, 
december 1944. 
145 AHKH, Archief Jozef De Brouwer, Briefwisseling, , Brief van Jozef De Brouwer aan Z.E.H. De Kesel, 
Octaafdag van Driekoningen 1945. 
146 J. Roelants, Omme God ende Vlaenderen, p.28. 
147 M. Beyen, “Van Brunclaer tot Peleman. Cultureel onderhandelen in bezettingstijd.” In: DE VOS (L.), 
T’SJOEN (Y.) en STYNEN (L.), eds. Verbrande Schrijvers. Culturele collaboratie in Vlaanderen 1933 
1953. Gent, Academia Press, 2009, pp. 21. 
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rekening met een eventuele gerechtelijke veroordelingen wegens collaboratie. Het 

vaststellen van de omvang van iemands culturele activiteiten tijdens de bezetting is 

vaak zelfs al niet evident. Het onderzoek van Tsjoerd van Faassen naar de culturele 

activiteiten van Ernest Claes tijdens de bezetting toont bijvoorbeeld  aan dat het 

culturele engagement van auteurs vaak groter was dan ze na de oorlog zelf wilden 

toegeven. En dat de banden met de bezetter en/of de Nieuwe soms nauwer waren dan 

beweerd werd.
148

 Het blijft het vaak moeilijk in te schatten of dit grotere engagement 

het gevolg was van politieke sympathie voor de Nieuwe Orde of omdat de kunstenaars 

gewoon cultureel actief wensten te blijven en zich geen vragen stelden bij het politiek 

karakter van de initiatieven waaraan ze meewerkten.  

 

Achiel Stubbe 

Een van de priesters die tijdens de bezetting een concreet cultureel engagement opnam 

was Achiel Stubbe. Volgens zijn biograaf Jaak Fontier nam Achiel Stubbe tijdens de 

bezetting, gedreven door zijn ambitie,  een aantal minder goed overwogen beslissingen 

richting Nieuwe Orde zoals publiceren in Volk en Staat maar ontsnapte hij na de 

oorlog aan zware sancties aangezien zijn medewerking enkel van culturele aard was 

geweest. Wel bleef hij als gevolg hiervan na de bevrijding een tijdje zonder ambt.
149

 

Fontier vermeldt dus niet dat Achiel Stubbe op 2 september 1947 door de krijgsraad 

van Gent werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden wegens “met een 

kwaad opzet en wetens ’s vijands politiek gediend te hebben”.
150

 De oorlogsperiode 

komt in Fontiers artikel slechts zijdelings aan bod en hij gaat niet dieper in op de 

publicaties en activiteiten van Stubbe tijdens de bezetting. Ook in andere biografische 

publicaties over Stubbe gaat men niet dieper in op de activiteiten en houding van 

Stubbe tijdens de bezetting.
151

 Naast de precieze inhoud van Stubbes culturele 

engagement is het dus ook belangrijk te achterhalen in welke mate dit voortkwam uit 

een sympathie voor de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde. Had zijn engagement 

binnen de Nieuwe Orde een politieke oorsprong of een louter culturele ? 

Gezien zijn veroordeling wegens collaboratie zou het strafdossier een rijke bron 

kunnen zijn voor dit onderzoek. Aangezien Achiel Stubbe bij arrest van het Hof van 

Beroep van Gent op 17 juni 1958  eerherstel kreeg gaf het college van procureurs-

generaal echter geen toestemming tot inzage in zijn strafdossier. Toch waren er 

gelukkig enkele andere bronnen beschikbaar die een beeld gaven over de houding en 

bezigheden van Stubbe tijdens de bezetting.  

                                              
148 VAN FAASSEN (S.). “Heb ik nu werkelijk zulke grove misdaden bedreven ?” In: DE VOS (L.), T’SJOEN 
(Y.) en STYNEN (L.), eds. Verbrande Schrijvers. Culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-1953. Gent, 
Academia Press, 2009, pp. 41-69. 
149 J. Fontier, Achiel Stubbe. Brugge, VWS, 2003, p. 6. 
150 Belgisch Staatsblad, 27 november 1947, p. 11005, nr. 69848. 
151 F. Van der Mueren, In Memoriam E.H. dr. A. Stubbe?, in: Jaarboek Koninklijke Vlaamse Academie 
Wetenschappen voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel, 1963, 297-
302. 
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Achiel Stubbe begon zijn religieuze carrière als redemptorist. Hij behaalde aan de 

Katholieke Universiteit van Leuven het diploma licentiaat in de kunstgeschiedenis en 

de archeologie en promoveerde nadien nog tot doctor in de geschiedenis. Na enige tijd 

docent kerkgeschiedenis te zijn geweest aan het scholasticaat van de redemptoristen in 

Leuven maakte hij in 1934 de overstap naar het wereldlijk priesterschap en werd 

onderpastoor in Zelzate.
152

 Volgens Gaby Gyselen zou er tijdens het interbellum een 

grote wederzijdse beïnvloeding geweest zijn tussen  Reimond Tollenaere en Achiel 

Stubbe, waarbij Stubbe steeds een nationalistisch standpunt zou ingenomen hebben.
153

 

Helaas konden in verband met deze bewering geen verdere gegevens of bronnen 

teruggevonden worden. Het is dus onduidelijk waarop Gyselen deze stelling baseerde. 

Wel is zeker dat Stubbe tijdens het interbellum contacten onderhield met Cyriel 

Verschaeve.
154

 Op vier oktober 1940 werd Stubbe benoemd tot onderpastoor in 

Ledeberg, maar op negen juni 1941 nam hij al officieel ontslag uit deze functie om in 

dienst te treden als docent aan het Radio- en Filmtechnisch Instituut in Brussel. 

Hoewel hij geen kerkelijke functies meer uitoefende bleef hij wel priester. Later zou 

hij ook een aanstelling gekregen hebben als hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 

universiteit van Praag.
155

 In verband met deze twee functies konden geen verder 

gegevens of bronmateriaal teruggevonden worden.  

 

Publicaties 

Tijdens de bezetting schreef Stubbe artikels voor het tijdschrift Westland en voor de 

krant Volk en Staat, twee publicaties die een duidelijke band met de Nieuwe Orde 

hadden. In 1942 publiceerde Achiel Stubbe in Westland het artikel Doode en levende 

wetenschap. Dit artikel is een recensie van twee publicaties (respectievelijk over 

Rubens en het Plantinhuis) in de reeks Maerlantbibliotheek. Naast een kritische 

bespreking van de twee publicaties maakt Stubbe ook een aantal reflecties over het 

statuut van geschiedschrijving. Hoewel het artikel van culturele en (kunst)historische 

aard getuigt de inleiding van een sterk Vlaams bewustzijn.  Volgens Stubbe is het 

hoogst te waarderen streven “[…] om de meer ontwikkelde volksgenooten in contact te 

brengen met de edelste manifestaties van ons kunsthistorisch verleden en het beleven 

van dit verleden tot een factor te maken van de Vlaamsch-Nationale 

heropstanding.”
156

 De gedachte dat het Vlaamse verleden kon gebruikt worden om de 

situatie van Vlaanderen in het heden te beïnvloeden was trouwens een gedachte die 

later nog terug zou komen in het werk van Stubbe.  

Zelfs zonder het verkondigen van een expliciet politieke boodschap was publiceren in 

Westland niet onomstreden. Het cultureel-letterkundig tijdschrift stond tot eind 1942 

onder leiding van Filip De Pillecijn en hoewel hij in het eerste nummer benadrukte dat 

                                              
152  J. Fontier, Achiel Stubbe. Brugge, VWS, 2003, p. 6 
153 G. Ghyselen, “Stubbe Achiel.”, in: Deleu (J.) ed., et al. EVB, Tielt, Lannoo, 1973,  p. 1499. 
154 ADVN, Archief Cyriel Verschaeve, brief Achiel Stubbe. 
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het blad geen spreekbuis wou zijn van een kliek, groep of partij, maar in hoofdzaak 

aan de letterkunde gewijd, werden toch een aantal politieke bijdragen gepubliceerd. Zo 

verschenen er in de laatste vier nummers van de eerste jaargang een aantal pro-Duitse 

artikels van de hand van Herman Van Puymbrouck en publiceerde Westland Urbain 

Van De Voorde’s omstreden tweedelig essay Frankrijks Dubbele Ziel. Verder kon 

Westland na het ontslag van De Pillecijn rekenen op de medewerking van een aantal 

notoire collaborateurs zoals  Pol le Roy en Jef van de Wiele.
157

 Het hoeft dan ook niet 

te verbazen dat zowel hoofdredacteur als de redactiesecretaris zich na de oorlog 

dienden te verantwoorden voor de krijgsraad wegens persmisdrijven. De meeste 

medewerkers van Westland werden trouwens ook nog voor andere gevallen van 

(pers)collaboratie vervolgd, waarbij hun medewerking aan Westland een extra 

bezwarend element was in het onderzoek.
158

 Zijn medewerking aan Westland zal dus 

ongetwijfeld ook op het proces van Achiel Stubbe ter sprake gekomen zijn. 

In 1943 werkte Stubbe mee aan een officiële VNV-publicatie. Toen verscheen immers 

het eerste nummer in de reeks Ons Erfgoed dat in opdracht van het VNV werd 

uitgegeven door Uitgeverij Volk en Staat. In dit korte boekje probeerde Stubbe een 

synthese te maken van de “[…] Groot-Vlaamsche geschiedenis van de vroege 

Middeleeuwen af tot in de laatsten tijd.”
159

 Stubbe schetst de geschiedenis van 

Vlaanderen en heeft daarbij aandacht voor zowel politieke als kunsthistorische 

ontwikkelingen. Ook heeft hij ruime aandacht voor de verschillende connotaties die 

doorheen de geschiedenis aan het woord Vlaanderen verbonden werden.  

De Groot-Nederlandse sympathieën van Stubbe zijn in dit werk duidelijk aanwezig. 

Ook legt hij meermaals de nadruk op de Germaanse wortels van Vlaanderen. Hij 

betreurde sterk de scheiding van de Nederlanden in de 16
de

 eeuw. Hiermee werd 

volgens hem de ondergang van een bloeiend Vlaanderen ingezet. 

“Dit beteekende in den schoot van de Zuidelijke Nederlanden de groeiende 

overheersching van het Waalsche en den langzamen ondergang van het Vlaamsche 

volksdeel.”
160

   

Volgens Stubbe zorgde de recente heropbloei van de Vlaamse literatuur en 

schilderkunst bij de Vlamingen voor een groeiend bewustzijn over de politieke en 

culturele betekenis van de Nederlanden. Stubbe zien meer heil in een Vlaanderen dat 

toenadering zoekt tot Nederland dan in een onafhankelijk Vlaanderen. 

“Uit  dit bewustzijn groeide stilaan, over de enge horizonten van het klein-Vlaanderen 

der eerste  Belgische flaminganten heen,  het verlangen naar een toenadering tot het 

Noord-Nederlandsche broedervolk.”
161
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Op het einde van het boekje drukt Stubbe zijn hoop uit dat het spoedig tot een 

hereniging van de Nederlanden komt.  

“We gelooven dan ook, wat de toekomst betreft, met een niet te schokken vertrouwen, 

in de zoo niet politieke dan toch geestelijke hereeniging van de veertien millioen 

Nederlandsche ras- en taalgenoten, die, omdat ze ras-, taal- en ten slotte ook 

lotsverbonden in gesloten groep aan dezelfde Westkust leven, niet blijvend kunnen 

gescheiden worden.”
162

 

Het is opvallend dat Achiel Stubbe zich in een VNV-publicatie van 1943 zo openlijk 

uitspreekt voor het Groot-Nederlandse gedachtegoed. De discussie of het VNV moest 

streven naar een onafhankelijk Vlaanderen of naar een Groot-Nederland was binnen 

het VNV vaak stof geweest voor discussie. Door de machtsstrijd tussen het VNV en de 

DeVlag  waren er binnen het VNV minder en minder voorstanders van een Groot-

Nederland terug te vinden. In 1943 verklaarde Elias dat hij geen Groot-Nederlander 

was en dat hij vermoedde dat de Groot-Nederlandse krachten binnen zijn partij weldra 

zouden afhaken.
163

 Stubbe verschilde op dit vlak dus duidelijk van mening met de 

VNV-leider.  

 

Volk en Staat  

Tussen 1942 en 1944 schreef Achiel Stubbe 11 artikels voor Volk en Staat, de krant 

die gelieerd was aan het VNV. De  artikels kunnen verdeeld worden in drie 

categorieën: recensies, kunsthistorische bijdragen en kunst-filosofische bijdragen. 

Onder de recensies vallen een aantal kritische besprekingen van een enkele 

kunsthistorische boeken en artikels.  Zo recenseerde Stubbe o.a. een boek dat handelt 

over de esthetica (‘Het aesthetische beleven’ door professor Edgar De Bruyne) en een 

aantal nummers in de reeks Maerlantbibliotheek (o.a. bijdragen over de Vlaamse 

beeldhouwkunst, glasramen in de Sint-Goedelekerk van Brussel, …).
164

 Verder 

verschenen van de hand van Stubbe ook twee kunst-filosofische artikels over het 

concept gemeenschapskunst. Stubbe drukt op het einde van één van die artikels zijn 

hoop uit dat binnenkort het tijdperk van de gemeenschapskunst zal aanbreken en dat 

de volksverbondenheid hiervoor het uitgangspunt kan vormen.
165

 Deze artikels zijn 

hoofdzakelijk van culturele aard.
166

 

                                                                                                                                             
161 Ibidem, p. 31. 
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Verder schreef Stubbe ook kunsthistorische artikels
167

 over de schilders Eugeen 

Laermans en Alfred Ost. Ook zijn bijdrage ‘De Vlaamsche kunst te Praag’ kan tot 

deze categorie gerekend worden. Dit artikel is opmerkelijk omdat Stubbe meermaals 

wijst op het feit dat Vlaanderen en Bohemen in de middeleeuwen beiden deel 

uitmaakten van het Duitse Rijk. Hij wijst op de invloed van Vlaamse kunstenaars op 

de Praagse kunst en historische gelijkenissen en –banden tussen Vlaanderen en 

Bohemen. Volgens Stubbe was de invloed van de Vlaamse kunst op de Boheemse een 

bewijs van de cultuureenheid van het Westen. Met de 20
ste

 eeuw komt er volgens 

Stubbe een einde aan het nationalisme, particularisme en de aandacht voor nationale 

culturele verschillen die de 19
de

 eeuw kenmerkten. De 20
ste

 eeuw streeft volgens hem 

naar een enger politiek, economisch en cultureel samengaan van Europa waarbij het 

gemeenschappelijke belangrijker wordt. Vlaanderen en Bohemen zijn hiervan volgens 

hem voorbeelden: geestelijk verbonden landen die toch ver van elkaar liggen
168

.  

De bijdragen van Achiel Stubbe in Volk en Staat zijn dus hoofdzakelijk van culturele 

aard. Toch zijn de politieke ideeën van Stubbe op de achtergrond aanwezig. Zo wordt 

duidelijk dat Stubbe overduidelijk doordrongen was van het idee dat er begin jaren 40 

een nieuw tijdperk was aangebroken. Verder zijn er elementen die getuigen van een 

sterk Vlaams bewustzijn bij de auteur en van zijn Groot-Nederlandse opvattingen. Zo 

betreurt hij in een artikel de scheiding van de Nederlanden in de 16
de eeuw

.
169

 Stubbe 

vestigt ook een tweetal keer de aandacht op de volgens hem Germaanse wortels van 

Vlaanderen. Vooral het artikel De Vlaamsche kunst te Praag lijkt in die zin een 

duidelijkere politieke boodschap te bevatten.
170

 

 

‘Mechelse Kultuurdagen’ 

In tegenstelling tot in zijn artikelen in Volk en Staat neemt Stubbe wel een duidelijk 

politiek standpunt in tijdens een toespraak op het stadhuis van Mechelen. Stubbe werd 

gevraagd om op  twaalf april 1942 de openingsrede te  houden van de ‘IVe Nationale 

Kultuurdagen’ die in het teken stonden van de “Nederlandsche Kunst en Kultuur in de 

Middeleeuwen”. Deze Mechelse Kultuurdagen liepen van twaalf tot zesentwintig april 

1942 en werden georganiseerd door het Nationaal Kultuurverbond, in samenwerking 

met het Mechelse stadsbestuur.
171

 VNV-schepen De Poortere was één van de drijvende 

krachten achter de organisatie en talrijke prominenten uit de Nieuwe Orde verleenden 

hun steun.
172

 De organisatie kon verder ook op de sympathie rekenen van de Duitse 

                                              
167 Een huldealbum: analyse van het werk van Alfred Ost n.a.v. het verschijnen van een huldeboek 
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Laermans, 2 juli 1942, p. 4. 
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Kommandantur.
173

 Het feit dat Stubbe werd gevraagd om de openingsrede te houden 

wijst er op dat hij een zeker aanzien genoot binnen de Nieuwe Orde-gezinde milieus. 

In zijn rede De Geest der Middeleeuwen wijst Stubbe erop dat er een nieuwe tijd 

aanbreekt die veel gelijkenissen met de middeleeuwen vertoont. Stubbe heeft grote 

bewondering voor de middeleeuwen en verklaart de grootsheid van dit tijdperk door de 

volgens hem vruchtbare symbiose die er toen heerste tussen het Christendom en het 

Germanendom. Hij sloot volgens Marnix Beyen met deze ideeën aan bij het 

traditionalistisch-Katholiek gedachtengoed van figuren zoals de Limburgse priester 

Paul Drieskens en pater Michiel Dierickx.
174

 Deze band tussen christendom en 

Germanendom is in het licht van de bezetting niet toevallig gekozen. 

In zijn besluit uit Stubbe duidelijk zijn sympathie voor de Nieuwe Orde. Hij benadrukt 

het feit dat er een nieuw tijdperk is aangebroken dat een positief effect gaat hebben op 

de samenleving. 

“We staan op dit oogenblik bij den oorsprong van een nieuwen tijd, die met bloedigen 

ernst op den grondslag van een herboren gemeenschapszin, een herwonnen 

zekerheidsbewustzijn en een heroverd inzicht van de beteekenis der bovenrationeele 

levenswaarden een nieuwe hiërarchisch geordende gezagsmaatschappij bouwen 

wil.”
175

 

Achiel Stubbe stond dus duidelijk positief tegenover de nieuwe maatschappijordening 

die de Duitse bezetter  samen met de Nieuwe Orde-bewegingen wenste te instaleren. 

“Geen evolutie maar een revolutie, een revolutie die haar kracht put niet uit den schat 

van de vroegere Europeesche kultuurvormen maar uit de blijvende vitaliteit van het 

drievoudig beginsel der Europeesche beschaving: de christelijke, de Germaansche en 

de klassieke traditie.”
176

 

Stubbe vond het ook duidelijk eervol dat ook Vlamingen meehielpen aan de uitbouw 

van dat nieuwe Europa, zeker als ze daarvoor  bereid zouden zijn hun leven op te 

offeren. 

“ [...] het Europa waarvan het fundament op dit oogenblik wordt gecimenteerd door de 

daad van de duizenden, gelukkig ook uit ons volk, die hun gemeenschapszin en hun 

geloof in het toekomstig Europa de kracht putten tot het veil hebben van het hoogste 

van wat een mensch offeren kan, namelijk het leven.”
177

 

Vermoedelijk bedoelt Stubbe hiermee Oostfronters. 

                                              
173 Kreiskommandant majoor von Maercker en  Sonderführer Marcus woonden de 
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Academische zitting tijdens de Mechelse cultuurdagen. De twee 

sprekers: centraal Achiel Stubbe met links van hem Filip De 

Pillecyn.(Cegesoma 

 

Evaluatie 

De artikels van Achiel Stubbe tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden een culturele 

invalshoek. Toch kan de aandachtige lezer in deze publicaties soms ook een politieke 

boodschap ontwaren. Stubbe koesterde duidelijk Vlaams-Nationalistische en Groot-

Nederlandse sympathieën en stond zeker niet afkerig tegenover de Nieuwe Orde. Hij 

was er van overtuigd dat er een nieuw en beter tijdperk was aangebroken. Een gebrek 

aan bronnen (zoals egodocumenten) maakt het echter moeilijk om dieper in te gaan op 

de  ideologische overtuiging van Stubbe. Het feit dat Achiel Stubbe ook aanwezig was 

bij de plechtigheid op de Kesterheide naar aanleiding van de overbrenging van het 

lichaam van Staf De Clercq naar het praalgraf, een gebeurtenis die een sterk politiek 

karakter had, is nog een aanwijzing dat de sympathie van Stubbe voor de Nieuwe Orde 

het louter culturele oversteeg.
178

 Stellen dat Stubbe tijdens de bezetting zich uitsluitend 

met culturele aangelegenheden bezighield is dus niet correct, hij verbond aan zijn 

culturele activiteiten soms ook een politieke lading. Volgens de definitie van Beyen 
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maakte Stubbe zich zeker schuldig aan culturele collaboratie, hoewel wij dus de 

voorkeur geven aan de term cultureel engagement.  

Uiteindelijk werd Stubbe in 1950 aangesteld als directeur van de ‘Zusters van Liefde’ 

in Lovendegem. De rest van zijn leven blijft hij kunsthistorische artikels en boeken 

publiceren en werkt hij mee aan diverse tijdschriften. Opvallend is zijn medewerking 

aan de uitgave van het verzameld werk van Cyriel Verschaeve. Stubbe was redacteur 

van het in 1954 deel dat handelde over de relatie tussen Verschaeve en de plastische 

kunst. In de inleiding drukt Stubbe zich een aantal keer lyrisch uit over de figuur 

Verschaeve.
179

 Hoewel niet alle publicaties van Stubbe tijdens de bezetting een 

duidelijke sympathie voor de Nieuwe Orde bevatten zijn er voldoende elementen die 

aantonen dan Stubbe sympathie toonde voor de politieke aspecten van de Nieuwe Orde 

en in het bijzonder voor het VNV. Toch raakte hij vanaf 1943 met zijn sympathie voor 

het Groot-Nederlandse gedachtegoed verder verwijderd van de officiële partijlijn. 

 

Albert De Maeyer 

Ook Albert De Maeyer
180

 was een priester die tijdens de bezetting op cultureel vlak 

actief bleef.
181

 De Maeyer werkte gedurende de Eerste Wereldoorlog als brancardier 

en later als aalmoezenier en begon vanaf 1919 aan een carrière in het onderwijs. Zijn 

opdracht als leraar combineerde hij met talrijke activiteiten in de toneelwereld. Zo was 

hij onder andere betrokken bij de organisatie van het Koninklijk Landjuweel en 

verbonden aan de redactie van de Toneelgids. Tijdens het interbellum schreef hij 

toneelkritieken voor een aantal Vlaamsgezinde Katholieke tijdschriften zoals 

Lenteweelde.
182

 Een aantal van deze tijdschriften waren naast Katholiek en 

Vlaamsgezind ook anti-parlementair en leunden aan bij het politiek gedachtegoed van 

de Nieuwe Orde. Voorbeelden hiervan zijn Volk en Jong Dietschland. Volk was een 

blad van en voor Vlaams-Nationalistische Katholieken die zich buiten de Katholieke 

Partij plaatsen en zich schaarden zich achter een rechts gedachtengoed.
183

 Jong 

Dietschland was een blad waarvan Cyriel Verschaeve en Maurits Geerardyn 

belangrijke medewerkers waren. Er was plaats voor politieke en culture bijdragen. Het 

blad kenmerkte zich door een afkeer van het parlementaire systeem, de democratie en 
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de Belgische staat. Als alternatief werden een Groot-Nederland en een Katholieke 

corporatistische staat naar voor geschoven die werden geleid door een elite.
184

 

Tijdens de bezetting raakte De Maeyer betrokken bij een aantal culturele projecten die 

nauwe banden hadden met de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde. Hierdoor kwam hij 

na de bezetting in de problemen. De minister van Openbaar Onderwijs eiste het 

ontslag van De Maeyer als leraar godsdienst aan het Koninklijk Atheneum van Aalst 

wegens zijn activiteiten tijdens de bezetting. In een brief van 26 november 1945 aan 

kanunnik Calewaert verklaarde De Maeyer dat  eerdere klachten tegen hem vervallen 

waren, volgens hem tot spijt van bepaalde personen, maar dat men twee nieuwe 

bezwarende elementen tegen hem gevonden had. De Maeyer was er van overtuigd dat 

er personen waren die absoluut wilden dat hij een straf zou oplopen. “Misschien 

hebben ze nu de stok gevonden.” verklaarde hij naar aanleiding van de nieuwe 

beschuldigingen.
185

  

Het was moeilijk te achterhalen wat deze eerdere klachten inhielden maar 

vermoedelijk ging het hier onder andere over de betrokkenheid van De Maeyer bij de 

IJzerbedevaart van 1941. De Maeyer droeg bij deze gelegenheid een mis op in de 

crypte van de IJzertoren. Aangezien hij tijdens de Eerste Wereldoorlog brancardier en 

aalmoezenier aan front was, is het ergens logisch dat hiervoor gevraagd werd. Toch 

was medewerking  aan de zogenaamde Oorlogsbedevaarten niet onomstreden. Ook de 

IJzerbedevaart van 1941 verliep in een Duitsgezinde sfeer en in één van de toespraken 

werden zelfs de Oostfontvrijwilligers geprezen.
186

 Ondanks het feit dat de 

medewerking van De Maeyer beperkt bleef tot het voorgaan in de eucharistieviering 

toont dit feit aan dat De Maeyer zeker wel sympathiseerde met Nieuwe Orde. Zeker 

was dat hij in dit milieu toch een zeker aanzien genoot. Een ander feit dat De Maeyer 

zeker ten lastte werd gelegd en een duidelijkere aanwijzing vormt voor de Nieuwe 

Orde-sympathieën van De Maeyer was zijn aanwezigheid op de begrafenis van Staf 

De Clercq.
187

 In zijn boek Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog noemt 

Robrecht Boudens een zekere A. De Maeyer als één van de Duitsgezinde Vlaams-

Nationalisten die de Duitse bezetter aan de Université Libre de Bruxelles wilde 

benoemen.
188

 Het ging hier echter om archeoloog Robert De Maeyer en dus niet om 

Albert De Maeyer.
189

 

De twee nieuwe feiten die tegen De Maeyer aangevoerd werden, waren zijn 

betrokkenheid bij Zender Brussel en het tijdschrift Nieuw Vlaanderen. Tijdens de 
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bezetting raakte De Maeyer betrokken bij de werking van Zender Brussel. Zender 

Brussel was een radio-instituut dat werd gecontroleerd door de Duitse bezetter, in 

samenwerking met Nieuwe Orde-gezinde Vlamingen. Naast Duitse propaganda zond 

de radiozender onder andere ook grote VNV-manifestaties uit.
190

 Zijn medewerking 

aan Zender Brussel was volgens de Maeyer zelf echter gering. Zijn bijdrage zou naar 

eigen zeggen beperkt gebleven zijn gebleven tot ongeveer vijf recensies van 

toneelstukken en “Alles samen zal de voorlezing daarvan (niet door mij) een half uur 

hebben kunnen bedragen.”.
191

 De Maeyer gaf aan dat hij niet aanvoelde dat hij een 

fout had gedaan door mee te werken aan Zender Brussel.  

“[…]omdat ik in eer en geweten overtuigd ben niets verkeerd, niets laakbaars te 

hebben gedaan ook niet op het stuk van Belgische vaderlandsliefde of 

burgerplicht”.
192

 

Een tweede feit dat De Maeyer werd aangerekend waren zijn banden met het 

tijdschrift Nieuw Vlaanderen tijdens de bezetting. Hij had regelmatig meegewerkt aan 

dit tijdschrift en kwam voor op de lijst van het beschermcomité. Zijn medewerking 

bleef naar eigen zeggen beperkt tot een aantal bio-bibliografische nota’s over het 17
de

-

eeuwse Zuid-Nederlandse rederijkers en een bijdrage over de viering van Kerstmis 

waarin hij zich naar eigen zeggen kantte tegen de heidens-Germaanse tendensen die 

volgens hem tijdens de tijdens de bezetting opgang maakten.
193

 Het klopt dat de 

bijdrage van De Maeyer aan Nieuw Vlaanderen tijdens de bezetting beperkt was en dat 

zijn artikel geen politieke standpunten bevatte of zijn houding tegenover de Nieuwe 

Orde of de Duitse bezetting aantoonde. Zo handelde het artikel in de editie van 

december 1941 over de voorstelling van het kerstspel in het toneel.
194

  

Toch werd na de bezetting medewerking aan Nieuw Vlaanderen vaak als een 

problematische daad gezien. Tijdens het interbellum was het blad uitgegroeid tot een 

van de belangrijkste Vlaamse weekbladen van Katholieke signatuur. Naast zijn 

radicalisme wat de Vlaamse zaak betrof viel het blad ook op door zijn hoogstaande 

artikels over kunst en cultuur. Rond 1937 kregen VNV-leden zoals Tony Herbert meer 

vat op Nieuw Vlaanderen en kwam er kritiek op het parlementair regime. Autoritair 

corporatisme kreeg de voorkeur. Toen het blad na een onderbreking van vijf maanden 

op 5 oktober 1940 opnieuw verscheen werden er toegevingen gedaan aan de Duitse 

bezetter. Het blad kwam in  het teken van de Nieuwe Orde te staan en een aantal 

vroegere medewerkers, waaronder Gaston Eyskens en Stijn Streuvels, distantieerden 

zich van Nieuw Vlaanderen. Hoewel midden 1941 de politieke bijdrages verdwenen, 

bleef de Duitse invloed op de culture artikels vaak merkbaar. Met de bevrijding kwam 

er meteen ook een einde aan Nieuw Vlaanderen.
195

 Het feit dat De Maeyer ook na 
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oktober 1940 voor Nieuw Vlaanderen schreef en zelf deel uitmaakte van het 

beschermcomité wijst er op dat hij zeker geen probleem het met de Duitse invloed op 

het blad en het Nieuwe Orde-gezinde discours. 

Dat hij voorkwam op de lijst van het beschermcomité lag volgens De Maeyer aan het 

feit dat professor van de Vijver hem op deze lijst had geplaatst. Het is moeilijk te 

achterhalen of dit inderdaad enkel op initiatief van van de Vijver gebeurde. 

Vermoedelijk moet De Maeyer hier minstens toch impliciet de toestemming voor 

gegeven hebben.  De Maeyer verklaarde hierover: “[…] ik heb alleen gemeend dit aan 

hem over te kunnen laten.”
 196

 

Volgens De Maeyer gingen andere personen die gelijkaardige feiten begingen vrijuit 

of bleven de  sancties beperkt tot tijdelijke strafmaatregelen. Hij voelde zich dan ook 

onrechtbaardig behandeld en geviseerd. Minister van Openbaar Onderwijs Auguste 

Buisseret eiste immers de verwijdering van De Maeyer uit het Koninklijk Atheneum 

van Aalst. Monseigneur Coppieters gaf aan gevolg te willen geven aan deze eis indien 

dezelfde sanctie ook gebruikelijk was tegen lekenleraars die gelijkaardige feiten 

begaan hadden. De bisschop hoopte dat het voldoende was om De Maeyer over te 

plaatsen naar een andere staatsschool en dat ontslag niet noodzakelijk was. Het bisdom 

wou absoluut vermijden dat De Maeyer strenger gestraft zou worden dan 

lekenleraars.
197

 Mogelijk speelde immers ook  levensbeschouwelijke tegenstellingen 

een rol, namelijk het feit dat een Liberale minister het ontslag van een Katholieke 

priester eiste. 

Uiteindelijk werd De Maeyer vooral zijn medewerking aan Zender Brussel kwalijk 

genomen. De directie van het Ministerie van Openbaar Onderwijs antwoorde de 

bisschop dat dit in de meeste gevallen een schorsing van één jaar of meer tot gevolg 

had. Coppieters was akkoord met het ministerie dat zo een sanctie […]  aan een 

godsdienstleeraar de vereischte autoriteit zou ontnemen om nog met prestige voor zijn 

leerlingen op te treden.”.
198

 Er konden geen aanwijzingen gevonden worden of De 

Maeyer uiteindelijk effectief geschorst werd. Volgens de gegevens ven het bisdom 

Gent zou hij wel tot 31 augustus 1959 leraar godsdienst aan het Aalsterse Atheneum 

zijn gebleven, van ontslag of overplaatsing was dus geen sprake.
199

 Wanneer we de 

activiteiten van Albert De Maeyer tijdens de bezitting in hun totaliteit bekijken zijn er 

genoeg aanwijzingen om te stellen dat Albert De Maeyer zeker sympathiseerde met de 

Nieuwe Orde. Ook hij was volgens de definitie van Beyen een cultureel collaborateur. 

Toch werd er na de bevrijding geen officieel onderzoek ingesteld naar zijn daden 

tijdens de bezetting. 
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5.1.5. Militair engagement 

 

In Wallonië waren er drie geestelijken die overgingen tot een militair engagement 

onder de vorm van een functie als aalmoezenier bij het Waals Legioen. Bij het Vlaams 

Legioen werden nooit aalmoezeniers aangesteld. Bij Vlaamse priesters zijn er geen 

gevallen van militaire collaboratie bekend. Toch was dit bijna wel het geval aangezien 

de West-Vlaamse priester Maurits Geerardyn aalmoezenier wou worden van het 

Vlaams Legioen. Hij vroeg hiervoor de toestemming aan kardinaal Van Roey maar 

deze hulde zich in een veelzeggend stilzwijgen. Uiteindelijk trad Geerardyn niet toe tot 

het Vlaams Legioen. In 1942 gaf Van Roey in verband met de problematiek van de 

aalmoezeniers een duidelijker antwoord in een brief aan Kardinaal Maglione, 

staatssecretaris bij de Heilige Stoel. Van Roey beschouwde de Vlamingen en Walen 

die waren toegetreden tot het Vlaams- en Waals Legioen als Duitse soldaten en dus 

moest de het Duits militair bestuur voorzien in een Duitse aalmoezenier.
200
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6. Accommodatie 
 

De officiële politiek van het episcopaat was zeker in het begin van de bezetting 

accommodatie. Deze politiek werd naar alle waarschijnlijkheid door het grootste deel 

van de priesters in de bisdommen Gent en Brugge gevolgd. Het probleem is dat over 

deze houding weinig bronnenmateriaal is overgebleven. De accommodatie was vaak 

een houding van  geven en nemen. Binnen bepaalde grenzen waren beide partijen 

soms zelfs bereid tot toegevingen. Eén ding stond wel vast: het VNV werd verworpen 

en tegenover deze partij was er volgens het episcopaat geen sprake van toegevingen.   

 Zo besliste het epsicopaat dat VNV geen vergaderingen en bijeenkomsten mocht 

organiseren in parochiale lokalen. Het bisdom Gent stuurde naar de parochiepriesters 

de richtlijn dat enkel organisaties die verbonden waren aan de parochie gebruik 

mochten maken van deze infrastructuur.. De lokale geestelijken moesten andere 

organisaties de toegang tot deze lokalen beletten, tenzij ze uitdrukkelijk door de Duitse 

bezetter verplicht werden om deze activiteiten toch te laten doorgaan.
201

 De Kerkelijke 

overheden wensten dus niet zomaar de zwichten voor de druk van het VNV. Toch 

waren er grenzen aan hun verzet: als de Duitse bezetter tussenbeide kwam werd er 

gevolg gegeven aan de eisen. De accommodatie in de praktijk. Voor kerkleiding 

dwong het VNV dus weinig respect af maar indien nodig werd er wel gehoorzaamd 

aan de Duitse bezetter. 

Dat het VNV de hulp van de bezetter nodig had om toch gebruik te kunnen makenvan  

de parochiale infrastructuur bewijzen de gebeurtenissen te Nazareth in maart 1942. 

Geheel volgens de bisschoppelijke richtlijnen verbood de lokale parochiegeestelijkheid 

het VNV om een “anti-bolsjewistische volksvergadering” te houden in een parochiale 

zaal. De vergaderzaal werd hierna opgeëist door de Duitse overheden, waarna de 

vergadering toch door kon gaan.
202

 In Waarschoot vond een gelijkaardig incidenten 

plaats. Het VNV wenste op 22 maart een bijeenkomt te houden in de ‘Sint-

Ghelenuskring’. De onderpastoor vroeg advies aan het bisdom, waarna het bisdom de 

bovenstaande richtlijn omtrent het gebruik van parochiale lokalen herhaalde.  Toch 

kon de Duitse bezetter ook nu afdwingen dat deze bijenkomst door kon gaan omdat ze 

naar eigen zeggen van “grossem allgemeine Interesse” was.  In een brief aan de 

Kreiskommandant van Gent benadrukt vicaris-generaal Calewaert dat de bisschop de 

opeising van de parochiezalen van Nazareth en Waarschoot betreurde aangezien het 

VNV. volgens hem een politieke partij was die bisschoppen en priesters “angreift und 
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verspottet in Wort und Schrift”
203

. In december 1940 hadden  het VNV en Rex immers 

de  Katholieke Kerk officieel de oorlog verklaard. Als reactie hierop nam de Kerk 

vanaf 1941 een aantal maatregelen zoals het weigeren van de communie aan Nieuwe 

Orde-gezinden in uniform.
204

 De spanningen bleven hoog oplopen, zeker wanneer de 

Duitse bezetter naar aanleiding van problemen rond de begrafenis van Staf De Clercq 

de Kerk gelijk gaf boven het VNV. Het feit dat de bezetter de Sint-Goedelekerk niet 

wou opeisen voor de begrafenis van Staf De Clercq, zoals het VNV wenste, toont aan 

dat de bezetter niet altijd zorgde dat het VNV zijn zin kreeg  (cfr. supra). Wanneer de 

belangen te groot waren verkoos de bezetter de Kerk boven het VNV. 

Ook bij de opeising van de kerklokken door de bezetter was er sprake van een zekere 

vorm van accommodatie. De Belgische bisschoppen verboden  streng elke vorm van 

medewerking aan het wegnemen van kerklokken. Ze vroegen aan alle betrokkenen, 

zowel priesters als leken, een kalme, louter lijdzame houding aan te nemen.
205

 In het 

bischoppelijk archief van Gent bevindt zich een ongedateerde vetrouwelijke nota die 

het begrip ‘lijdzame houding’ toelicht. Dit begrip houdt in “weigeren mee te werken 

om het getal, het gewicht, de afmetingen der klokken te laten kennen.” Wanneer er 

echter werd gedreigd met zware straffen (hoge geldboete, gevangenisstraf of 

deporatie) mocht men wel overgaan tot het verschaffen van deze inlichtingen. 

Wanneer Duitsers of Belgen met een uitdrukkelijke geschreven bevel van de 

Kommandantur de sleutels van de kerk of van de toren kwamen opeissen was het de 

pastoors of hun vertegenwoordigers toegelaten ze te overhandigen. De nota stelt dat 

het in dit geval, indien mogelijk, wenselijk is om een korte verklaring af te leggen “dat 

men zich op den brief der bischoppen beroept -of- onder voorbehoud van de rechten 

van de kerk”. Aan Belgische ambtenaren die zonder uitdrukkelijk bevel van de 

Kommandantur de sleutels kwam opeissen mochten de sleutels niet overhandigd 

worden. “Volgens den Herderlijken Brief der Bisschoppen is het aan iedereen in 

geweten streng verboden mede te werken aan de opeisching der klokken: ik mag u dus 

de sleutels niet geven.”
206

 De priesters moesten zich van het bisdom dus niet té 

meegaand opstellen tegenover de eisen van de Duitse bezetter maar de kerkelijke 

overheden probeerden grote incidenten vermijden. Wanneer er gedreigt werd met 

strenge sancties moesten de priesters zich gewonnen geven of een louter symbolische 

daad stellen. De instructie lijkt goed te zijn opgevolg want in de meeste parochies 

kwam het vermoedelijk niet tot al te grote incidenten.  
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206 BAG , Archief Mgr. H. Coppieters, 7.2.2. Bisschoppelijke brieven en  richtlijnen voor de 
oorlogsperiode, lijdzame houding. 
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In augustus 1944 wordt duidelijk dat de accomodatiepolitiek definitief tot het verleden 

behoort. Coppieters had aan de bestuurders van de bisschoppelijke college’s en de 

Katholieke scholen in het bisdom het verbod gegeven om de lijsten van afgestudeerde 

scholieren aan de bezetter te overhandigen. Hierop werden een aantal 

schoolbestuurders gearresteerd. Coppieters wil in een brief benadrukken dat hij wat het 

bisdom Gent betreft, en bij uitbreiding het ganse Belgische episcopaat, de opdracht 

had gegeven om de lijsten niet te overhandigen. Accommodatie had plaats gemaakt 

voor weigering.
207
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 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters, 7.2.1.Briefwissseling met de Duitse bezettende macht en de 
Belgische overheid,brief 30 augustus 1944. 
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7. Antipathie tegenover bezetter en Nieuwe Orde, 

engagement bij het verzet 
 

Wat betreft  Katholieken in het verzet in het algemeen en priesters in het verzet in het 

bijzonder is het belangrijk de bedenking te maken welke invloed geloof kon gehad 

hebben op een engagement in het verzet. Stapten Katholiek soms uit religieuze 

overtuigingen in het verzet of uit andere motieven. Uiteraard moet rekening gehouden 

worden met het feit dat er niet één soort Katholiek is. De groep gelovigen bestond uit 

een brede waaier overtuigingen, waaronder christendemocraten en conservatieve 

Katholieken. Charles Molette stelt dat er zeker bepaalde vormen van Katholiek verzet 

waren  die men als Résistance spirituelle kan omschrijven. Deze vormen van verzet 

gingen uit van een overtuigd geloof.  Het gaat het hier wel om slechts een relatief 

kleine groep  die zichzelf beschouwde als een soort van martelaars van het geloof en 

die het volgens hen heidense nationaalsocialisme wensten te bestrijden. De meeste 

Katholieke verzetslieden werden eerder uit patriottische overwegingen lid van het 

verzet. In dit kader spreekt Molette van een christelijk geïnspireerd patriottisch verzet 

dat los stond van le Résistance spirituelle . Ook Vesna Drapac sluit zich hierbij aan en 

stelt dat het in de meeste gevallen om christelijk geïnspireerd patriottisch verzet gaat 

waarbij religie niet het hoofdmotief is.
208

  

Volgens Verhoeyen is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om uit de motieven van 

Katholieke verzetsmensen een religieuze component te isoleren. Het is volgens hem 

onmogelijk te achterhalen of men uit Katholieke overwegingen toetrad of dat er andere 

motieven (anglofilie, patriottisme, …) speelden.
209

  In de dossiers van de dienst 

oorlogsslachtoffers komen uitsluitend vaderlandslievende motieven. Religieuze 

motieven speelden dus vermoedelijk minder een rol.
210

 

 

 

 

 

 

                                              
208 E. Fouillaux, “Eglise Catholique et seconde guerre mondiale”, In: Vingtième siècle. Revue d’histoire, 
nr. 73 (2002), p.119. 
209 E. Verhoeyen, “Tussen verzet en collaboratie. Katholieken onder Duitse bezetting”,  p. 790. 
210 Zie wordt o.a. Albert Callant bijvoorbeeld omschreven als anglofiel en Leopold Bressers als erg 
vaderlandslievend. 
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7.1. Tegenwerken van Duitse plannen 

 

7.1.1. Klokkenroof 

 

Een eerste vorm van verzet was Pastoor Frans De Bruyker van het Oost-Vlaamse 

Berchem was woedend toen hij de plannen van de better met de kerklokken vernam. 

Toen hij vanop de preekstoel  aankondigde dat de bezetter ook in de kerk van Berchem 

de klokken zou weghalen zou hij hebben gezegd “maar als ze denken de oorlog te 

winnen met gestolen klokken uit onze kerken, nooit of nooit!”. Hij vervolgde dat de 

kerkklok van Berchem zich dood zou luiden. Die zondag luidde volgens Wauters de 

kerkklok van Berchem de ganse dag.
211

 De pastoor had het plan opgevat om over te 

gaan tot harde acties, namelijk het inmetselen van een kerkklok. Op 13 oktober 1943 

heeft hij in overleg met de gemeentesecretaris en met behulp van de gebroeders 

Verdonck uit Gent de klok afgehaakt en ingemetseld. Aangezien er nog maar één klok 

zou overblijven kon deze dan behouden worden aangezien elke kerk nog recht had op 

een luidklok.
212

 Verdonck Theodule en de Rudder Achiel verklaarden dat zij tijdens de 

bezetting inderdaad geholpen hadden met het inmetselen van de kerkklok op bevel van 

de pastoor.
213

 Begin 1944 weigerde de pastoor ook nog een kleine klok die afkomstig 

was uit Geraardsbergen te aanvaarden in plaats van de grote klok die moest worden 

weggehaald. De eerste zondag van januari 1944 verklaarde hij naar eigen zeggen 

vanop de preekstoel dat de kerk geen klok meer zou hebben aangezien hij “[…] niet 

met gestolen goed wenste te luidden.”
214

 

In Wetteren ging het er aanvankelijk rustiger aan toe en werd er onder invloed van 

E.H. De Bruyne op 17 september 1943, tussen 16u en 17u, een grote maar vreedzame 

protestmanifestatie georganiseerd op de Grote Markt tegen het weghalen van de 

kerklokken. Dit toont aan dat eenzelfde aanleiding, het weghalen van kerklokken, 

naargelang het temperament van de priester in kwestie een totaal andere actie tot 

gevolg kon hebben. Alfons Schaetsaert ging op vraag van de pastoor een tekst 

voorlezen waarin de geschiedenis van de klokken werd geschetst en duidelijk maakte 

dat de klokken al voor de tweede keer gestolen werden. Volgens De Bruyne waren 

hierbij 2000 mensen aanwezig. De protestmanifestatie trok de aandacht van de Duitse 

                                              
 
211 DOS, dossier BW Frans De Bruyker, verklaring 1ste opperwachtmeester bij het leger Christel 
Wauters (22 november 1951). 
212 DOS, dossier BW Frans De Bruyker, verhoor De Bruyker Frans (18/4/1951). 
213 DOS, dossier BW Frans De Bruyker, verhoor Verdonck Theodule (19/5/1951)  en de Rudder Achiel 
(19/5/1951).  
214 DOS, dossier BW Frans De Bruyker, verhoor De Bruyker Frans (18/4/1951). 
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bezetter die ter plaatse kwam.
215

 Op dat moment escaleerde de situatie. Schaetsaert 

stond de geschiedenis van de klokken voor te lezen terwijl een firma de klokken uit de 

toren aan het verwijderen was. Toen aantal Duitse Feldgendarmen de Markt betraden, 

ze waren vermoedelijk getipt over het gebeuren, gedroegen zich volgens getuigen 

nogal brutaal. Hun aanwezigheid veroorzaakte nogal wat commotie onder de 

bevolking en pastoor De Bruyne probeerde de gemoederen te bedaren. Bogaert raakte 

in een discussie verwikkeld met de Feldgendarmen en werd hij gearresteerd. Ook 

Schaetsaert werd enkele dagen later opgepakt wegens zijn betrokkenheid bij de 

manifestatie en omdat hij het weghalen van klokken zou willen verhinderen hebben.
216

  

Ook in Overmere probeerden de onderpastoors D’Huyvettere en De Ridder de 

opeising van klokken door de bezetter te saboteren. Ze hadden samen met een aantal 

parochianen het plan opgevat om het weghalen van de klokken op allerhande manieren 

te beletten. Aanvankelijk hadden ze het idee om de klokken al eerder uit de toren te 

halen en ze te laten zinken in het broek te Overmere. Uiteindelijk ging dit plan niet 

door aangezien de klokken van Overmere als een van de eerste moesten worden 

weggehaald en ze niet op voorhand verwittigd waren. Toen de personen de klokken 

kwamen halen weigerde De Ridder de sleutels van de kerk af te geven en is hij naar de 

kerk gegaan om daar de klokken te beginnen luiden. Daarop verzamelde het volk zich 

rond de kerktoren en kwam het tot een opstootje tussen de dorpelingen en de personen 

die de klok ken kwamen weghalen. Op die manier kon worden belet dat de klokken 

meegenomen worden zodat de werklieden onverrichter zake vertrokken. Enkele 

aanwezigen konden ook de werknemers hun documenten afhandig maken. De Duitsere 

bezetter stelden hierop een onderzoek in. Zowel D’Huyvettere als De Ridder werden 

hierop veroordeeld wegens Störung des inneren Friendens.
217

 

 

 

 

 

 

 

                                              
215 DOS, persoonlijk dossier De Bruyne Prosper (758.294),  Verhoor De Bruyne ( 7/8/1950). 
216 DOS, persoonlijk dossier De Bruyne Prosper (758.294),  Verhoor Leon-Alfons Schaetsaert 
(7/8/1950). 
217 DOS, Dossier PG Emile De Ridder, verklaring Emile De Ridder Emile (1/6/1949). 
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7.1.2. Verplichte tewerkstelling 

 

Een aantal priesters probeerden de verplichte tewerkstelling te saboteren. Wanneer het 

nieuws over de verplichte tewerkstelling bekend raakte zette priester Amaat Lerno(o) 

samen met enkele anderen meteen een weerstandsactie op. In de eerste plaats werd er 

in de Holstraat 47 in Gent een inlichtingskantoor ingericht waar personen die werden 

opgeroepen geholpen konden worden om aan de verplichte tewerkstelling te 

ontsnappen. Zo probeerde men deze personen te helpen bij het verkrijgen van 

vrijstellingen door middel van allerhande getuigschriften en valse documenten. Verder 

waren er ook vrouwen, die gezien hun leeftijd niet meer konden worden opgeroepen 

worden, die opgeëiste personen vergezelden naar de Werbstelle om daar hun zaak te 

mee te helpen bepleiten. Volgens Lerno slaagde men er in de beginfase in om voor 90 

van de 400 opgeroepen personen een vrijstelling te bekomen.
218

 

De Duitse bezetter probeerden in augustus 1944 de lijsten van de laatstejaarsstudenten 

in de Belgische scholen op te eisen. Aan de hand van deze lijsten konden ze dan 

bepalen wie werd opgeëist voor de verplichte tewerkstelling. Het geloof in een Duitse 

nederlaag was op dat moment al zeer groot en van een politiek van accommodatie was 

helemaal geen sprake meer. De groeiende assertiviteit tegenover de bezetter zorgde er 

voor dat sommige  schoolbestuurders de lijsten niet aan de bezetter wensten te 

overhandigen. Onder andere Jozef Stockman, superior O. L. Vrouwcollege in 

Oudenaarde weigerde de lijsten te overhandigen. Ook de superior van Sint-

Maarteninstituut te Aalst, August Verbraeke, weigerde de lijsten aan de bezetter te 

overhandigen. Uiteindelijk werden ze allebei gearresteerd maar de leerlingenlijsten 

hebben ze nooit afgegeven.
219

 Deze weigering gebeurde zoals gezegd op aansturen van 

Coppieters. 

 

 

 

 

 

 

                                              
218 DOS, dossier BW Amaat Lernoo, verhoor Lernoo (18/8/1950). 
219 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters, 7.2.8. Priesters en religieuzen van het bisdom Gent aangehouden 
door de Duitsers, leden van het verzet of gevallen als oorlogsslachtoffers 



65 

 

7.2. Herbergen van onderduikers 
 

Ik heb echter nooit een vreemde bij de deur weggestuurd, maar altijd iedereen met open armen ontvangen.  

(Job 31:32) 

Volgens Van den Wijngaert was de belangrijkste bijdrage van geestelijken aan het 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in België de hulp aan ondergedoken personen, 

zoals geallieerde piloten, verzetslui en joden.
220

 Een aantal priesters regelden 

onderduikadressen of lieten mensen bij hen thuis onderduiken. 

 

7.2.1. Herbergen van Werkweigeraars 

 

Heel wat personen probeerden aan de verplichte arbeidsdienst in Duitsland te 

ontsnappen door onder te duiken. Hiervoor konden ze terecht op onderduikadressen. 

Soms werden deze adressen geregeld door individuen maar soms ook door het 

georganiseerd verzet. Ook een aantal priester boden onderdak aan werkweigeraars die 

op de vlucht waren voor de Duitse bezetter. Zo vonden een aantal studenten uit 

Leuven onderdak bij E.H. De Bruyker. Hij liet ze bij hem thuis onderduiken zodat ze 

aan de verplichte arbeidsdienst konden ontsnappen. Student Achiel Ghyselinck 

verklaarde dat hij bij de pastoor ondergedoken zat van april 1943 tot eind oktober 

1943.
221

 Ook Julius Deleyn verklaarde dat hij van ongeveer eind maart 1943 tot eind 

februari 1944 ondergedoken zat bij de pastoor in Berchem (Oost-Vlaanderen). Hij was 

op dat moment student aan de Universiteit van Leuven en probeerde te ontsnappen aan 

de verplichte arbeid.
222

  

Frans De Vleeschouwer liet zelf geen werkweigeraars onderduiken bij hem thuis maar 

regelde dat werkweigeraar Clement Janssens terecht kon op de boerderij van zijn 

ouders. “Het was op mijn aandringen dat mijn ouders hem binnennamen en hem 

volledige huisvesting verleenden”.
223

 Janssens verklaarde dat hij inderdaad “menige 

nachten heeft doorgebracht in de woning der ouders van De Vleeschouwer, Frans.”
224

 

 

                                              
220 M. Van den Wijngaert, “L’ Eglise et les Catholiques sous l’occupation. L’angle belge”, p. 16. 
221 DOS, BW Frans De Bruyker,  getuigenis, Achiel Ghijselinck (22/5/1951). 
222 DOS, BW Frans De Bruyker, getuigenis Julius Deleyn (19/5/1951). 
223 DOS, BW Frans De Vleeschouwer, getuigenis Frans De Vleeschouwer (getuigenis 1/3/1952) 
224 DOS, BW Frans De Vleeschouwer, getuigenis Clement Janssens (getuigenis 4 /4/1952). 
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7.2.2. Herbergen van Joden 

 

In tegenstelling tot de Katholieke Kerk in Nederland en Frankrijk nam het Belgische 

episcopaat nooit openlijk stelling in tegen de vervolging van Joden tijdens de 

bezetting. Dit weerhield volgens Lieven Saerens priesters, religieuzen en Katholieke 

instituten niet om joden te helpen. Deze hulp was heel divers. Het afleveren van valse 

doopbewijzen, Joden aan onderduikadressen helpen, voedselbonnen bezorgen aan 

ondergedoken Joden, hen het land helpen uitsmokkelen, …
225

  

Toch konden slechts twee priesters teruggevonden worden die zich bezighielden  met 

de opvang van ondergedoken joden. Zo verborg E.H. Bressers enkele ondergedoken 

joden bij hem thuis.
226

 Ook Felix Goethals ving naast werkweigeraars en weerstanders 

ook ondergedoken Joden bij hem thuis op.
227

 Het is opvallend hoe weinig hulp aan 

Joden ter sprake komt in de dossiers van de Dienst voor Oorlogsslachtoffers. Ook 

andere vormen van hulp zoals door Saerens vermeld kwamen niet voor in de dossiers. 

Twee mogelijke verklaringen zijn de aanwezigheid van antisemitische gevoelens bij 

sommige priesters en het gebrek aan Joden in de bisdommen Gent en Brugge. 

Een aantal priesters gaven blijk van negatieve gevoelens ten aanzien van Joden. Zo 

verklaarde  Priester Joris Rooryck: “Met hun mentaliteit hebben de joden ook schuld, 

vroeger en nu, en wel zoveel als wij. Die mensen hebben het altijd een beetje 

gezocht.”
228

 Roger Sustronck verklaarde: “Er was weinig sympathie voor de joden 

vanwege het sterk verspreidde antisemitisme in Katholieke kringen.”
229

 Een andere 

verklaring is dat er gewoon amper Joden waren in Oost- en West-Vlaanderen. Rond 

1942 woonden 96,58% van de Joden in en rond de steden Antwerpen, Brussel, Luik en 

Chaleroi. Slechts 0,46% woonden in Gent en omgeving. De rest (2,96%) woonden 

verspreid over rest van het land.
230

 Heel wat priesters uit de bisdommen Gent en 

Brugge gaven in de enquête dan ook aan dat er in hun buurt helemaal geen Joden 

waren om te helpen. Zo verklaarde Joris Vervaeke: “Dat  probleem van de joden 

                                              
225 L. Saerens, “The attitude of the Belgian Catholic Church towards the persecution of Jews.” In: 
GEVERS (L.) en BANK (J.), eds. Religion under Siege. The Roman Catholic Church in occupied Europe 
(1939-1950). Leuven, Peeters, 2007, deel 1, p. 249 
226 DOS, PG Jozef Bressers, ondervraging Bressers (14/12/1944). 
227 DOS, Persoonlijk dossier Felix Goethals RS86, Beslissing (25/21/1950). 
228  Cegesoma, Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting (AA1217),Bisdom Brugge, Joris Rooryck. 
229 Cegesoma, Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting (AA1217), Bisdom Brugge, Roger Sustronck. 
230 L. Saerens, “The attitude of the Belgian Catholic Church towards the persecution of Jews.” In: 
GEVERS (L.) en BANK (J.), eds. Religion under Siege. The Roman Catholic Church in occupied Europe 
(1939-1950). Leuven, Peeters, 2007, deel 1, p. 249 
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kenden we wel en keurden dat volledig af – maar er waren hier geen joden.”
231

 Ook 

volgens José Tuytens waren er in zijn omgeving geen Joden. “Het jodenprobleem 

kenden we haast niet! Er was in heel Waregem geen enkele jood, en in Brugge kenden 

we geen enkele jood.” 
232

 Robert De Paepe had in Gent Joden gezien en had 

medelijden met hun lot maar verklaarde dat hij ze niet kon helpen.  

“Het waren ook mensen en als wij in gent joden zagen lopen met een “ster” op hun 

vest, dan was dat echt zielig en hadden wij medelijden, maar ja, wij konden niets 

doen.”
233

  

De zogenaamde georganiseerde hulp aan Joden had in de praktijk een sterk informeel 

karakter had. De hulp kwam vaak van naasten zoals vrienden, buren, collega’s, enz. 

De Joden zetten ook vaak zelf de eerste stap en vroegen om hulp, vaak zelfs door 

personen te benaderen met wie ze weinig of geen contact hadden.  Het feit dat er in de 

provincies Oost- en West Vlaanderen weinig Joden kan dus verklaren waarom 

dergelijke hulp minder voorkwam.  Er werden trouwens sowieso minder Joden 

geholpen in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel.
234

 Ook de Vlaamse geestelijken 

waren trouwens niet zo actief in het verzet als hun Waalse en Brusselse collega’s.
235

 In 

deze scriptie wordt enkel ingegaan op de rol van de diocesane clerus. De situatie bij de 

reguliere clerus in de bisdommen Gent en Brugge kan dus anders geweest zijn. 
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GEVERS (L.) en BANK (J.), eds. Religion under Siege. p. 280. 
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7.3. Verkondigen van anti-Duitse propaganda  

 

Rapporten van de Geheime Feldpolizei tonen herhaaldelijk aan dat vanaf november 

1940 Katholieke geestelijken een belangrijke rol speelden in de anti-Duitse 

propaganda.
236

 Ook in de bisdommen Gent en Brugge verkondigden een aantal 

priesters anti-Duitse propaganda. Deze propaganda kon verschillende vormen 

aannemen.  

Een aantal priesters beschouwden zichzelf als parochieherders die hun schapen 

moesten weghouden van de negatieve invloed van de Duitse bezetter en zijn de 

aanhangers. Zo probeerde pastoor Emiel Urbain De Ridder in private gesprekken zijn 

vrienden en parochianen te overtuigen van de negatieve aspecten van de Duitse 

bezetter en de collaborateurs. Hij zag het als zijn verantwoordelijkheid om zoveel 

mogelijk parochianen weg te houden van deze negatieve Duitse invloed.
237

 Andere 

priesters, zoals de Herdersemse onderpastoor Albert Callant, probeerden het moreel 

van de bevolking hoog te houden en lichtten hun parochianen in over de 

oorlogsgebeurtenissen. Callant stond bij het VNV-gemeentebestuur bekend als een 

rasechte anglofiel. Hij bleef de beproefde Herdersemse bevolking moed in spreken en 

overtuigde hen dat een Duitse nederlaag nabij was. Hij verspreidde verder ook het 

nieuws van de Britse radio en probeerde de Herdersemse bevolking te overtuigen zich 

niet te onderwerpen aan het gezag van het VNV-gemeentebestuur.
238

 Onderpastoor 

van Lochristi Daniel Blancquart ging nog een stap verder en viel openlijk de 

Duitsgezinde burgemeester van zijn gemeente aan. “Dat zal niet blijven duren, uw rijk 

eens dat de verbondenen hier zijn.” De burgemeester voelt zich persoonlijk 

aangevallen en gaat de onderpastoor bij de Duitsers aanklagen.
239

  Blancquart wordt 

aangehouden op 11 januari 1943 en veroordeeld wegens “Störung des inneren 

Friendensen”. Op 19 juli 1943 komt hij terug vrij.
240

 

Naast parochiepastoors  waren er ook een aantal priester-leraars die in hun lessen fel 

van leer trokken tegen de Duitse bezetter en hun leerlingen probeerden weg te houden 

van de invloed van de Nieuwe Orde. René Van Puyvelde ging in zijn lessen godsdienst 

aan het Koninklijk Atheneum van Ronse regelmatig in op de gevaren van het 

nationaalsocialisme.
241

 Ook Leo Coorevits trok tijdens zijn lessen godsdienst aan het 

Heilig Maagdcollege in Dendermonde heel wat tijd uit voor anti-Duitse propaganda en 

                                              
236 A. Dantoing, "La hiérarchie catholique et la Belgique sous l'occupation allemande", p. 320. 
237 DOS, dossier Politieke Gevangene Emile De Ridder Emile, verklaring 1/6/1949. 
238 DOS, dossier Politieke Gevangene Albert Callant, getuigenis dd. Burgemeester van  Herdersem van 
21/12/1945 
239 BAG, Archief Mgr. H. Coppieters, Lijst geestelijken en verzet. 
240 DOS, PG Daniel Blancquart, brief Oberfeldkommandantur (12/7/1943). 
241 DOS, BW Van Puyvelde , Verklaring W. Debrock (26/6/1947). 
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vaderlandslievende uitspraken. Hij luisterde naar een illegale buitenlandse radiozender 

en had tijdens zijn lessen aandacht voor de negatieve houding van de Duitsers 

tegenover godsdienst. Remi Beel was godsdienstleraar aan de middelbare 

beroepsschool voor meisjes in Kortrijk. Hij raadde het zijn leerlingen tijdens zijn af 

om mee te gaan op reis met de Kinderlandverschickung.
242

 Verder zou hij de kinderen 

hebben aangemaand te bidden voor de verplicht tewerkgestelde arbeiders in Duitsland 

“[…] omwille van de vele zielsgevaren aan welke zij aldaar waren bloodgesteld.”. Hij 

maakte ook reclame voor de Britse radiozenders.
243

  

Dat niet alle leerlingen het met het ideeëngoed van hun leerkracht eens waren bewijst 

het feit dat Coorevits uiteindelijk verklikt werd bij de Duitsers door leerlingen van het 

college. Op 16 juni 1944 werd hij gearresteerd door de Sicherheitspolizei en 

weggevoerd naar gevangenissen en concentratiekampen in o.a. Hagen en Bochum. 

Uiteindelijk kwam hij pas 5 mei 1945 terug vrij.
244

 Ook een collega van Coorevits aan 

het college van Eeklo, Frans De Vleeschouwer, hield zich bezig met het verkondig van 

anti-Duitse propaganda. Hij beluisterde en verspreide op het college van Eeklo 

radioberichten van de BBC. Zijn doel was naar eigen zeggen “De Duitse invloed op de 

leerlingen van ’t college regelmatig te neutraliseren, ’t zij door hun theorieën 

stelselmatig af te breken of terecht te wijzen, ’t zij door die belachelijk te maken.”. 

Verder probeerde hij zijn leerlingen ook vaderlandslievendheid bij te brengen.
245

 E.H. 

Geerts, een collega van De Vleeschouwer op het college van Eeklo, bevestigde dat De 

Vleeschouwer hevige propaganda voerde tegen de Duitse bezetting en de Nieuwe 

Orde  bij leerlingen en collega’s. Hij bevestigde ook dat “[…] dat hij [De 

Vleeschouwer] een portret van Staf De Clerck dat verschenen was in “Volk en Staat” 

publiek verbrand heeft en er mee gegekt.”.
246

   

Niet alleen op school voerde de De Vleeschouwer anti-Duitse propaganda. In de loop 

van 1941 tot 1942 was hij naast leraar ook zondagsonderpastoor in Lembeke. Elke 

zaterdagavond ging hij naar daar om de biecht te horen. Aan de kerk hing een bord 

waarop vaak Duitse verordeningen aangeplakt waren. De Vleeschouwer verklaarde: 

“Die heb ik meermaals weggevaagd en een grote V opgeplaatst of  het woord 

RAF.”.
247

 De pastoor van Lembeke, E.H. Van Goethem, bevestigde dat De 

Vleeschouwer regelmatig anti-Duitse boodschappen op dit bord aanbracht.
248

 De 
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Vleeschouwer hield naar eigen zeggen in deze periode ook een lastercampagne tegen 

Staf de Clercq.
249

 

Heel wat priesters speelden ook een rol binnen de Katholieke jeugdbewegingen. Als 

proost van de Katholieke Jeugdwerken (NSJV) had De Bruyne de jeugd naar eigen 

zeggen meermaals gewaarschuwd voor de gevaren van samenwerking met de Duitse 

bezetter. Propsper De Bruyne was onderpastoor in Wetteren en proost van de 

plaatselijke KAJ. De KAJ was niet verboden tijdens de bezetting maar het was wel 

verboden om op vergaderingen en bijeenkomsten over politiek te spreken of politieke 

activiteiten te ondernemen. De Bruyne probeerde naar eigen zeggen tijdens de 

bezetting om bij de KAJ-leden de “vaderlandse- en weerstandsgeest hoog te houden”. 

Hij ging er prat op dat er in Wetteren, een gemeente van 20.000 inwoners, nog geen 

dozijn jongeren lid waren geworden van anti-vaderlandse jeugdgroeperingen. De 

Katholieke jongerenorganisaties en de Nieuwe-Orde jongerenorganisaties stonden 

lijnrecht tegenover elkaar aangezien de Katholieke organisaties de groei van de 

Nieuwe Orde-gezinde organisaties in de weg stonden. De Katholieke organisaties 

waren immers al jaren stevig in de Vlaamse samenleving verankerd. De Bruyne werd 

hierdoor geviseerd door de Duitse en één maal (begin mei 1943) een drietal uren 

vastgehouden door de Feldpolizei te Gent waar hij een vermaning kreeg over zijn 

activiteiten bij de KAJ.
250

  

Ook Leo van Leeuwen voerde tijdens de bezetting anti-Duitse propaganda bij 

jeugdbewegingen. Hij was ook gedurende de bezetting proost van de KAJ, KSA en 

Chiro van de Sint-Vincentiusparochie in Gent. Regelmatig organiseerde hij 

bijeenkomsten “[…] tijdens dewelke de vaderlandse geest bij deze jongens werd 

wakker gehouden.”. Verder richtte hij ook studiekringen op waar het nazisme werd 

bekritiseerd en de brief van Mgr. Von Galen werd voorgelezen en besproken. Hij 

probeerde de jongens ook te overtuigen om niet in te gaan op de verplichte 

arbeidsdienst in Duitsland.
251

 

Hoewel het bekritiseren van de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde zelfs in besloten 

kring al risico’s inhield en bij een aantal priesters leidde tot vervolging,  gingen 

sommigen nog een stap verder. Een aantal priesters vielen ook vanop de preekstoel de 

Duitse bezetter en de Nieuwe Orde aan. De kansel was voor een aantal priesters de 

ideale plaats om hun anti-Duitse gevoelens in het openbaar te ventileren, hun 

parochianen in te lichten over de krijgsverrichtingen of hen moed in te spreken. 

Pastoor Schinck van Luchteren-Drongen hield vanop de preekstoel zijn parochianen 

op de hoogte van de krijgsverrichtingen. Hij wou op deze manier een alternatief zijn 
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voor de Duitse propaganda die enkel aandacht voor de militaire overwinningen van het 

Duitse leger.
252

 Hij veroordeelde via deze weg ook collaboratie veroordeeld hebben en 

spoorde zijn parochianen aan om te luisteren naar de Britse radio en de aanwijzingen 

en richtlijnen die langs die weg verspreid werden op te volgen.
253

 Paul Van Britsom, 

pastoor van Zeveneeken, preekte tegen Oostfrontvrijwilligers en tegen de principes 

van het  nazisme. Ook in private gesprekken liet hij trouwens  duidelijk zijn 

ongenoegen over de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde blijken.
254

 

Priester Jozef Bressers in een hulpkerkje in Denderleeuw fanatiek tegen de Duitse 

bezetter. Het kerkje kreeg volgens hem al snel de naam “Kerkje van de Witten”. 

Bressers klaagde in zijn preken onder andere de Duitse censuur aan. Naar aanleiding 

van de brief van de bischoppen over de verplichte tewerkstelling preekte  Bressers 

heftig tegen de verplichte arbeidsdienst voor Vlamingen in Duitsland. Kort daarop 

werd Bressers aangehouden op beschuldiging van anti-Duitse gevoelen, anti-Duitse 

preken en contacten met het verzet.
255

 Ook priester Paul Heyvaert predikte eind 1943 

beging 1944 in Nevele hevig tegen de verplichte arbeidsdienst voor Belgen in 

Duitsland. Hij werd door een van zijn parochianen verklikt en gearresteerd door de 

Duitse bezetter.
256

  

Het is duidelijk dat priesters die vanop de preekstoel anti-Duitse propaganda 

verkondigden het risico liepen om verklikt te worden. Ook Nieuwe Orde-gezinde 

parochianen werden immers, tot hun grote onvrede, geconfronteerd met deze preken. 

Dit was bijvoorbeeld het geval bij G. Van Cauwenberghe, troepenleider van de Zwarte 

Brigade, uit Oudenaarde. Hij was al verschillende malen getuige geweest van de anti-

Duitse preken van onderpastoor Collage in de Oudenaardse Sint-Walburgakerk. Voor 

Van Cauwenberghe was de maat vol en hij diende klacht in tegen Collage bij de 

Feldgendarmerie van Oudenaarde en bij de Kreiskommandant van Aalst. Volgens Van 

Cauwenberghe was het een kwestie van nationaalsocialistisch belang dat er tegen de 

opruiende preken van Collage opgetreden zou worden.
257

 Hij bezorgde de Duitse 

instanties  daarom op 29 september 1942 een gedetailleerd verslag over de inhoud van 

de  preken van Collage. Van Cauwenberghe laakte vooral de vaderlandslievende toon 

van de preken en het feit dat Collage vanop de kansel het nationaalsocialisme aanviel. 

Bovendien tastte Collage volgens hem “in bedekte doch genoeg duidelyke 

bewoordingen” de positie van de Wehrmacht aan als gezaghebbende overheid. 
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Tenslotte zou Collage ook de  groei van nationaalsocialistische jeugdbewegingen 

hebben willen beletten. Het was volgens Van Cauwenberghe daarom ontoelaatbaar dat 

Collage zich van op de kansel mengde in zuiver politieke aangelegenheden. De 

bezetter moest volgens hem dan ook dringend optreden.
258

 

“Ik meen dat het een zaak is van Duitsch en Nationaal-Socialistische eer, dat deze 

naar de Martelaarskroon azende rekel, ten spoedigste naar nuttiger en onschadelyker 

bezigheden werde gestuurd.”
259

 

Welk gevolg er door de bezetter aan de klacht is gegeven is niet bekend. Collage werd 

niet gerechtelijk vervolgt en kon zijn aanstelling als priester in Oudenaarde behouden. 

Vermoedelijk bracht hij het er vanaf met een waarschuwing. Zijn collega priester Jan 

Baptist Moernaut uit Vinderhoute had minder geluk. Hij stond bekend als erg 

vaderlandslievend en was een hevig tegenstander van de Duitse bezetter. Hij zou zijn 

parochianen van op de preekstoel hebben opgeroepen tot verzet tegen de Duitsers en 

tot verzet tegen personen die met de Duitsers samenwerkten. Ook zou hij in het 

openbaar kritiek hebben geleverd op het gedrag van een aantal personen die 

samenwerkten met de bezetter.
260

 Ook Moernaut werd verklikt en hierop door het 

Feldkriegsgericht der Oberfeldkommandantur 570 veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 2,5 jaar wegens deutschfeindlicher Kundgebung. Tijdens het proces kwamen 

verschillende getuigen  verklaren dat Moernaut op 31 januari 1943 aansluitend op de 

Eucharistieviering een preek hield waarin hij hevige kritiek had op de Duitse bezetter. 

Zo zou hij o.a. de verplichte tewerkstelling van Belgen in Duitsland hebben 

aangeklaagd en de Duitsers barbaren genoemd hebben. Hij zou ook de slechte 

behandeling van de verplicht tewerkgestelden in Duitsland bekritiseerd hebben en 

hierna de  gelovigen hebben opgeroepen om te bidden dat België spoedig verlost zou 

worden van de Duitse tirannie. Verder zou hij ook hevige kritiek op de Nieuwe Orde 

geleverd hebben. Volgens hem was de Nieuwe Orde een bedreiging voor de jeugd. 

Personen die vrijwillig naar Duitsland trokken om daar te werken deden dit volgen 

hem niet uit idealisme maar uit opportunisme. Volgens de getuigen zou hij gezegd 

hebben dat deze personen bij hun terugkomst “[…] müssten sie einen Strick bekommen 

oder niedergeschossen werden.”
261

 Aangezien de Personalakten in het Duits waren 

opgesteld betreft het hier uiteraard dus een vertaling van de woorden van Moernaut en 

moet deze uitspraak uiteraard kritisch benaderd worden. Mogelijk was er sprake van 
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enige overdrijving bij de getuigen. Toch zou Moernaut zou zich haast elke zondag 

schuldig hebben gemaakt aan dergelijke anti-Duitse uitspraken tijdens zijn preken.
262

  

Hoewel Pastoor Felicien De Loose na de bezetting verklaarde dat hijzelf minder streng 

gestraft was -wegens zijn anti-Duitse propaganda en preken- omdat hij een 

priesterambt bekleedde toont het vonnis van Moernaut aan dat sommige Duitse 

rechters priesterschap een verzwarend element vonden bij het plegen van 

verzetsdaden.
263

 De rechtbank vond het feit dat Moernaut zijn anti-Duitse uitlatingen 

als priester deed  in aanwezigheid van zijn parochianen een verzwarend element omdat 

de woorden van een priester volgens hen  een grote impact op de bevolking hadden. 

Priesters moesten zich volgens Kriegsgericht dan ook loyaal opstellen  tegenover de 

bezettingsmacht en de door haar uitgevaardigde verordeningen.  Als priester moest hij 

“[…] sich loyal gegenüber der Besatzungsmacht un der von ihr erlassen 

Verordnungen benehmen […]”. Deze rechters waren zich duidelijk bewust van de 

grote invloed die priester hadden op een lokale gemeenschap en waren er voor beducht 

dat priesters deze invloed gebruikten voor anti-Duitse doeleinden en zo burgers 

zouden ophitsen tegen de bezetter. De rechtbank vond het naar eigen zeggen dan ook 

noodzakelijk om een strenge straf uit te spreken. Moernaut werd veroordeeld tot 2,5 

jaar gevangenisstraf.
264

 

Dat de preekstoel niet de enige plaats in de kerk was van waarop men anti-Duitse 

propaganda ten gehore kon brengen bewijzen de plannen van Antoine Brys. De vrijdag 

voor Palmzondag 1943 organiseerde pastoor Brys samen met  E.H. Vanlerberghe een 

spreekkoor in de kerk van Sint-Michiels bij Brugge. De tekst van het spreekkoor 

bekritiseerde de verplichte tewerkstelling en werd onder andere aan schoolkinderen 

aangeleerd. Brys werd verklikt en ter verantwoording geroepen op het kantoor van de 

Sipo in Gent.
265

  

Het is duidelijk dat verschillende priesters uit de bisdommen Gent en Brugge anti-

Duitse propaganda verkondigden. Door hun functie als parochiepriester, leraar of 

proost van een jeugdbeweging hadden ze meteen een groot publiek tot wie ze zich 

konden richten. Deze priesters vonden het hun verantwoordelijkheid om hun 

parochianen of leerlingen weg te houden van de Nieuwe Orde en de Duitse invloed. Ze 

spraken hun parochianen vaak moed in en probeerden ze doorheen de moeilijke 

oorlogsjaren te begeleiden. Het verkondigen van anti-Duitse propaganda kon in 

besloten kring maar ook in het openbaar en zelfs vanop de preekstoel. Vanop de kansel 

vielen bepaalde priesters duidelijk de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde aan. Ook de 

verplichte tewerkstelling werd bijvoorbeeld vaak bekritiseerd. Deze vorm van anti-
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Duitse propaganda was risicovol aangezien de kans op verklikking groot was. Priesters 

genoten heel veel aanzien bij hun parochianen en hun woorden hadden ongetwijfeld 

effect. Ook de Duitse bezetter was zich hiervan bewust en trad streng op. Sommige 

priesters kwamen er met een waarschuwing vanaf maar anderen werden veroordeeld 

tot strenge gevangenisstraffen.  
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7.4. Inlichtingen- en actiediensten  

 

De naam inlichtingen- en actiediensten slaat op een grote groep onafhankelijk van 

elkaar opererende organisaties. Inlichtingen- en actiediensten waren vaak 

kleinschaliger dan gewapende verzetsorganisaties en werkten meestal in het grootste 

geheim aan een aantal zorgvuldig uitgekozen projecten.
266

 Onderzoek naar 

inlichtingen- en actiediensten is niet evident aangezien heel wat oorspronkelijke 

dossiers niet beschikbaar zijn.
267

 Medewerking aan een inlichtingen- of actiedienst was 

voor priesters een goede manier op betrokken te zijn bij verzetsactiviteiten tegen de 

Duitse bezetter. In de bisdommen Gent en Brugge waren een aantal priesters 

betrokken bij de werking van Geheime Dienst Socrates en de Service générale de 

Renseignement et de Sécurité (S.G.A.R.A.)
268

. Het voordeel was dat deze priesters op 

een vreedzame wijze verzet konden bieden, iets wat paste bij hun ambt. Geheime 

Dienst Socrates zette zich in voor ondergedoken werkweigeraars. Ook dit was een 

activiteit die paste bij het priesterschap aangezien de Belgische Kerk tegen de 

verplichte tewerkstelling van Belgen in het buitenland was.   

 

7.4.1. Geheime Dienst Socrates 

 

Geheime Dienst Socrates was een organisatie die in gans België financiële hulp 

verdeelde onder ondergedoken werkweigeraars en verzetsorganisaties. De organisatie 

was actief van september 1943 tot de bevrijding van België in 1944.
269

  

Voor een aantal Belgen was onderduiken de oplossing om aan de verplichte 

tewerkstelling in Duitsland te kunnen ontsnappen. Aangezien onderduikers geen recht 

hadden op voedselbonnen was het herbergen van een werkweigeraar financieel een 

lastige zaak in de zo al moeilijke bezettingssituatie.  Om aan dit probleem tegemoet te 

komen verdeelden de uitbetalingsagenten van Socrates financiële middelen onder de 

werkweigeraars. Onder hen waren ook een aantal priesters. De Gentse priester Amaat 

Lerno was gewestelijk uitbetalingsagent van Geheime Dienst Socrates. Aan sommige 

opgeëisten gaf hij te raad om onder te duiken of niet terug te keren uit hun eerste 

verlof. Volgens Lerno verdeelde hij samen met zijn medewerkers in totaal ongeveer 

400.000 fr. financiële steun aan ca. 250 ondergedoken arbeiders en arbeidsters, onder 
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de  vorm van maandelijkse betalingen. Enkele weken nadat in Brussel in september 

1943 Geheime Dienst Socrates was opgericht werd Lerno aangesteld als gewestelijk 

uitbetalend agent.  Het geld werd meestal bezorgd via een gewestelijk 

uitbetalingsagent aan een centrale contactpersoon van Geheime Dienst Socrates, die 

het dan verder verdeelde onder zijn medewerkers. Die bezorgden op hun beurt hun 

deel van het geld aan ondergedoken werkweigeraars.
270

 

Een van deze lokale contactpersonen was Albert Janssens de Varebeke, pastoor van 

Melsele. Hij bezorgde het geld aan andere (priesters)-uitbetalingsagenten uit zijn 

omgeving zodat deze uitbetalingen konden doen aan ondergedoken werkweigeraars. 

Zo verklaarde onderpastoor Jozef Van Achter dat hij tegen het einde van de bezetting 

maandelijks geld ontving van Janssens de Varebeke. Deze financiële middelen moest 

hij uitdelen onder de ondergedoken werkweigeraars van de gemeente Beveren-Waas. 

Hij ontving naar eigen zeggen 3000 à 4000 frank per maand om te verdelen onder de 

onderduikers, à rato van 500 frank per persoon.
271

 Onderpastoor Hubert De Waele 

bevestigde de verklaring van Van Achter. Ook hij ontving geld dat hij moest bezorgen 

aan ondergedoken werkweigeraars.
272

 Uiteraard moeten deze bedragen voorzichtig 

benaderd worden aangezien het voor de getuigen achteraf vermoedelijk moeilijk was 

om zich te herinneren hoe groot de bedragen precies waren. Onderpastoor Eduard 

Verhaege verklaarde dat hij ongeveer dezelfde bedragen kreeg als Van Achter en dat 

hij dit geld in opdracht van Janssens de Varebeke moest uitdelen onder de 

ondergedoken werkweigeraars van Kallo.
273

  

Janssens de Varebeke bezorgde ook zelf geld aan ondergedoken inwoners van zijn 

gemeente. Zo verklaarde dokwerker Thomas De Roeck dat hij tijdens de bezetting 

ondergedoken zat en in 1943 meermaals financieel gesteund werd door Janssens de 

Varebeke. Die kwam persoonlijk meermaals 500 frank steun afleveren bij De Roeck 

thuis. Ook De Roeck Gustaaf (ondergedoken lid van het Onafhankelijkheidsfront) 

bevestigde dat hij tijdens de bezetting een aantal keer sommen geld ontving van 

Janssens de Varebeke. Het ging volgens hem telkens om 350 frank, die de Varebeke 

persoonlijk bij hem thuis kwam afgeven. Ook bij  De Roeck Aloïs (ondergedoken, 

leider van het Onafhankelijkheidsfront in Mesele) kwam de Varebeke meerdere malen 

persoonlijk thuis sommen geld afgeven. Ook in zijn geval ging het om 500 fr. 
274

  

Janssens de Varebeke was actief voor Geheime Dienst Socrates vanaf maart 1944 tot 

september 1944.  Hij verdeelde dit geld onder de ondergedoken werkweigeraars van 

Melsele en via andere onderpastoors onder de ondergedoken werkweigeraars van de 
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omliggende gemeenten.
275

 Ook E.H. Van Leeuwen was vanaf maar 1944 uitbetalend 

agent van Socrates. Om de maand ontving hij geld, ofwel van een zekere Albert Van 

Damme, ofwel van E.H. Lernoo.
276

 Via het verdelen van deze financiële steun 

maakten deze priesters het mee mogelijk dat werkweigeraars konden onderduiken en 

uit de handen van de Duitse bezetter konden blijven. 
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7.4.2. Service générale de Renseignement et de Sécurité (S.G.A.R.A) 

De Service générale de Renseignement et de Sécurité, of in het Nederlands de 

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid genoemd, is nog steeds de officiële 

Belgische militaire inlichtingendienst. Ook tijdens de bezetting waren leden van deze 

dienst actief om inlichtingen te verzamelen. Opvallend is dat ook een aantal priesters 

actief waren bij de S.G.A.R.A.. Veel gegevens zijn er echter niet beschikbaar aangezien 

heel wat dossiers verdwenen zijn of niet toegankelijk waren. Aloïs De Meirsman was 

vanaf 1 februari 1942 tot aan zijn arrestatie op 26 september 1942 actief voor de 

S.G.A.R.A. als hulpkracht (auxilaire). Hij werd door de bezetter gearresteerd en  op 10 

november 1942 terechtgesteld in Loppem, samen met 7 andere leden van het net 

Brave-Bravery.
277

 Bij dit net was Aloïs aangesloten om inlichtingen te verzamelen in 

de regio Dendermonde. Zijn broer Edgard had de leiding over de plaatselijke afdeling 

van het net Brave-Bravery.
278

  Priester Hubert De Waele was van 1 januari 1944 tot 15 

september 1944 actief bij de S.G.A.R.A., Jozef De Wilde vanaf 1 maart 1943 en Amaat 

Lerno van 1 maart 44 tot 15 september 1944.
279

 Over hun precieze activiteiten bij de 

inlichtingendienst kon niet worden teruggevonden. 
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7.5. Lidmaatschap van georganiseerde (gewapende) 

verzetsgroepen 

 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je 

niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 

keren.   

(Matteüs 5: 28-29) 

 

7.5.1. Inleiding: Kerk en gewapend verzet 

 

Georganiseerde verzetsgroepen schuwden soms geen geweld. Priesterschap en 

gewapend verzet lijken op het eerste zicht moeilijk met elkaar te rijmen. Priesters 

worden immers geacht vreedzaam te leven. Toch waren er priesters die zich 

engageerden voor het gewapend verzet. Wat de bisdommen Gent en Brugge betreft 

konden voornamelijk  priesters teruggevonden worden die lid waren van het Geheim 

Leger. Verder kon één priester geïdentificeerd worden als lid van de Belgische 

Nationale Beweging. Ten slotte kon er één priester teruggevonden worden die lid was 

van de Nationale Koninklijke Beweging (NKB).Voor we de rol van deze priesters in 

het goerganiseerd gewapend verzet bespreken wordt eerst wat dieper ingegaan op de 

relatie tussen priesterschap en gewapend verzet. 

Op aandringen van de Militärverwaltung veroordeelde kardinaal Van Roey in januari 

1943 de aanslagen die het verzet pleegde op Duitse militairen en collaborateurs. De 

kardinaal veroordeeld deze daden echter op basis van de gevolgen die er aan 

verbonden waren en niet omwille van het feit dat het om gewelddadige verzetsdaden 

ging. De aanslagen hadden represaillemaatregelen tot gevolg die de reeds zwaar 

beproefde Belgische bevolking troffen. Deze negatieve gevolgen maakten het plegen 

van aanslagen volgens de kardinaal ongeoorloofd. 
280

 

“Ter wille van deze gevolgen, achten wij dat de huidige geweldplegingen niet 

geoorloofd zijn, en keuren wij al de aanslagen op het leven af en veroordelen wij ze 

openlijk.”
281

   

De Duitsgezinde  pers beschuldigde de kardinaal er van dat hij door zich te beperken 

tot het veroordelen van deze aanslagen omwille van de gevolgen, hij de principes van 

                                              
280 A. Dantoing, "La hiérarchie catholique et la Belgique sous l'occupation allemande", p. 329. 
281 J.-E. Van Roey, In den dienst van de Kerk : leerstellige en herderlijke geschriften en toespraken, 
XXXVII Oproep tot onze landgenoten, p. 444-445.  
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de christelijke moraal verloochende.
282

 Maar hoe stonden de gewone priesters 

tegenover de aanslagen van het verzet ? Er waren priesters die uitdrukkelijk, en om 

diverse redenen, elke vorm van gewelddadig verzet veroordeelden. Gaston 

Vanderstrickt stond bijvoorbeeld negatief tegenover de aanslagen van het gewapend 

verzet omdat hij vond dat men geen geweld met geweld mocht beantwoorden.
283

 

Roger Mestdagh keurde de aanslagen van het verzet af omdat het geen militairen 

waren.
284

 Priester Richard Weemaes gewapend verzet onverantwoord omdat het 

nutteloos was. Vreedzaam verzet zoals hulp aan onderduikers, zoals neergestorte 

geallieerde piloten vond hij wel noodzakelijk.
285

 Ook zijn collega Jozef Raes vond de 

aanslagen van het gewapend verzet dwaas en niet effectief.
286

 Pastoor Oscart Rolert 

veroordeelde elke vorm van gewapend verzet. Hij had hiervoor een humane reden: ook 

Duitsers waren volgens hem mensen, die moesten gehoorzamen aan bevelen van 

hogerhand.
287

 Een aantal priesters veroordeelden de aanslagen om dezelfde reden die 

in de herderlijke brief van kardinaal Van Roey naar voor kwam. Onder andere pastoor 

Emiel Verhelst was tegen gewapende aanslagen van het verzet omwille van de 

represailles die hieruit volgden.
288

 Bij heel wat priesters die gevaar op represailles 

aanhaalden als argument tegen gewapend verzet zat de herderlijke brief van de 

kardinaal vermoedelijk nog in het achterhoofd. Ook Joris Eeckhout veroordeelde de 

aanslagen omwille van de gevolgen, maar in tegenstelling tot de kardinaal, ook 

duidelijk omwille van het geweld zelf.  

“Al deze acties leken me ingegeven door haat of wraak en geen bouwstenen voor 

vrede. Het leek mij ook dat op die manier geen oorlog gewonnen werd. Integendeel zij 

leken mij de oorzaak van veel represailles vanwege de bezettende overheid tegenover 

onschuldige medeburgers.”
289

 

Een andere categorie priesters stond positief tegenover de aanslagen van het gewapend 

verzet indien deze alleen materiële schade tot gevolg hadden. Wanneer er dodelijk 

slachtoffers vielen keurden ze deze daden af. Zo stond priester Jozef Duytschaever 

positief tegen de aanslagen van het gewapend verzet zolang er geen doden vielen en 

                                              
282 A. Dantoing, "La hiérarchie catholique et la Belgique sous l'occupation allemande", p. 321. 
283 Cegesoma, Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting (AA1217), bisdom Gent, Gaston 
Vanderstrickt. 
284 Ibidem, bisdom Gent, Roger Mestdagh. 
285 Ibidem, bisdom Gent, Richard Weemaes. 
286 Ibidem, bisdom Brugge, Jozef Raes. 
287 Ibidem, bisdom Brugge, Oscart Rolert. 
288 Ibidem, bisdom Gent, Emiel Verhelst. 
289 Ibidem, bisdom Gent, Joris Eeckhout. 



81 

 

het enkel om sabotage ging.
290

 Priester Jozef Bontinck keurde aanslagen op goederen 

zoals treinen, bevoorrading, wapens, … maar moorden vond hij walgelijk.
291

 

“Een ondergedoken weerstander die ik een veiliger onderkomen bezorgde, ging een 

paar dagen later een SS neerschieten: ik werd misselijk bij het verhaal.”   

Een derde groep priesters zag de aanslagen van het verzet als een noodzakelijk kwaad. 

Ze waren eigenlijk tegen geweld maar vonden dat er tijdens een oorlog soms niets 

anders opzat dan geweld te gebruiken. Zo vond pastoor Marcel De Cubber het geweld 

van het gewapend verzet spijtig maar ergens wel begrijpelijk.
292

 Clement Tirez vond 

de aanslagen van het gewapend verzet een “Een noodzakelijk kwaad om tot bevrijding 

te komen.”
293

 

Een vierde groep priesters stond positief tegenover de aanslagen van het gewapend 

verzet en vond  het onvermijdelijk dat hierbij ook dodelijke slachtoffers vielen. 

Pastoor Siegfried Huygens stond goedkeurend tegenover de aanslagen van het verzet, 

hij stelde zich in bepaalde gevallen wel de vraag of het risico de moeite waard was.
294

 

Pastoor Alfons Piekavet keurde aanslagen tegen de bezetter goed aangezien deze 

volgens hem de vijand van het land was.
295

 Ook Lucien Pieters keurde dergelijke 

aanslagen helemaal niet af. Die aanslagen waren een licht in de Duisternis!”
296

 

Volgens Alberik Haegens hoorden dat soort acties nu eenmaal bij de oorlogstijd. De 

ene keer leken ze volgens hem wel nuttiger dan de andere.
297

 Dries De Ketelaere 

keurde aanslagen tegenover militairen goed maar stond negatief tegenover aanslagen 

op burgers.  

“Ik vond aanslagen met stoffelijke schade bij de vijand goed, aanslagen op de vijand 

als personen in functie vond ik eveneens goed, aanslagen op burgers vond ik spijtig en 

meestal verkeerd.”
298

 

Paul Van Britsom, die actief was bij de Nationale Koninklijke Beweging, stond 

positief tegenover aanslagen.  

“Dit lag in de lijn van onze verzetsbeweging en ik vond dit een normale en 

verantwoorde handelswijze, zeer nuttig en soms verplicht. Ook als reactie op de 

uitdagende en soms barbaarse handelswijze van de Zwarte Brigade.”
299

 

                                              
290 Ibidem, bisdom Gent, Jozef Duytschaever. 
291 Ibidem, bisdom Gent, Jozef Bontinck. 
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295 Ibidem, bisdom Brugge, Alfons Piekavet. 
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298 Ibidem, bisdom Brugge, Dries De Ketelaere. 
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7.5.2. Geheim Leger 

 

Eind 1943 wou de overste van het Geheim Leger, generaal Pire, binnen het Geheim 

Leger een aalmoezeniersdienst voorzien. Priester Dessain werd belast met de uitbouw 

van deze dienst en de nodige aanwervingen te doen. Om de mening van kardinaal Van 

Roey hierover te weten te kommen werd in het voorjaar  van 1944 een afgevaardigde 

naar de kardinaal gestuurd. Van Roey was volgens Dessain op de hoogte van de 

werking en doelen van het Geheim Leger. De kardinaal gaf zijn goedkeuring voor de 

aanwezigheid van aalmoezeniers binnen het Geheim Leger maar verklaarde dat hij zelf 

geen van zijn priesters met een dergelijke opdracht zou belasten omwille van het 

levensgevaar dat aan deze taak verbonden kon zijn. De kardinaal verklaarde dat 

priesters die een dergelijk aalmoezenierschap op zich namen dit evenwel deden met 

zijn zegen. Even later werd Dessain in Mechelen ontvangen en in naam van Van Roey 

en de andere Belgische bisschoppen aangesteld tot aalmoezenier van het Geheim 

Leger.
300

 

Ook in de bisdommen Gent en Brugge waren een aantal priesters actief bij het Geheim 

Leger, zelfs al voor Van Roey officieel de toestemming gaf voor het aanstellen van 

aalmoezeniers. De titel aalmoezenier kan de indruk wekken dat het takenpakket van 

deze priesters zich beperkte tot spirituele bijstand bieden aan de verzetslieden. Dit was 

echter maar een deel van hun takenpakket. De priesters die wij konden identificeren 

hadden een waaier aan taken binnen het Geheim Leger, zoals het verzamelen van 

inlichtingen, het verspreiden van sluikpers, … 

Frans De Bruyker was aalmoezenier van schuiloord Le Pinson. Hij hielp binnen het 

Geheim Leger bij het verbergen van wapens en het huisvesten van ondergedoken 

weerstanders. Verder hield hij zich voornamelijk bezig met het verzamelen en 

doorgeven van inlichtingen, vooral over luchthavens die door de bezetter waren 

opgeëist. Hij hielp ook mee met het verspreiden van clandestiene pers.
301

 Hij 

verschafte zijn oversten bij het Geheim Leger allerhande inlichtingen over Duitse 

transporten (lading, richting,…), over verdachte personen, over ondergedoken 

werkweigeraars en over kandidaat weerstanders.
302

 

Een eerste groep priesters had vooral ondersteunende taken. Marcel De Gendt werd in 

oktober 1942 vanwege zijn vaderlandslievende houding aangetrokken als lid van het 

Geheim Leger. Hield zich bezig met de werving van nieuwe leden voor de weerstand. 

                                                                                                                                             
299 Ibidem, Paul Van Britsom. 
300 A. Dantoing, "La hiérarchie catholique et la Belgique sous l'occupation allemande", p. 321.  
301 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Frans De Bruyker,  verklaring 
Majoor Bodeux, 28/8/1950. 
302 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Frans De Bruyker, vragenlijst. 
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Vanaf 1943 bezorgde hij steungeld aan onderduikers en stond hij gewonde 

weerstanders bij. Hij was werkzaam binnen schuiloord Le Hibou.
303

 

Ook Paul Verwilgen had een brede waaier aan ondersteunende taak binnen het Geheim 

Leger. Hij verstrekte inlichtingen van politieke en militaire aard aan zijn oversten en 

verzorgde de communicatie tussen de lokale groepen en de sectorcommandant. Verder 

was hij binnen het Geheim Leger verantwoordelijk voor het verspreiden van 

sluikbladen en de aanwerving van nieuwe leden. wierf nieuwe leden aan, hielp mee 

met de bevrijding van het belgische grondgebied.
304

   

Charles De Potter  was sinds juni 1943 actief bij het Geheim Leger. Zij opdracht was 

zowel militaire- als burgerlijke inlichtingen verzamelen. Verder stond hij ook in voor 

het verdelen van geld en voedselbonnen aan onderduikers. Hij herbergde zelf geen 

onderduikers maar ging op vraag van commandant Goethals van het Geheim Leger 

onder zijn parochianen wel op zoek naar geschikte onderduikadressen.
305

 Leon Baes 

hielp mee met het bezorgen van blanco identiteitsbewijzen om zo gevallen geallieerde 

piloten terug naar Groot-Brittannië te krijgen. Hij stond ook in voor de verspreiding 

van stafkaarten van Burcht en Beveren-Waas.
306

 

Sommige priesters gingen nog een stap verder in hun engagement voor het Geheim 

Leger. Priester Bertrand Heyvaert was nauw betrokken bij de gewapende operaties van 

het Geheim Leger. Hij Stond bekend als een zeer vaderlandslievend en stond aan de 

leiding van een peloton van 78 man. Hij zorgde ook voor de rekrutering en opleiding 

van nieuwe leden. Hij was nauw betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van 

sabotagedaden en het opvangen van parachutisten. Zo hielp hij mee wissels en sporen 

onklaar maken op de spoorlijn Gent-Kortrijk.
307

 Verder hielp hij ook nagels 

uitgestrooid langs de baan gent-kortrijk en gent-oudenaarde. Ook werkte hij mee aan 

de voorbereidingen voor het afzagen van telefoonpalen en het doorknippen van draden 

langs de spoorlijn de pinte-oudenaarde-kortrijk in 1944.  Begin augustus 1944 was hij 

betrokken bij het laten leeglopen van benzinetanks op de luchthaven van Sint-Denijs-

                                              
303 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Marcel De Gendt, 
voordrachtdocument. 
304 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Paul Verwilgen, 
ongedateerde verklaring coppieters ’t wallant. 
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Westrem.
308

 Hij was als pelotonsoverste ook verantwoordelijk voor het overbrengen en 

verbergen wapens en munitie.
309

 

Hoewel in de dossiers vooral vreedzame activiteiten aan bod kwamen zoals 

inlichtingen verzamelen ed. en in extremere gevallen betrokkenheid bij sabotage, 

waren een aantal priesters ook betrokken bij de bevrijdingsgevechten in 1944 waarbij 

het Geheim Leger een rol speelde. Ook nu moeten we uiteraard de nodige 

voorzichtigheid aan de dag leggen en de verklaringen kritisch benaderen. Zij geven 

immers een eenzijdig beeld van de gebeurtenissen.  Charles De Potter was als 

aalmoezenier naar eigen zeggen betrokken bij de bevrijding van de stad Gent en bij de 

bezetting van de Leopoldkazerne. Hij was als aalmoezenier toegevoegd aan de 

mobiele eenheid onder leiding van commandant De Bie, deelname aan de gevechten in 

Mariakerke, Sint-Laureins, en de gevechten aan het Leopoldkanaal in Moerkerke. Hij 

werd gehuldigd wegens bijzondere moed. Hij had zich bijzonder onderscheiden bij de 

gevechten aan het Leopoldkanaal waar hij op 6 oktober 1944 een gewonde ging gaan 

halen terwijl hij onder vuur werd genomen door Duitse soldaten. Zijn belangrijkste 

taak bij de bevrijding was het ondersteunen van gewonden en strijders.
310

  

Ook andere priesters gaven aan betrokken te zijn geweest bij de gevechten in 

september 1944. Hubert De Waele gaf aan dat hij als aalmoezenier aanwezig was bij 

de gevechten aan de spoorwegovergang in Belsele.
311

  E.H. Verwilgen gaf aan dat  hij 

betrokken was bij de bevrijding  van Gent, bij de schermutselingen aan de 

Leopoldkazerne en  bij gevechten aan het Leopoldkanaal.
312

 Bertrand Heyvaert nam 

naar eigen zeggen ook actief deel aan de bevrijdingsgevechten van België. Hij 

verklaarde dat zijn peloton in september 1944 een Duitse eenheid kon arresteren in 

Sint-Martens-Latem.
313

 Emiel van Puymbroeck verklaarde dat hij  op dinsdag 5 

september 1944 aanwezig was bij de aanval van een wagen met Duitse soldaten door 

het Geheim Leger, in de omgeving van hun schuiloord in Belsele. Hij was aanwezig 

bij de schermutselingen en verleende hulp aan een gesneuvelde weerstander. Ook 

zorgde hij voor een passende begrafenis, hoewel de omstandigheden volgens hem 

moeilijk waren. Hij stond in voor de controle van de papieren van de Duitse 

                                              
308 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Bernard Heyvaert, 
inlichtingenblad. 
309 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Bernard Heyvaert, verslag en 
inlichtingenblad. 
310 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger Charles De Potter, 
voordracht. 
311 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Hubert De Waele, verslag. 
312 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Paul Verwilgen, 
inlichtingenblad. 
313 Centrale dienst van het stamboek, Erkenningsdossiers Geheim Leger, Bertrand Heyvaert, verslag 
en inlichtingenblad. 



85 

 

krijgsgevangenen en bezorgde de inlichtingen aan zijn overste commandant 

Hellebaut.
314

 

Een aantal priesters gaven dus aan betrokken te zijn geweest bij schermutselingen bij 

de bevrijding in september 1944. Er zijn geen aanwijzingen dat ze zelf effectief 

meevochten. Hun rol was vermoedelijk beperkt tot hun taak van aalmoezenier en 

activiteiten zoals het bijstaan van gewonden. Toch was niet elke aalmoezenier 

betrokken betrokken bij de gevechten. Zo verklaarde Leon Baes dat hij niet betrokken 

was bij de bevrijdingsgevechten aangezien zijn functie beperkt was tot het 

aalmoezenierschap.
315

 

 

 

7.5.3. Belgische Nationale Beweging 

 

De Belgische Nationale Beweging was een verzetsorganisatie die vooral rekruteerde 

onder Belgischgezinde burgers die gehecht waren het vooroorlogse sociale beleid in 

België.
316

 In vergelijking met de omvang van het Geheim Leger en het 

Onafhankelijkheidsfront bleef de Belgische Nationale Beweging een bescheiden 

organisatie. Toch telde ze meer dan 15.000 leden. In februari 1944 bracht de Duitse 

bezetter de BNB echter een grote slag toe door heel wat kopstukken te arresteren.
317

 

De BNB hield zich voornamelijk bezig met inlichtingen verzamelen, hulp aan 

onderduikers en het verspreiden van sluikpers.
318

 Het blad La voix des belges was de 

spreekbuis van de beweging. Het viel op door zijn soms rechts-autoritaire standpunten 

waarbij o.a. de parlementaire democratie ter discussie werd gesteld. Toch wist de BNB 

aanhangers te verwerven met uiteenlopende politieke opinies.
319

 Opmerkelijk is dat de 

BNB speciale groepen had die verantwoordelijk waren voor het neerschieten van 

infiltranten en het opstellen van lijsten van collaborateurs. Vaak waren deze ook 

verantwoordelijk voor het demoraliseren van collaborateurs door  acties zoals het 

schrijven van dreigbrieven.
320

 De Oost-Vlaamse priester Eugeen Buysse was de enige 

priester die we konden identificeren als lid van de Belgische Nationale Beweging. Hij 
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was actief bij de BNB van september 1943 tot eind maart 1944. Buysse droeg er de 

titel van aalmoezenier en hield zich voornamelijk bezig met het inzamelen van geld 

ten behoeve van onderduikers. Verder stond hij ook in voor het transport van geheime 

documenten.
321

 Hij was ook mee verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe 

verzetslieden.
322

 Buysse kreeg postuum het statuut van Gewapend Weerstander 

toegekend.
323

 

 

7.5.4. Nationale Koninklijke Beweging 

 

De Nationale Koninklijke beweging kwam voort uit een Aarschotse rexistische 

jeugdgroep waarvan de leden niet akkoord gingen met de collaboratiepolitiek van Rex. 

Van oktober 1940 tot de zomer 1941was de NKB vooral actief in de regio’s Aarschot 

en Leuven. De beweging zocht haar leden vooral onder studenten en 

onderofficieren.
324

 De voornaamste doelstelling was om jongeren weg te houden van 

het VNV en de collaboratie. Ondanks het feit dat de NKB werkzaam was onder de 

dekmantel van Turngroep Kultuur en Bekwaming, werd de beweging in juli 1941door 

de bezetter verboden en werden alle publicaties in beslag genomen Dit belette niet dat 

de NKB haar werkzaamheden verder zette en haar werkterrein uitbreidde. De NKB-

leiding wenste op politiek vlak de totstandkoming van een autoritair België onder het 

gezag van koning Leopold III. Ook de meeste gewone leden waren koningsgezind. De 

NKB had heel wat aanhangers uit Katholieke milieus maar was streekgebonden. De 

beweging hield voornamelijk bezig met acties tegen de verplichte tewerkstelling, 

inlichtingen verzamelen, sabotage, hulp aan joden en geallieerde piloten en het 

verspreiden van sluikpers.
325

 Omwille van haar standpunten raakte de NKB na de 

bezetting moeilijk erkend als verzetsorganisatie. Uiteindelijk lukte het voor de 

provincies Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen maar niet voor Wallonië.
326

 Paul 

Van Britsom hij hield zich bezig met vreedzame activiteiten zoals het verzamelen van 
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inlichtingen en het doorgeven van boodschappen. Soms was hij betrokken bij 

sabotagedaden.
327
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8. Besluit 
 

De officiële houding van de Kerk tijdens de bezetting was tot 1943 een politiek van 

accommodatie om zo de onafhankelijkheid van de Kerk en het voorbestaan van de 

Katholieke organisaties te kunnen garanderen. In een hiërarchisch instituut zoals de 

Kerk, waar gehoorzaamheid aan de oversten van groot belang was, werd deze politiek 

ook door de lagere clerus gevolgd. De lijnen van deze accommodatiepolitiek waren 

afgebakend en werden vermoedelijk door slechts weinig priesters overschreden. Het 

lijkt dat accommodatie zeker in het begin van de bezetting de meest voorkomende 

houding bij de priesters in de bisdommen Gent en Brugge. Toch waren er priesters van 

wie het gedrag afweek van deze officiële politiek. Engagement voor de Nieuwe was 

een zeldzaamheid. Enerzijds omdat het VNV en de DeVlag veroordeeld werden door 

het episcopaat. Anderzijds waren ze ideologisch gezien ook wel moeilijk te verzoenen 

met een priesterambt. De priesters die in dit onderzoek aan bod kwamen en zich 

engageerden voor de Nieuwe Orde hadden banden met het VNV. Bij Frans De Wolf 

was dit engagement het duidelijkst. Hij hield zich duidelijk met politiek bezig en was 

een lid van het VNV. Bij andere priesters, zoals Jozef De Brouwer, was dit 

engagement minder duidelijk. Hij raakte in de loop van de bevrijding ook vervreemd 

van het VNV. Andere priesters waren betrokken bij culturele activiteiten die een 

nauwe band hadden met het VNV. Dit engagement was niet louter cultureel, de 

betrokkenen in deze scriptie hadden ook een duidelijke voorliefde voor het ideeëngoed 

van de Nieuwe Orde en dan in het bijzonder voor het VNV. Vermoedelijk waren er 

nog priesters die sympathie  hadden voor de Nieuwe Orde maar hier geen engagement 

aan koppelden. Zij zullen vermoedelijk voor eeuwig onder de radar blijven. Militair 

engagement kwam in Vlaanderen niet voor. 

Aan de andere kant van het spectrum waren de priesters die betrokken waren bij het 

verzet tegen de bezetter. Deze priesters deden dit vermoedelijk hoofdzakelijk uit 

vaderlandslievende overwegingen. De aard van de verzetsdaden was erg divers. 

Sommige priesters probeerden de plannen van de bezetter te dwarsbomen. Het ging in 

dat geval voornamelijk om het verhinderen van de verplichte tewerkstelling en het 

beletten van de opeising van kerklokken. Beide zaken lagen erg gevoelig in kerkelijke 

milieus aangezien de klokken symbolisch erg belangrijk waren en de verplichte 

tewerkstelling een bedreiging kon vormen voor de zedelijkheid van de bevolking. 

Sommige priester vingen onderduikers op. Ook hier ging het voornamelijk om 

werkweigeraars en in mindere mate om verzetslieden. Steun aan joden kwam amper 

voor, vermoedelijk omdat er in de bisdommen Gent en Brugge amper Joden waren. 

Verder waren er ook priesters die van het verkondigen van anti-Duitse propaganda hun 

handelsmerk maakten. Dit gebeurde meestal in private gesprekken of vanop de 
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preekstoel. De openheid van deze daden maakte deze priesters extreem kwetsbaar voor 

Duitse represailles. De bezet besefte dat priesters een grote invloed hadden op de 

bevolking en maakten van priesterschap een verzwarend element bij de bestraffing van 

anti-Duitse propaganda. De inhoud van de propaganda was divers. Het kon gaan om 

het bekendmaken van nieuwsberichten maar ook om bemoedigende woorden om de 

bevolking te steunen. Meestal werden echter de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde 

aangevallen. Vooral de verplichte tewerkstelling werd bekritiseerd maar ook de 

Oostfronters of de opeising van klokken. Deze priesters wensten hun parochianen weg 

te houden van de Duitse- en Nieuwe Orde-invloed. Ook priester-leraars en proosten 

van jeugdbewegingen probeerden via anti-Duitse propaganda de jeugd te beschermen 

tegen negatieve beïnvloeding van door de bezetter of de Nieuwe Orde.  

Sommige priesters zochten hun toevlucht tot georganiseerde vormen van verzet, in 

Vlaanderen echter minder dan in Wallonië en Brussel. Via een engagement 

inlichtingendiensten konden deze priesters een bijdrage leveren aan de overwinning op 

de bezetter. Verder waren ook een aantal priesters actief bij Socrates. Op die manier 

konden werkweigeraars worden gesteund, iets wat opnieuw in lijn lag met de 

Katholieke belangen. Een aantal priesters ging een stap verder en trad toe tot het 

gewapend verzet. Het ging in dit geval op het rechtse verzet van het Geheim Leger, de 

BNB en de NKB. Communistisch verzet lieten priesters om evidente redenen links 

liggen. Geweld was echter moeilijk te verzoenen met het priesterambt, al was niet elke 

priester deze mening toegedaan. Toch beperkten de activiteiten van deze priesters zich 

vaak tot vreedzame taken zoals het verzamelen van inlichtingen. Toch waren enkele 

priesters ook actief betrokken bij sabotagedaden.  Bij gevechten naar aanleiding van de 

bevrijding in 1944 waren ook enkele priesters betrokken. Zij vervulden de functie van 

aalmoezenier en namen dus niet actief deel aan de gevechten. 

Priesters hadden net zoals de veel andere Belgen tijdens de bezetting keuze uit een 

aantal houdingen. Door allerhande factoren kon een persoon in meer of mindere mate 

in een bepaalde richting evolueren. Door hun priesterschap was de keuzevrijheid 

echter beperkter. De stap naar verzet of engagement bij de Nieuwe Orde was gezien 

hun ambt en de houding van het episcopaat vermoedelijk groter dan voor andere 

burgers. Er waren zoals gezegd uitzonderingen maar zo hield de clerus de Kerk vaak 

letterlijk in het midden… 
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