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WOORD	VOORAF	

Twee	jaar	na	het	afronden	van	mijn	opleiding	Geschiedenis	begon	het	alweer	te	kriebelen	om	in	
de	 archieven	 te	 duiken.	 Toen	 in	 de	 eerste	master	 een	 onderwerp	 voor	 de	masterproef	moest	
worden	gekozen,	stond	bijgevolg	onmiddellijk	vast	dat	het	om	een	rechtshistorisch	onderwerp	
zou	gaan.		

Momenteel	bevinden	we	ons	 te	midden	van	de	herdenkingsplechtigheden	naar	aanleiding	van	
honderd	jaar	Groote	Oorlog.	In	de	aanloop	naar	deze	herdenkingsperiode	is	de	historiografie	over	
België	 tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	geëvolueerd	van	een	verwaarloosde	discipline	naar	een	
gevestigde	subdiscipline.	Niet	alleen	in	de	geschiedschrijving,	maar	ook	op	het	grote	scherm	is	de	
aandacht	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	de	afgelopen	jaren	toegenomen	met	televisieseries	zoals	
In	Vlaamse	velden.	Ten	slotte	is	voor	een	onderzoek	naar	Gent	gekozen.	Dit	is	niet	alleen	de	stad	
waar	ik	ondertussen	al	mijn	hele	jonge	leven	woon,	maar	bovendien	fungeert	de	Arteveldestad	
tijdens	 de	 Eerste	Wereldoorlog	 als	 hoofdplaats	 van	 het	 etappegebied	 en	 is	 het	 een	 belangrijk	
centrum	voor	de	Duitse	bezetter.		

Al	 deze	 elementen	 hebben	 ertoe	 geleid	 dat	 ik	 uiteindelijk	 gekozen	 heb	 om	 mij	 voor	 deze	
masterscriptie	 te	verdiepen	 in	de	 impact	van	de	Groote	Oorlog	op	de	Gentse	politierechtbank.	
Zonder	de	hulp	van	een	aantal	mensen	had	ik	deze	opdracht	echter	niet	tot	een	goed	einde	kunnen	
brengen.		

In	de	eerste	plaats	richt	ik	hier	graag	een	woord	van	dank	aan	professor	MARTYN.	Niet	alleen	om	
mij	de	kans	te	geven	dit	onderwerp	te	bestuderen	en	opnieuw	archiefonderzoek	te	kunnen	doen,	
maar	ook	voor	de	enthousiaste	begeleiding,	handige	tips	en	het	nalezen	van	de	voorlopige	versie	
van	een	aantal	hoofdstukken.	Vervolgens	wil	ik	ook	graag	de	medewerkers	uit	de	leeszaal	van	het	
Rijksarchief	 te	 Gent	 bedanken	 voor	 hun	 interesse	 en	 behulpzaamheid	 en	 voor	 het	 geregeld	
uithalen	van	de	verschillende	zware	archiefdozen	met	vonnisboeken.	

Verder	mogen	mijn	ouders	in	dit	dankwoord	zeker	niet	ontbreken.	Niet	alleen	om	mij	de	kans	te	
geven	nog	een	tweede	studie	aan	te	vatten,	maar	ook	om	mij	de	afgelopen	jaren	steeds	de	nodige	
morele	 steun	 te	 bieden	 die	 onontbeerlijk	 was	 om	 de	 twee	 opleidingen	 tot	 een	 goed	 einde	 te	
kunnen	brengen.	Last	but	not	least	richt	ik	hier	een	woord	van	dank	aan	JEANNE,	niet	alleen	voor	
het	nalezen	van	deze	en	andere	papers,	maar	vooral	om	mij	de	afgelopen	vier	jaar	een	hart	onder	
de	riem	te	steken	en	haar	eindeloze	kennis	en	ervaring	met	mij	te	delen.	

	

MANON	MOERMAN	

Mei	2017	
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	 1	

INLEIDING	

1. 	PROBLEEMSTELLING,	STATUS	QUAESTIONIS	EN	METHODE	

1.1 Doelstellingen	en	afbakening	van	het	onderzoek	

De	doelstelling	van	dit	onderzoek	bestaat	erin	na	te	gaan	of	er	een	belangrijke	invloed	is	geweest	
van	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 op	 de	 samenstelling,	 werking	 en	 rechtspraak	 van	 de	 Gentse	
politierechtbank.	Centraal	staat	de	vraag	naar	de	 invloed	van	de	Duitse	bezetting	en	de	Duitse	
verordeningen	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	gedingvoering	voor	de	Gentse	politierechter.		

Aan	de	hand	van	minuten	van	vonnissen,	bewaard	in	het	Gentse	Rijksarchief,	wordt	onderzocht	
hoe	 de	 politierechtbank	 te	 Gent,	 hoofdplaats	 van	 het	 etappegebied,	 zich	 aan	 de	
oorlogsomstandigheden	en	de	bevelen	van	de	Duitse	bezetter	al	dan	niet	dient	aan	te	passen.	Hoe	
gaat	de	politierechter	om	met	deze	crisissituatie	en	zijn	er	duidelijke	“sporen	van	de	oorlog”	terug	
te	vinden	 in	zijn	rechtspraak1?	Kunnen	we	met	betrekking	tot	de	politierechtbank	tot	dezelfde	
conclusie	komen	als	WOUTER	VAN	DAMME	en	vaststellen	dat	de	gerechtelijke	activiteit	van	deze	
lokale	 rechtbank	 tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	 sluimert	 om	vervolgens	 te	pieken	vlak	na	de	
oorlogsperiode2?	Kan	er	in	de	laatste	dagen	van	deze	Groote	Oorlog	worden	gesproken	van	een	
“algemene	staking”	van	de	rechterlijke	macht	of	zijn	de	magistraten	in	de	Gentse	politierechtbank	
iets	 minder	 moedig	 en	 blijft	 alles	 eerder	 zijn	 gewone	 gang	 gaan3?	 Vervolgens	 worden	 de	
verordeningen	 van	 de	 Duitse	 bezetter	 met	 betrekking	 tot	 zaken	 waarvoor	 de	 politierechter	
bevoegd	 is	 onderzocht	 en	 wordt	 gekeken	 in	 welke	 mate	 deze	 de	 rechter	 eventueel	 in	 zijn	
beoordeling	 hebben	 beïnvloed.	 Ten	 slotte	 zal	 ook	 dieper	 worden	 ingegaan	 op	 de	 aard	 en	 de	
omvang	 van	 de	 overtredingen	 die	 door	 de	 politierechtbank	worden	 beslecht	 en	 de	mogelijke	
invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog	hierop.		

Om	 de	 invloed	 van	 de	 oorlog	 correct	 te	 kunnen	 inschatten	 en	 eventuele	 evoluties	 in	 kaart	 te	
kunnen	brengen	wordt	de	temporele	grens	van	1914-1918	overstegen	en	wordt	een	vergelijking	
gemaakt	tussen	de	rechtspraak	in	de	periode	vijf	jaar	voorafgaand,	tijdens	en	vijf	jaar	volgend	op	
het	oorlogstijdperk.		

Uit	de	status	quaestionis	zal	blijken	dat	reeds	enkele	masterproeven	gewijd	zijn	aan	de	invloed	
van	de	Eerste	en	Tweede	Wereldoorlog	op	de	burgerlijke	gedingvoering	voor	de	vrederechter.	
Aan	die	andere	lokale	rechtbank,	de	politierechtbank,	is	in	rechtshistorisch	onderzoek	nog	maar	
weinig	aandacht	besteed.	GEORGES	MARTYN	deed		samen	met	een	aantal	geschiedenisstudenten	een	
onderzoek	naar	de	wetenschappelijke	waarde	van	negentiende	-	eeuwse	politievonnissen	uit	het	
kanton	Avelgem4.	Hun	besluit	is	echter	weinig	bevredigend:	“meer	dan	een	handvol	heemkundig	
en	anekdotisch	materiaal	kon	uit	een	steekproef	van	meer	dan	tweeduizend	vonnissen	niet	worden	
gehaald5”.	Of	dit	ook	de	conclusie	zal	zijn	na	ons	onderzoek	valt	ten	zeerste	te	betwijfelen.	Zoals	
																																																								
1	De	uitspraak	“sporen	van	de	oorlog”	 is	overgenomen	uit	de	masterscriptie	van	WOUTER	VAN	DAMME:	Sporen	van	de	
oorlog:	invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	burgerlijke	gedingvoering	voor	de	laagste	rechter.	Een	vergelijking	van	
de	activiteiten	van	het	vredegerecht	Ledeberg	vijf	jaren	voor,	tijdens	en	vijf	jaren	na	de	Eerste	Wereldoorlog.	Masterscriptie	
Universiteit	Gent,	2009,	171	p.	
2	W.	VAN	DAMME,	“De	invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	rechtspraak	van	het	vredegerecht	te	Ledeberg.”	In:	G.	
MARTYN	(ed.)	Scènes	uit	de	geschiedenis	van	het	vredegerecht.	Brugge,	Die	Keure,	2011,	p.	172.�	
3	W.	VAN	DAMME	heeft	alvast	aangetoond	dat	de	Ledebergse	vrederechter	niet	deelnam	aan	deze	staking.	Ook	MELANIE	
BOST	en	STANISLAS	HORVATH	spreken	in	dit	verband	van	“une	crise	mettant	partiellement	 la	 justice	belge	hors	d’état	de	
fonctionner.”	M.	DE	KOSTER,	D.	HEIRBAUT	en	X.	ROUSSEAUX	(eds.)	Tweehonderd	jaar	Justitie,	Brugge,	Die	Keure,	2015,	p.	518.�	
4	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?	Een	steekproef	in	het	negentiende-eeuwse	
archief	van	het	kanton	Avelgem.”	Liber	amicorum	Coppens	Herman,	Brussel,	Algemeen	Rijksarchief,	2007,	p.	705-727	
5	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	727.	
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we	in	het	volgende	hoofdstuk	bespreken	is	Gent	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	de	hoofdplaats	
van	het	etappe-gebied	IV,	waar	het	militaire	aspect	domineert	en	een	autoritair	gezag,	dat	zich,	
volgens	de	huidige	stand	van	de	geschiedschrijving,	voornamelijk	vanaf	1916	weinig	respectvol	
opstelde	ten	opzichte	van	de	Belgische	en	internationale	wetgeving,	het	voor	het	zeggen	heeft6.	
Hopelijk	kunnen	we	uiteindelijk	met	deze	masterscriptie	de	stelling	dat	 “van	zodra	er	gewerkt	
wordt	met	voorgedrukte	vonnisformulieren	de	meerwaarde	van	een	analyse	van	de	uitspraken	van	
de	politierechter	bijzonder	beperkt	is7”	weerleggen	en	bijdragen	tot	een	beter	inzicht	in	de	invloed	
van	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	lokale	(Gentse)	magistratuur.	
Na	een	inleidend	gedeelte,	over	het	ruimer	historisch	kader	en	het	ontstaan	en	de	organisatie	van	
de	Gentse	politierechtbank,	zal	het	onderzoek	zich	opsplitsen	 in	twee	grote	delen,	waarbinnen	
enkele	concrete	deelvragen	aan	bod	komen.		

Een	eerste	deel	beoogt	een	meer	kwantitatieve	analyse	van	bijna	1.700	vonnissen.	In	de	eerste	
plaats	wordt	een	overzicht	gegeven	van	de	actoren	die	deelnemen	aan	de	procesvoering	voor	de	
Gentse	politierechtbank	en	onderzoeken	we	wie	optreedt	als	politierechter,	griffier	en	openbare	
aanklager.	Daarnaast	wordt	het	profiel	van	de	gedaagde	onder	de	loep	genomen	waarbij	volgende	
gegevens	 worden	 geanalyseerd:	 leeftijd,	 geslacht,	 woonplaats	 en	 beroep.	 Ook	 zal	 worden	
nagegaan	of	er	geregeld	advocaten	optreden.	Vervolgens	worden	de	verschillende	overtredingen	
en	wanbedrijven	die	door	de	politierechter	worden	behandeld	in	kaart	gebracht.	Er	zal	nadien	
worden	 onderzocht	 in	 welke	 mate	 de	 oorlogsomstandigheden	 een	 invloed	 hebben	 op	 de	
procesduur:	hoeveel	zaken	worden	er	per	jaar	behandeld	en	hoeveel	tijd	verloopt	er	tussen	het	
plegen	 van	 de	 overtreding	 of	 het	 wanbedrijf	 en	 de	 einduitspraak?	 Daarnaast	 wordt	 ook	
onderzocht	hoeveel	vonnissen	er	worden	gewezen	op	tegenspraak	en	hoeveel	bij	verstek	en	of	de	
oorlog	hierop	eventueel	een	 invloed	heeft	uitgeoefend.	Ten	slotte	worden	ook	de	uiteindelijke	
uitspraken	van	de	rechter	cijfermatig	bestudeerd.		

In	het	tweede	deel,	waarin	een	meer	inhoudelijke	vonnisanalyse	aan	bod	komt,	wordt	in	de	eerste	
plaats	 gekeken	 of	 er	 in	 de	 vonnissen	 geregeld	 expliciet	 wordt	 verwezen	 naar	 de	
oorlogsomstandigheden.	 Heeft	 de	 politierechter	 begrip	 voor	 de	 precaire	 socio-economische	
levensomstandigheden	van	de	gedaagde	tijdens	de	oorlog	en	wordt	er	(geregeld)	verwezen	naar	
de	 aanwezigheid	 van	 de	 Duitse	 bezetter	 te	 Gent	 in	 de	 politievonnissen?	 Vervolgens	 wordt	
onderzocht	of	de	Groote	Oorlog	een	wijziging	in	het	vervolgingsbeleid	bij	de	politierechtbank	met	
zich	meebrengt.	Worden	bepaalde	overtredingen	meer	en	strenger	bestraft	door	politierechtbank	
in	 tijden	 van	 oorlog?	 Ten	 slotte	 komen	 twee	 thema’s	 aan	 bod	 die	 we	 iets	 grondiger	 zullen	
bestuderen:	(1)	het	eenzelvigheidsbewijs	en	(2)	de	prostitutie.	Het	doel	hierbij	 is	voor	elk	van	
deze	onderwerpen	na	te	gaan	hoe	en	waarom	de	wetgeving	evolueerde	in	de	onderzochte	periode	
en	op	welke	manier	de	Eerste	Wereldoorlog	hierop	een	invloed	heeft	uitgeoefend.		

In	de	slotbeschouwing	zal	over	elk	van	de	hierboven	gestelde	onderzoeksvragen	en	deelvragen	
worden	gereflecteerd	en	zullen	eindconclusies	geformuleerd	worden.	Bovendien	zullen	mogelijke	
pistes	voor	verder	onderzoek	worden	aangereikt.	

1.2 Status	quaestionis		

1.2.1 Het	beeld	van	de	magistratuur	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	

Op	3	augustus	1914	verklaart	Duitsland	de	oorlog	aan	Frankrijk	en	valt	het	België	een	dag	later	
binnen.	 De	 Belgische	 regering	 wordt	 gedwongen	 de	 hoofdstad	 te	 verlaten	 en	 vestigt	 zich	
uiteindelijk	in	het	Franse	Le	Havre.		

Op	 instructies	 van	 de	 regering	 in	 Le	 Havre	 blijft	 de	 Belgische	magistratuur	 tijdens	 de	 Eerste	
Wereldoorlog	op	post	en	probeert	ze	zo	goed	als	mogelijk	haar	functies	verder	uit	te	oefenen.	Dit	

																																																								
6	M.	BOST	en	S.	HORVATH,	“Une	première	crise	majeure.	L’impact	de	la	Grande	Guerre	sur	la	justice	belge.”	M.	DE	KOSTER,	
D.	HEIRBAUT	en	X.	ROUSSEAUX	(eds.)	Tweehonderd	jaar	Justitie,	Brugge,	Die	Keure,	2015,	p.	519.	
7	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	726.	
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brengt	 haar	 echter	 in	 een	 delicate	 positie.	 Ze	 tracht	 het	 functioneren	 van	 het	 Belgische	
rechtssysteem	zo	goed	mogelijk	te	beschermen	en	te	vrijwaren	van	al	te	veel	Duitse	inmenging.	
Maar	 tegelijk	 blijft	 het	moeilijk	 laveren	 tussen	 de	 bezetter,	 de	 bevolking	 en	 de	 regering	 in	 Le	
Havre.		

Deze	moeilijke	evenwichtsoefening	komt	in	de	maanden	januari	en	februari	1918	abrupt	tot	een	
einde.	 In	 de	 grote	 stedelijke	 centra	 worden	 door	 enkele	 activisten	 affiches	 aangeplakt	 die	 de	
onafhankelijkheid	van	Vlaanderen	proclameren	namens	de	Raad	van	Vlaanderen.	Op	verzoek	van	
twee	raadsheren	beveelt	het	Hof	van	Beroep	te	Brussel,	op	7	februari	1918,	om	de	activistische	
leiders	van	de	Raad	van	Vlaanderen	op	te	pakken	wegens	landverraad.	De	bezetter	reageert	echter	
onmiddellijk	 door	 de	 betrokken	 activisten,	 AUGUST	BORMS	 en	 PIETER	TACK,	 vrij	 te	 laten	 en	 drie	
kamervoorzitters	van	het	Brusselse	Hof	van	Beroep	 te	deporteren	naar	Duitsland8.	Als	 reactie	
hierop	beslist	het	Hof	van	Cassatie	om	haar	zittingen	vanaf	11	februari	op	te	schorten.		

In	de	literatuur	rees	vervolgens	de	vraag	hoe	we	de	houding	van	de	Belgische	magistratuur	tijdens	
de	 Eerste	 Wereldoorlog	 moeten	 interpreteren.	 In	 1918	 schrijft	 F.	 PASSELECQ,	 een	 Brusselse	
advocaat	en	journalist,	hierover	het	volgende:		
“L’honneur	de	la	manifestation	la	plus	haute	et	de	l’expression	la	plus	éloquente	de	l’indomptable	

esprit	d’indépendance	et	de	liberté	qui	anime	la	population	belge,	était	réservé	à	la	magistrature	de	
ce	petit	pays9.”	

Verschillende	auteurs	treden	kort	na	de	oorlog	deze	stelling	bij	en	hangen	een	ideaalbeeld	op	van	
de	 rechterlijke	 macht	 tijdens	 de	 Duitse	 bezetting10.	 De	 leden	 van	 de	 magistratuur	 worden	
voorgesteld	 als	 helden	waarbij	men	de	 twee	bovenvermelde	 gebeurtenissen	uit	 het	 jaar	 1918	
centraal	plaatst:	de	vervolging	van	de	activisten	van	de	Raad	van	Vlaanderen	en	de	staking	van	
een	deel	van	de	Belgische	magistratuur.		

Een	aantal	recente	studies,	die	volgens	historicus	ANTOON	VRINTS	te	danken	zijn	aan	een	nieuwe	
dynamiek	binnen	de	tak	van	de	Crime	and	Criminal	Justice	History,	laten	daarentegen	een	nieuw	
licht	schijnen	op	de	werking	van	het	gerecht	als	geheel	en	enkele	specifieke	rechtbanken	in	het	
bijzonder	tijdens	de	Groote	Oorlog11.		

MELANIE	 BOST	 plaatst	 in	 haar	 doctoraatsonderzoek	 uit	 2013	 enkele	 kanttekeningen	 bij	 de	
verheerlijking	van	de	Belgische	magistratuur	tijdens	de	bezetting12.	De	twee	gebeurtenissen	uit	
het	jaar	1918	beschouwt	ze	als	een	radicale	kentering	in	de	houding	ten	aanzien	van	de	bezetter.	
Dit	zorgt	er	echter	wel	voor	dat	eerdere	compromissen,	die	de	magistratuur	heeft	afgesloten	ten	
einde	haar	onafhankelijkheid	te	vrijwaren,	haar	na	de	oorlog	worden	vergeven	en	een	ideaalbeeld	
van	 de	 patriottische	magistraat	 in	 de	 literatuur	 is	 ontstaan.	 Aan	 de	 hand	 van	 onder	meer	 de	
archieven	van	het	Parket-Generaal	bij	het	Hof	van	Cassatie,	onderzoekt	BOST	op	welke	manier	de	
staande	en	zittende	magistratuur	in	België	omgaat	met	de	Duitse	bezetter	tijdens	het	uitoefenen	
van	 hun	 ambt.	 Hierbij	 komt	 ze	 tot	 de	 conclusie	 dat	 de	 Belgische	 magistraten	 voornamelijk	
bekommerd	zijn	om	het	voortbestaan	en	de	onafhankelijkheid	van	het	gerechtelijk	apparaat.	Met	
het	oog	hierop	zijn	zij	bereid	compromissen	te	sluiten	met	de	Duitse	bezetter.		

BOST	verdeelt	de	oorlogsperiode	in	drie	subperiodes	die	een	duidelijke	evolutie	vertonen	in	de	
houding	van	de	magistratuur	ten	aanzien	van	de	bezetter.	In	een	eerste	fase	(1914	tot	begin	1916)	
ziet	zij	een	modus	vivendi	ontstaan	tussen	de	 twee	partijen.	Eind	1914	worden	de	magistraten	
																																																								
8	 R.	 JANSSENS,	 “Het	 Hof	 van	 Cassatie	 van	 België.	 Enkele	 hoofdmomenten	 van	 zijn	 ontwikkeling.”	 Tijdschrift	 voor	
Rechtsgeschiedenis,	XLV	(1977),	p.	103-104.	De	drie	Kamervoorzitters	zijn	de	heren	LÉVY-MORELLE,	ERNST	en	CAREZ.	
9	F.	PASSELECQ,	La	magistrature	belge	contre	le	despotisme	allemand.	Paris,	Berger-Levrault,	1918,	p.	35.	
10	C.	TERLINDEN,	La	magistrature	belge	sous	l’occupation	allemande:	souvenirs	de	guerre	août	1914	–	octobre	1918.	1919,	
Bruxelles,	Bruylant,	47	p.		H.	PIRENNE	et	M.	VAUTHIER,	La	législation	et	l’administration	allemandes	en	Belgique,	1925,	Paris,	
PUF,	284	p.	A.	MEYERS,	La	magistrature	 et	 l’occupation:	 cours	d’appel	de	Liège:	audience	 solennelle	de	 rentrée	du	1er	
Octobre	1919.	1919,	Liège,	Desoer,	64	p.	
11	A.	VRINTS,	 “Van	niemandsland	tot	de	 ‘grote	klaprozenexplosie’:	 twee	decennia	onderzoek	over	België	 in	de	Eerste	
Wereldoorlog.”	BMGN-Low	Countries	Historical	Review	131(3),	2016,	p.	37.	
12	M.	BOST,	Traverser	 l’occupation	1914-1918.	Du	modus	 vivendi	 à	 la	 grève,	 la	magistrature	 belge	 face	 aux	 occupants	
militaires.”	Université	catholique	de	Louvain,	2013,	477	p.	
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verplicht	een	loyauteitsverklaring	af	te	leggen	waardoor	zij	hun	functie	behouden	en	vrij	blijven	
in	het	beoordelen	van	de	geschillen	op	basis	van	hun	juridische	kennis,	op	voorwaarde	dat	zij	de	
Duitse	 autoriteiten	 en	 hun	 prerogatieven	 erkennen	 en	 zich	 onthouden	 van	 elke	 vorm	 van	
vijandigheid	ten	aanzien	van	de	Duitse	bezetter13.	In	een	tweede	fase,	tussen	1916	en	1917,	ziet	
M.	BOST	enkele	barsten	verschijnen	 in	deze	modus	vivendi.	Niet	alleen	voert	de	Duitse	bezetter	
steeds	meer	een	politiek	die	indruist	tegen	het	internationaal	recht,	ook	wordt	de	afwachtende	
houding	 van	 de	 Belgische	 magistratuur	 intern	 steeds	 feller	 bekritiseerd.	 Deze	 spanningen	
monden	uiteindelijk	uit	in	de	verbreking	van	de	modus	vivendi	met	de	hierboven	reeds	vermelde	
staking	van	de	magistratuur	vanaf	februari	1918	(begin	van	de	derde	fase).		

In	haar	onderzoek	 focust	BOST	zich	voornamelijk	op	de	hogere	magistratuur	zoals	het	Hof	van	
Cassatie	 en	 de	 hoven	 van	 beroep.	 Enkel	 voor	 de	 maand	 februari	 1918	 is	 ze	 op	 basis	 van	
steekproeven	in	de	archieven	van	enkele	vredegerechten	nagegaan	of	de	vrede-	en	politierechters	
ook	deelnemen	aan	de	staking.	BOST	komt	tot	de	bevinding,	hierin	gesterkt	door	de	conclusie	van	
VAN	DAMME,	dat	de	vrederechters	over	het	algemeen	hun	werkzaamheden	in	burgerlijke	zaken	
verderzetten	 tijdens	 de	 staking14.	 	 In	 Brussel	 en	 Wallonië	 is	 echter	 een	 duidelijke	 terugval	
merkbaar	 van	 het	 aantal	 zittingen	 van	 de	 politierechter.	 Enkel	 in	 zaken	 met	 betrekking	 tot	
landloperij	en	bedelarij	doen	de	politierechters	nog	uitspraken.	In	de	politierechtbanken	van	het	
etappe	IV-	gebied	meent	ze	wel	dat	er	een	duidelijke	afname	van	de	activiteiten	te	zien	is	vanaf	de	
zomer	van	1918,	maar	er	wordt	hierop	verder	niet	dieper	ingegaan15.	Dit	onderzoek	kan	hierin	
meer	verduidelijking	brengen.	

Een	tweede	studie	die	hier	zeker	dient	te	worden	vermeld	is	het	doctoraatsonderzoek	van	AURORE	
FRANÇOIS,	naar	jeugdcriminaliteit	tussen	1912	en	1950.	A.	FRANÇOIS	komt	tot	de	vaststelling	dat	de	
Brusselse	jeugdrechtbank	tijdens	de	bezetting	haar	normale	werkzaamheden	verderzet	ondanks	
de	moeizame	relaties	met	de	bezetter16.	De	jeugdrechtbank	te	Brussel	staakt	op	het	eerste	gezicht	
haar	activiteiten	vanaf	februari	1918,	maar	in	realiteit	blijft	ze	de	dringende	zaken	opvolgen	onder	
de	vorm	van	een	private	“office	intercommunal	de	protection	de	l’enfance”17.	

Ook	VAN	DAMME	komt	in	zijn	masterscriptie	tot	de	conclusie	dat	de	Ledebergse	vrederechter	niet	
deelneemt	aan	de	staking	van	de	magistratuur	in	1918.	In	zijn	studie,	gericht	op	de	invloed	van	de	
Eerste	Wereldoorlog	op	de	lokale	rechtspraak,	gaat	hij	op	zoek	naar	“sporen	van	de	oorlog”	in	de	
burgerlijke	gedingvoering	voor	de	vrederechter	te	Ledeberg.	Hij	heeft	hierbij	zowel	aandacht	voor	
de	 invloed	 van	 de	 Eerste	Wereldoorlog	 op	 de	 werking	 en	 de	 organisatie	 van	 het	 Ledebergse	
vredegerecht	 (hetgeen	 ingrijpend	wordt	 gewijzigd	 door	 de	 installatie	 van	Arbitragetribunalen	
voor	huurgeschillen	vanaf	1916),	als	voor	de	oorlogsinvloed	op	de	rechterlijke	oordeelsvorming18.	
Het	werk	van	VAN	DAMME	is	voor	dit	onderzoek	op	methodologisch	vlak	bovendien	een	grote	bron	
van	inspiratie.	Zoals	nog	zal	worden	toegelicht,	zijn	de	minuten	van	vonnissen	gebruikt	voor	dit	
onderzoek,	verwerkt	in	Excel	met	het	oog	op	een	kwantitatieve	analyse	van	het	bronnenmateriaal.	
Deze	methode	is	overgenomen	uit	het	onderzoek	van	VAN	DAMME.		

1.2.2 De	invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	criminaliteit	

Sinds	de	negentiende	eeuw	worden	criminele	statistieken	nauwkeurig	bijgehouden.	Volgens	de	
Nederlandse	criminoloog	PIETER	SPIERENBURG	opteren	heel	wat	onderzoekers	er	bijgevolg	voor	om	

																																																								
13	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	151.	De	houding	van	de	magistratuur	ten	aanzien	van	deze	verklaring	is	
echter	niet	unaniem.	In	Brussel	en	Gent	ondertekent	men	“sans	hésitation	et	à	l’unanimité”,	maar	de	Luikse	rechters	
aarzelen	lang	alvorens	uiteindelijk	toch	tot	ondertekening	over	te	gaan,	p.	145-146.	
14	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	355.	
15	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	356-357.	
16	Haar	volledig	onderzoek	naar	de	 jeugdcriminaliteit	 tussen	1912	en	1950	 is	gebaseerd	op	ca.	800	dossiers	uit	de	
jeugdrechtbanken	van	Brussel	en	Namen,	maar	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	zijn	er	in	Namen	geen	dossiers	bewaard	
gebleven:	A.	FRANÇOIS,	Guerres	et	délinquance	juvénile.	Un	démi-siècle	de	pratiques	judiciaires	et	institutionnelles	envers	
des	mineurs	en	difficulté	(1912-1950),		Brugge,	Die	Keure,	2011,	p.	12.		
17	A.	FRANÇOIS,	Guerres	et	délinquance	juvénile.	p.	332-333.	
18	W.	VAN	DAMME,	Sporen	van	de	oorlog.	170	p.	
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zich	op	deze	statistieken	te	baseren	voor	hun	onderzoek	naar	“recentere”	criminaliteit,	in	plaats	
van	deze	 in	de	diepte	te	bestuderen	aan	de	hand	van	rechtbankarchieven19.	 In	2005	brengt	de	
Groningse	historicus	ALBERT	EGGENS	hierin	als	eerste	verandering,	met	een	studie	naar	de	relatie	
tussen	 oorlog	 en	 criminaliteit	 tussen	 1900	 en	 1918	 in	 het	 Nederlandse	 Drente20.	 Nederland	
behoudt	zijn	neutraliteit	en	is	dus	niet	als	strijdende	partij	betrokken	in	het	conflict.	Wel	komt	
voornamelijk	het	grensgebied	 terecht	 in	een	moeilijke	situatie21.	De	auteur	komt,	op	basis	van	
vonnissen	 van	 de	 arrondissementsrechtbanken	 (onze	 rechtbanken	 van	 eerste	 aanleg),	 tot	 de	
conclusie	dat	de	criminaliteit	tijdens	de	oorlog	voornamelijk	bestaat	uit	smokkel	en	overtredingen	
in	 verband	 met	 de	 distributiewetgeving.	 De	 andere	 delicten	 (die	 hij	 omschrijft	 als	 gewelds-,	
gezags-	en	vermogensdelicten)	lopen	terug	als	gevolg	van	deze	stijgende	oorlogscriminaliteit.		

Met	 het	 onderzoek	 van	 EGGENS	 in	 het	 achterhoofd	 doet	 historica	 JULIE	 DEVLIEGHERE	 in	 haar	
masterscriptie	onderzoek	naar	het	 fenomeen	diefstal	 in	het	arrondissement	Mechelen	voor	en	
tijdens	de	Groote	Oorlog22.	In	1886	schrijft	filosoof	GABRIEL	TARDE	“rien	de	plus	immoralisant	que	
la	 Guerre”	 en	 ook	 de	 vele	 dagboeken	 uit	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 geven	 blijk	 van	 een	 ware	
diefstallenplaag	 tijdens	 de	 oorlogsperiode.	 Haar	 onderzoek	 is	 in	 essentie	 gebaseerd	 op	 de	
vonnisboeken	van	de	Mechelse	correctionele	rechtbank	uit	de	jaren	1912	en	1917,	de	vonnissen	
van	de	politierechtbank	laat	ze	buiten	beschouwing23.		

DEVLIEGHERE	 stelt	 zich	 onder	meer	 de	 vraag	 of	 de	 oorlogssituatie	 een	meer	 tolerante	 houding	
vanwege	de	bevolking,	het	slachtoffer	en	de	rechter	ten	aanzien	van	het	fenomeen	diefstal	en	haar	
daders	met	zich	meebrengt.	Van	moreel	verval	tijdens	de	oorlog	is	er	volgens	de	onderzoekster	
alvast	 geen	 sprake,	 eerder	 van	 een	 stijgende	 tolerantiegraad	 vanwege	 de	 bevolking	 wanneer	
diefstal	uit	noodzaak	en	dus	als	overlevingsstrategie	wordt	gepleegd.	De	houding	van	de	rechter	
tijdens	de	oorlog	omschrijft	ze	dan	weer	als	ambigu.	Het	bestraffen	van	diefstal	krijgt	prioriteit,	
maar	 ten	aanzien	van	bepaalde	 categorieën	gedaagden,	 zoals	vrouwen	en	getrouwde	mannen,	
stelt	de	rechter	zich	iets	begripvoller	op.	De	daling	van	de	geldboetes	en	de	gevangenisstraffen	die	
op	 het	 eerste	 zicht	 waarneembaar	 is,	 lijkt	 dan	 weer	 eerder	 een	 gevolg	 van	 een	 daling	 in	 de	
diefstallen	met	geweld	tijdens	de	oorlog,	dan	van	een	mildere	rechter24.		

Bovenvermelde	 onderzoeken	 richten	 zich	 echter	 uitsluitend	 tot	 de	 wanbedrijven	 die	 worden	
berecht	 door	 de	 rechtbanken	 van	 eerste	 aanleg.	 De	 lichtere	 vergrijpen,	 waarover	 de	
politierechtbank	 zich	 buigt,	 worden	 in	 deze	 onderzoeken	 steeds	 uitdrukkelijk	 buiten	
beschouwing	gelaten.	JOZEF	BEKERS	deed	in	1969	onderzoek	naar	de	waarde	van	de	vonnissen	van	
de	politierechtbank	voor	de	sociale	geschiedenis25.	In	zijn	studie	volgt	hij	één	persoon	(A.M.B.),	
die	 vanaf	 de	 leeftijd	 van	 achttien	 jaar	 tot	 aan	 haar	 overlijden	 frequent	 met	 de	 Antwerpse	
politierechtbank	in	aanraking	komt.	BEKERS	komt	over	de	betrokken	persoon	en	haar	crimineel	
verleden	 heel	 wat	 te	 weten	 aan	 de	 hand	 van	 de	 vonnissen,	 maar	 “om	 het	 archief	 van	 een	
politierechtbank	meer	te	laten	renderen	[…]	is	het	noodzakelijk	andere	bronnen	aan	te	boren26.”		

Dit	onderzoek	beperkt	zich	niet	tot	één	persoon	of	een	bepaalde	overtreding,	maar	laat	een	brede	
waaier	aan	gedaagden	en	overtredingen	aan	bod	komen.	Op	die	manier	trachten	we	een	antwoord	
																																																								
19	P.	SPIERENBURG,	“Criminele	geschiedenis	–	een	literatuuroverzicht.”	Tijdschrift	voor	sociale	geschiedenis,	1981,	p.	252.	
Bijvoorbeeld:	P.	YOCAS,	L’influence	de	la	Guerre	Européenne	sur	la	criminalité.	Paris,	Jouve,	1926,	116	p.		
20	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis.	Door	Drenten	gepleegde	criminaliteit	voor	en	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.	Koninklijke	
Van	Gorcum,	Assen,	2005,	282	p.	
21	Voornamelijk	omdat	de	neutraliteit	gehandhaafd	moest	worden	en	omdat	de	tekorten	aan	allerlei	goederen	steeds	
groter	worden:	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis.	p.	212.	
22	J.	DEVLIEGHERE,	“Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre?	Een	analyse	van	het	fenomeen	diefstal	in	het	arrondissement	
Mechelen	voor	 en	 tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.	Masterscriptie	Universtiteit	Gent	 (promotor:	prof.	 dr.	A.	VRINTS),	
Academiejaar	2014-2015,	150	p.	(winnaar	van	de	Scriptieprijs	100	jaar	Eerste	Wereldoorlog	in	2016).	
23	Diefstal	is	in	essentie	een	gecorrectionaliseerd	misdrijf	maar	dankzij	de	wet	van	4	oktober	1867	op	de	verzachtende	
omstandigheden	 worden	 ook	 heel	 wat	 diefstallen	 gecontraventionaliseerd	 en	 door	 de	 raadkamer	 naar	 de	
politierechtbank	verwezen	(infra	Deel	1,	hoofdstuk	2.3).	
24	J.	DEVLIEGHERE,	Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre,	p.	131.	
25	J.	BEKERS,	“Het	archief	van	de	politierechtbank	als	bron	voor	de	sociale	geschiedenis.	Een	voorbeeld	te	Antwerpen	
omstreeks	1900.”	Bijdragen	tot	de	geschiedenis,	inzonderheid	van	het	oud	hertogdom	Brabant,	52,	1969(3-4),	p.	185-211.	
26	J.	BEKERS,	“Het	archief	van	de	politierechtbank”	p.	206.	
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te	bieden	op	de	vraag	naar	de	eventuele	 impact	van	de	oorlogssituatie	op	de	overtredingen	of	
wanbedrijven	waarop	politiestraffen	zijn	gesteld.	Welke	overtredingen	het	sterkst	de	invloed	van	
de	oorlogsomstandigheden	ondergaan	en	of	de	aard	en	de	omvang	van	de	kleinere	delicten	tijdens	
de	betrokken	periode	evolueert,	zal	worden	onderzocht27.	

1.3 Bronnen	en	methode	

1.3.1 Bronnenmateriaal	

De	belangrijkste	bron	voor	dit	onderzoek	zijn	de	minuten	van	vonnissen	die	door	de	Gentse	
politierechter	worden	uitgesproken	op	de	eerste	zittingsdag	van	de	maand	oktober	tussen	1909	
en	1923.	 In	de	archieven	van	de	dichtbevolkte	en	geïndustrialiseerde	centra	 (zoals	Gent)	 treft	
men,	 in	 tegenstelling	 tot	de	kleine	plattelandskantons,	grote	collecties	vonnissen	 in	 strafzaken	
aan.	 Deze	 vonnissen	 worden	 sinds	 het	 midden	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 ingebonden	 in	
vonnisboeken	en	meestal	vergezeld	van	alfabetische	klappers	op	naam	van	de	betichten28.	
Op	 ieder	vonnis	 staat	 een	 “nummer	der	 rol”	 samen	met	 een	 “nummer	der	orde”	 vermeld.	Het	
rolnummer	start	bij	iedere	zitting	opnieuw	bij	één	en	er	is	één	nummer	per	vonnis.	Het	nummer	
der	 orde	 loopt	 een	 volledig	 jaar	 door,	waarbij	 één	 nummer	 per	 persoon	wordt	 voorzien	 (per	
vonnis	 staat	 er	 bijgevolg	 telkens	 één	 rolnummer,	 maar	 kunnen	meerdere	 nummers	 der	 orde	
voorkomen).	De	nummers	der	orde	volgen	elkaar	tijdens	het	onderzoek	mooi	op,	maar	het	komt	
geregeld	voor	dat	een	rolnummer	wordt	overgeslaan.	De	reden	hiervoor	is	mij	niet	onmiddellijk	
duidelijk,	 mogelijks	 betreft	 het	 zaken	 die	 niet	 op	 de	 betrokken	 zittingsdag	 kunnen	 worden	
behandeld	en	naar	een	latere	zitting	worden	verplaatst29.	Indien	naar	een	specifiek	vonnis	wordt	
verwezen	zal	dit	gebeuren	door	het	nummer	der	rol/nummer	der	orde	te	vermelden.		
Het	vonnis	vermeldt	verder	steeds	de	datum	van	de	gerechtelijke	uitspraak,	de	identificatie	van	
de	overtreders	of	plegers	van	het	wanbedrijf	(naam,	voornaam,	beroep,	leeftijd,	woonplaats),	de	
namen	 van	 eventueel	 burgerlijk	 aansprakelijke	 personen	of	 van	personen	die	 zich	 burgerlijke	
partij	 hebben	 gesteld,	 de	 aard	 van	 het	 vonnis	 (op	 tegenspraak	 of	 bij	 verstek),	 de	 aard	 van	 de	
overtreding	 (met	 vermelding	 van	 het	 overtreden	 wetsartikel	 of	 politieverordening)	 en	 de	
gerechtelijke	 uitspraak.	 K.	 VELLE	 leert	 ons	 verder	 dat	 er	 reeds	 in	 de	 Franse	 Tijd	 initiatieven	
worden	genomen	om	voor	de	politievonnissen	van	de	vrederechter	voorgedrukte	formulieren	te	
gebruiken30.	Tijdens	het	onderzoek	is	ook	opgemerkt	dat	de	politierechter	gebruik	maakt	van	een	
voorgedrukt	formulier	wanneer	hij	de	vrijspraak	beveelt	of	wanneer	hij	een	zaak	van	landloperij	
dient	te	beslechten.		
Enkele	belangrijke	bronkritische	opmerkingen	zijn	hier	echter	zeker	aan	de	orde.	 In	de	eerste	
plaats	 komen	 de	 beklaagden	 niet	 of	 nauwelijks	 zelf	 aan	 het	 woord	 in	 de	 vonnissen.	 Over	 de	
achterliggende	 motieven	 en	 de	 precieze	 omstandigheden	 van	 de	 overtredingen	 komen	 we	
bijgevolg	zelden	iets	te	weten.	Het	“daderperspectief”	zal	in	dit	onderzoek	dus	noodzakelijkerwijs	
onderbelicht	 blijven.	 De	 strafdossiers	 van	 de	 vredegerechten,	 met	 daarin	 onder	 meer	 de	
processen-verbaal,	zijn	 in	het	verleden	 jammer	genoeg	systematisch	vernietigd31.	Bovendien	 is	
dit	 onderzoek	 exclusief	 gebaseerd	 op	 de	 overtredingen	 en	 wanbedrijven	 die	 daadwerkelijk	

																																																								
27	J.	ART	en	E.	VANHAUTE	(red.)	Inleiding	tot	de	lokale	geschiedenis	van	de	19de	en	de	20ste	eeuw.”	Gent,	Mens	en	Cultuur,	
2003,	p.	385-386.	
28	Ook	in	Gent	zijn	de	alfabetische	indices	op	naam	van	de	partijen	de	enige	eigentijdse	toegangen	tot	de	vonnissen.	K.	
VELLE,	Het	 vredegerecht	 en	 de	 politierechtbank	 (1795-1995):	 Organisatie,	 bevoegdheden	 en	 archiefvorming.	 Brussel,	
Algemeen	Rijksarchief,	1995,	p.	291-292.	
29	In	het	werk	van	J.	DE	LEUZE	lezen	we	enkel	dat	“les	greffiers	doivent	avoir	soin	d’assigner	sur	les	tableaux	d’audience	à	
chaque	prévenu	un	numéro	d’ordre	distinct.	Il	se	fait	ainsi	que	les	numéros	des	affaires	ne	correspondent	pas	à	ceux	des	
prévenus.	Il	doit	être	établi,	à	côté	de	la	colonne	numéros	des	affaires,	une	nouvelle	colonne	dans	laquelle	on	portera	le	
numéro	d’ordre	de	chaque	prévenu.”	p.	38	
30	K.	VELLE,	Het	vredegerecht	en	de	politierechtbank	(1795-1995),	p.	292.	
31	 K.	 VELLE	 en	 P.	 DROSSENS,	 “Bronnen	 van	 openbare	 instellingen:	 de	 rechterlijke	macht”	 P.	 VAN	DEN	 EECKHOUT	 en	 G.	
VANTHEMSCHE	(eds.)	Bronnen	voor	de	studie	van	het	hedendaagse	België,	19e-21e	eeuw.	Brussel,	Koninklijke	commissie	
voor	geschiedenis,	2009,	p.	643.	
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worden	vervolgd	en	bijgevolg	enkel	op	het	“eindproduct	in	de	strafrechtsketen”.	Er	wordt	geen	
vergelijking	 gemaakt	 tussen	 de	 ingekomen	 en	 daadwerkelijk	 vervolgde	 misdrijven,	 om	 de	
eenvoudige	reden	dat	het	bronnenmateriaal	hiervoor	ontbreekt.	
Een	 tweede	 belangrijke	 bron	 betreft	 de	 gerechtelijke	 statistieken	 die	 in	 het	 begin	 van	 de	
twintigste	eeuw	op	 regelmatige	basis	worden	gepubliceerd32.	Tussen	1909	en	1923	verschijnt	
jaarlijks	een	volume	met	gerechtelijke	statistieken	waarin	heel	wat	interessante	informatie	over	
de	 werking	 van	 de	 politierechtbank	 terug	 te	 vinden	 is	 vooral	 met	 betrekking	 tot	 het	 aantal	
veroordeelden,	 het	 profiel	 van	de	 gedaagden	 (zoals	 leeftijd	 en	 geslacht)	 enz.	 In	 dit	 onderzoek	
zullen	in	de	kwantitatieve	analyse,	waar	mogelijk,	de	cijfers	uit	de	steekproef	worden	vergeleken	
met	deze	uit	de	gepubliceerde	gerechtelijke	statistieken.	Voor	de	jaren	1917	en	1918	zijn	geen	
statistieken	voorhanden,	de	introductie	bij	de	statistieken	voor	het	jaar	1919	legt	ons	uit	waarom:		

“On	ne	disposait	pas	des	matériaux	voulus	pour	dresser	une	statistique	complète	relativement	à	ces	
années.	Les	matériaux	notamment,	que	l’on	emprunte	aux	dossiers	du	casier	judiciaire,	faisaient	

défaut.	La	politique	de	séparation	administrative	de	l’envahisseur	ayant	amené,	à	la	fin	juin	1917,	
le	personnel	de	l’administrationcentrale	à	démissionner,	les	dépouillements	statistiques	qui	

s’efectuaient	quotidiennement	ont	été,	par	le	fait,	supprimés	jusqu’à	l’armistice.	D’autre	part,	il	
importe	de	se	rappeler	que	l’année	1918	fut,	de	tout	point,	une	année	anormale	puisque	l’on	vit	la	

magistrature	arrêter	son	activité	en	réponse	aux	mesures	antinationales	qu’avait	prises	
l’occupant33.”	

Ten	slotte	worden	voor	dit	onderzoek	ook	het	“Verordnungsblatt	für	das	Etappengebiet	der	Vierten	
Armee”	geraadpleegd,	samen	met	andere	wetgeving	die	ons	helpt	de	rechtspraak	van	de	Gentse	
politierechter	 in	een	breder	kader	 te	plaatsen.	De	gemeentereglementen	waar	 in	de	vonnissen	
naar	 wordt	 verwezen	 zijn	 integraal	 terug	 te	 vinden	 in	 het	 Gemeenteblad	 (bewaard	 in	 het	
Stadsarchief	van	Gent),	naar	de	teksten	van	andere	wetgeving	is	gezocht	in	het	Belgisch	Staatsblad	
of	de	Pasinomie.		

																																																								
32	Deze	zijn	digitaal	raadpleegbaar	via	http://www.digithemis.be/index.php/ressources/statistiques-judiciaires/stat.	
Voor	meer	 informatie	 over	 de	 gerechtelijke	 statistieken	 zie:	 J.	 LOUETTE,	 X.	ROUSSEAUX,	A.	 TIXHON	 en	 F.	VESENTINI,	 “Les	
statistiques	 judiciaires	 belges	 et	 leurs	 ancêtres	 (1794-2011).”	 M.	 DE	 KOSTER,	 D.	 HEIRBAUT	 en	 X.	 ROUSSEAUX	 (eds.)	
tweehonderd	jaar	Justitie,	Brugge,	Die	Keure,	2015,	p.	70-95.	
33	http://www.just-his.be/eprints/6851/1/1919stat.pdf.		
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1.3.2 Steekproef	
Tussen	 1909	 en	 1923	 worden	 in	 totaal	 48.594	 vonnissen	 uitgesproken	 door	 de	 Gentse	
politierechter.	Aangezien	dit	een	te	groot	aantal	is	om	volledig	te	onderzoeken	binnen	de	relatief	
korte	periode	die	we	ter	beschikking	hebben,	is	beslist	om	te	werken	met	een	steekproef.	In	een	
eerste	 fase	 zijn	 bijgevolg	 alle	 vonnissen,	 geveld	 tijdens	 de	 onderzoeksperiode,	 geteld	 en	 is	
onderzocht	hoeveel	vonnissen	per	maand	worden	uitgesproken34.	De	resultaten	zijn	vervolgens	
in	een	grafiek	uitgezet	(grafiek	één)	waaruit	duidelijk	blijkt	dat	in	de	maand	oktober	de	meeste	
vonnissen	worden	uitgesproken,	namelijk	5.317	vonnissen35.		

	

	
	

																																																								
34	Het	gaat	hier	enkel	om	vonnissen	en	niet	om	personen	die	voor	de	politierechtbank	verschijnen.	Zoals	we	later	zullen	
zien	 gebeurt	 het	 geregeld	 dat	 meerdere	 personen	 op	 een	 vonnis	 vermeld	 worden	 (niet	 enkel	 gedaagden,	 maar	
bijvoorbeeld	ook	burgerlijk	aansprakelijke	partijen),	maar	deze	worden	in	de	steekproef	niet	meegeteld.	
35	In	de	grafiek	valt	het	op	dat	er	tijdens	de	zomermaanden	juli	en	augustus	niet	minder	vonnissen	worden	uitgesproken	
en	er	bijgevolg	geen	sprake	is	van	een	gerechtelijk	verlof.	In	het	werk	van	J.	DE	LEUZE	lezen	we	hier	het	volgende	over:	
“Aucun	magistrat,	greffier,	greffier-adjoint	ou	commis-greffier	ne	peut	s’absenter	si	le	service	doit	souffrir	de	son	absence.	
Les	juges	de	paix	ne	peuvent	s’absenter	plus	de	trois	jours	sans	la	permission	du	président	du	tribunal	de	première	instance	
dans	le	ressort	duquel	dépend	la	justice	de	paix.		[…]	Quand	l’absence	doit	durer	plus	d’un	mois,	c’est	le	Ministre	de	la	justice	
qui	doit	délivrer	le	congé.	Les	juges	de	paix	n’ont	pas	de	vacances.	Aucune	loi	n’accorde	de	vacances	aux	juges	de	paix.	J.	DE	
LEUZE,	Code	des	tribunaux	de	police	ou	traité	théorique	et	pratique	des	attributions	des	juges	de	paix	des	greffiers	et	des	
officiers	du	ministère	public	en	matière	répressive.	Bruxelles,	Goemaere,	1903,	p.	13.	

Grafiek	1.	Aantal	vonnissen	geveld	per	maand	tussen	1909	en	1923.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	264-380.	
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Een	totaal	van	5.317	vonnissen	is	echter	nog	steeds	een	te	groot	aantal	om	te	kunnen	verwerken	
binnen	de	beschikbare	tijdspanne.	Binnen	de	maand	oktober	is	vervolgens	opnieuw	een	selectie	
gemaakt	en	is	besloten	om	alle	vonnissen	van	de	eerste	zittingsdag	van	oktober	in	het	onderzoek	
te	 betrekken	 (grafiek	 twee).	 Op	 die	 manier	 zal	 elke	 overtreding	 of	 wanbedrijf	 die	 de	
politierechtbank	behandelt	evenveel	kans	krijgen	om	in	het	onderzoek	terecht	te	komen,	alsook	
elke	 beklaagde,	 aangezien	 er	 geen	 onderscheid	wordt	 gemaakt	 op	 basis	 van	 leeftijd,	 geslacht,	
woonplaats	of	beroep.	Er	dient	echter	op	te	worden	gewezen	dat,	als	gevolg	van	de	steekproef,	
enkel	de	politierechter	van	het	eerste	kanton	Gent	aan	het	woord	zal	komen36.	

In	totaal	zullen	1.672	vonnissen,	uitgesproken	door	de	Gentse	politierechter	tussen	1909	en	1923,	
de	ruggengraat	van	het	bronnenmateriaal	vormen,	hetgeen	gelijk	staat	aan	3,45%	van	het	totale	
aantal	vonnissen	in	deze	periode.	Gezien	het	onderzoek	zich	baseert	op	slechts	een	fractie	van	het	
beschikbare	 bronnenmateriaal	 dienen	 we,	 zoals	 I.	 DEVOS	 ea.	 opmerken,	 “bij	 elke	 fase	 van	 de	
dataverwerking,	 statistische	bewerking	en	 interpretatie	 van	de	 resultaten	oog	 te	hebben	voor	de	
onvermijdelijke	onvolkomenheden	van	het	gebruikte	bronnenmateriaal37.”		

Om	na	te	gaan	of	de	steekproef	een	zekere	statistische	significantie	vertoont	wordt	vervolgens	de	
evolutie	van	het	totale	aantal	vonnissen	die	tussen	1909	en	1923	door	de	Gentse	politierechter	
worden	uitgesproken	naast	een	overzicht	van	het	aantal	vonnissen	uit	de	steekproef	gelegd	en	
met	elkaar	vergeleken.	Uit	grafieken	drie	en	vier	blijkt	duidelijk	dat	deze	evolutie	in	grote	mate	
gelijklopend	is.		

		

	 	

																																																								
36	Deze	zetelt	in	strafzaken	wel	voor	de	drie	gerechtelijke	kantons	samen	(Infra	hoofdstuk	2.1	van	deze	inleiding).	
37	I.	DEVOS,	B.	BLONDÉ,	J.	HANUS	EN	W.	RYCKBOSCH,	Trend	en	toeval:	inleiding	tot	de	kwantitatieve	methoden	voor	historici.	
Leuven,	Universitaire	pers	Leuven,	2015,	p.	17.	

Grafiek	2	Verhouding	tussen	de	onderzochte	en	niet	onderzochte	vonnissen	van	de	maand	oktober	tussen	
1909	en	1923.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	264-380.	
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In	 beide	 grafieken	 is	 duidelijk	 te	 zien	 dat	 het	 aantal	 vonnissen	 stijgt	 tussen	 1909	 en	 1910	 en	
drastisch	daalt	in	1911.	Tot	1913	is	opnieuw	een	lichte	stijging	waarneembaar	om	in	1914,	het	
jaar	waarin	de	Eerste	Wereldoorlog	aanvangt,	een	stevige	duik	te	nemen.	Tussen	1914	en	1915	is	
een	licht	herstel	op	te	merken	om	uiteindelijk	in	1918	het	dieptepunt	te	bereiken38.	Na	de	oorlog	
zien	we	dat	de	activiteit	binnen	de	Gentse	politierechtbank	opnieuw	op	gang	komt.	Vooral	tussen	
1919	en	1921	is	 in	de	steekproef	een	drastische	stijging	in	het	aantal	vonnissen	die	de	rechter	
uitspreekt	 waarneembaar.	 In	 de	 steekproef	 valt	 het	 ten	 slotte	 op	 dat	 tegen	 1923	 de	 rechter	
opnieuw	 evenveel	 vonnissen	 uitspreekt	 tijdens	 de	 eerste	 zittingsdag	 van	 oktober	 als	 in	 1909	
(152).	In	het	globaal	overzicht	(grafiek	vier)	is	deze	evolutie	bij	het	afsluiten	van	het	onderzoek	
nog	in	stijgende	lijn	en	zien	we	dat	de	politierechter	nog	niet	helemaal	de	capaciteit	heeft	bereikt	
uit	de	beginperiode	van	het	onderzoek.	

	

	

	

	

	 	

																																																								
38	In	oktober	en	november	1918	worden	geen	vonnissen	uitgesproken,	voor	een	overzicht	van	het	aantal	vonnissen	in	
1918:	infra,	tabel	één.	

Grafiek	3.Evolutie	van	het	aantal	vonnissen,	uitgesproken	door	de	Gentse	politierechter,	op	de	eerste	
zittingsdag	van	oktober	tussen	1909	en	1923.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	264-380.	

Grafiek	 4.	 Globale	 evolutie	 van	 het	 aantal	 vonnissen,	 uitgesproken	 door	 de	 Gentse	 politierechter,	
tussen	1909	en	1923.	Bron:	RAG	R142,	nrs.	264-380	
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Ook	MELANIE	BOST	ziet	in	haar	onderzoek	dat	“la	chute	la	plus	spectaculaire	concerne	les	tribunaux	
de	police:	 le	nombre	des	affaires	portées	devant	ces	 juridictions	connaît	une	baisse	de	60%	entre	
1913	et	1915.	En	cause,	la	pénurie	des	officiers	de	police	judiciaire	mais	aussi	[…]	la	suspension	de	
certaines	 compétences	 ou	 encore	 la	 redéfinition	 des	 priorités	 pénales	 opérée	 par	 les	 parquets	
belges39.”	

Over	de	vraag	of	er	in	Gent	sprake	is	van	“une	suspension	de	certaines	compétences”	of	van	“une	
redéfinition	des	priorités	pénales”	zullen	we	ons	verder	in	deze	scriptie	nog	buigen.	Van	een	staking	
lijkt	bij	de	Gentse	politierechter	alvast	geen	sprake.	Zoals	uit	de	grafieken	kan	worden	afgeleid	
bereikt	 het	 aantal	 vonnissen	 die	 worden	 uitgesproken	 in	 1918	 een	 dieptepunt	 en	 worden	 in	
oktober	 en	 november	 1918	 geen	 vonnissen	 uitgesproken.	 De	 andere	 maanden	 blijft	 de	
politierechter,	hetzij	in	mindere	mate,	zijn	rechtsprekende	activiteiten	gewoon	verder	uitoefenen	
(tabel	één).		Voor	de	stelling	dat	“la	compétence	de	police	est	retirée	aux	justices	de	paix	de	l’étape	
IV	durant	l’été	191840”	zijn	in	dit	onderzoek	geen	bewijzen	terug	te	vinden.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tabel	1.	Overzicht	van	het	aantal	vonnissen	door	de	Gentse	politierechter	uitgesproken	in	het	jaar	1918.	Bron:	
RAG	R142,	nrs.	343-345.	

	

1.3.3 Ordening	van	de	bronnen:	fiches	in	excel	

Alle	vonnissen	uit	de	steekproef	hebben	we	geordend	in	drie	documenten:		
§ Document	1:	Alle	vonnissen	vijf	jaar	voor	de	oorlog	(1909-1913);	
§ Document	2:	Alle	vonnissen	tijdens	de	oorlog	(1914-1917);	
§ Document	3:	alle	vonnissen	vijf	jaar	na	de	oorlog	(1919-1923).	

Vervolgens	 is	 binnen	 elk	 document	 één	 werkblad	 per	 zittingsdag	 aangemaakt,	 waarin	 alle	
(relevante)	informatie	die	we	kunnen	terugvinden	in	de	vonnissen	wordt	geordend.	In	bijlage	is	
een	voorbeeld	van	dit	werkblad	terug	te	vinden.	Volgende	gegevens	zijn	hierin	opgenomen:	

§ “Nummer	der	rol”	en	“Nummer	der	orde”	
§ Datum	van	het	plegen	van	de	feiten	
§ Naam	van	de	vrederechter,	openbaar	ministerie	en	griffier	
§ Vonnis	op	tegenspraak	of	bij	verstek?	
§ Naam	gedaagde	
§ Beroep	
§ Geslacht	
§ Woonplaats	

																																																								
39	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	169.	
40	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	357.	

Maand	 Aantal	Vonnissen	
Januari	 76	
Februari	 56	
Maart	 95	
April	 133	
Mei	 129	
Juni	 106	
Juli	 106	
Augustus	 114	
September	 79	
Oktober	 O	
November	 O	
December	 88	



Inleiding	

	 12	

§ Leeftijd	
§ Treedt	er	een	advocaat	op?	
§ Stelt	iemand	zich	burgerlijke	partij?	
§ Is	er	een	burgerlijk	aansprakelijke	partij?	
§ De	aard	van	de	overtreding		
§ De	 uitspraak:	 gevangenisstraf	 (in	 dagen)?	 Geldboete?	 Proceskosten?	 Vrijspraak?	

Confiscatie?	 Ter	 beschikking	 stellen	 van	 de	 regering?	 Opschorting	 van	 de	 straf?	 Straf	
onder	voorwaarden?	

§ Verwijzing	naar	wetgeving,	rechtspraak	of	rechtsleer	
In	de	bijlage	is	te	zien	dat	het	werkblad	zo	is	opgesteld	opdat	er	na	het	invullen	van	alle	gegevens	
enkel	een	rekensom	dient	te	worden	gemaakt.	Bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	het	beroep:	iedere	
keer	de	gedaagde	het	beroep	van	“handelaar”	uitoefent,	wordt	het	cijfer	1	in	de	kolom	“handelaar”	
naast	de	naam	van	de	betrokkene	geplaatst.	Nadat	alle	gegevens	zijn	ingevuld	moeten	we	enkel	
nog	voor	elk	van	de	kolommen	optellen	hoeveel	keer	elk	beroep	voorkomt	 in	de	vonnissen	en	
bijgevolg	 hoeveel	 handelaren	 op	 die	 zittingsdag	 (al	 dan	 niet)	 zijn	 verschenen	 voor	 de	
politierechter.	

2. HISTORISCH	KADER	

2.1 Kanton	Gent:	organisatie	en	afbakening	

Voor	de	oprichting,	bij	de	Wet	van	25	april	1960,	van	de	autonome	politierechtbank	te	Gent,	doen	
de	drie	Gentse	vrederechters	om	beurt	uitspraak	in	strafzaken	en	dit	voor	het	rechtsgebied	van	
de	drie	gerechtelijke	kantons	samen.	De	beurtrol,	die	reeds	is	voorzien	door	het	artikel	152	van	
de	Code	des	délits	et	des	peines	van	3	brumaire	jaar	IV	(25	oktober	1795)41,	wordt	in	Gent	als	volgt	
georganiseerd:	

§ De	maanden	januari,	april,	juli	en	oktober	zetelt	de	vrederechter	van	het	1e	kanton	Gent	
als	politierechter	voor	de	drie	gerechtelijke	kantons;	

§ De	maanden	februari,	mei,	augustus	en	november	zetelt	de	vrederechter	van	het	2e	kanton	
Gent	als	politierechter	en;	

§ De	maanden	maart,	juni,	september	en	december	zetelt	de	vrederechter	van	het	3e	kanton	
Gent	als	politierechter.	

Hoewel	 de	 drie	 Gentse	 vredegerechten	 de	 eigenlijke	 archiefvormers	 zijn,	 spreken	we	 in	 deze	
masterscriptie	toch	van	“de	Gentse	politierechtbank”.	De	facto	bestaat	deze	namelijk	reeds	lang	
voor	haar	officiële	oprichting	als	autonome	instelling	in	1960.	Het	is	van	ondergeschikt	belang	dat	
de	vonnissen	gedurende	vele	decennia	op	verschillende	griffies	worden	bewaard42.		

De	Gentse	vrederechters	doen	lang	niet	op	alle	dagen	uitspraken	in	strafzaken.	In	de	steekproef	
zetelt	de	politierechter	tussen	1909	en	1913	elke	zaterdag	van	de	maand	oktober.	Tussen	1914	
en	1918	vermindert	het	aantal	zittingsdagen	aanzienlijk	van	één	zaterdag	in	oktober	1914	naar	
twee	tussen	1915	en	1917	en	in	oktober	1918	zetelde	de	Gentse	politierechter	geen	enkele	keer.	
Vanaf	1919	blijft	het	aantal	zittingsdagen	nog	steeds	beperkt	tot	twee	zaterdagen	per	maand.		

Voor	en	na	de	oorlog	vinden	de	zittingen	van	de	vrederechter	plaats	op	het	justitiepaleis.	Tijdens	
de	 oorlog	 moeten	 de	 zittingen	 van	 de	 verschillende	 rechtbanken	 echter	 verhuizen	 gezien	

																																																								
41	K.	VELLE,	Inventaris	van	het	archief	van	de	politierechtbank	te	Gent.	Overdracht	1999.	
42	De	vonnissen	voor	de	maanden	januari	tot	maart	worden	bijvoorbeeld	bewaard	door	de	griffier	van	het	eerste	kanton,	
de	vonnissen	voor	de	maanden	april	tot	juni	door	de	griffier	van	het	tweede	kanton	enz.	K.	VELLE,	Inventaris	van	het	
archief	van	de	politierechtbank	te	Gent.	Overdracht	1999.	



Inleiding	

	 13	

“l’occupation	du	Palais	de	Justice	par	les	troupes	d’occupation	Allemandes”.	Tussen	1914	en	1918	
zetelt	de	Gentse	politierechter	bijgevolg	“à	l’institut	St	Lievin,	rue	d’Argent	n°143”.		

Het	rechtsgebied	Gent	bestaat	bij	zijn	oprichting,	op	17	frimaire	jaar	X	(8	december	1801),	uit	vier	
gerechtelijke	kantons:	Gent	eerste	kanton	(Noord),	Gent	tweede	kanton	(Zuid),	Gent	derde	kanton	
(Oost)	en	Gent	vierde	kanton	(West).	Op	15	mei	1847	worden	de	vier	kantons	herleid	tot	twee	
kantons:	Gent	eerste	kanton	en	Gent	tweede	kanton	en	op	4	juni	1896	wordt	ten	slotte	een	derde	
kanton	 opgericht.	 Het	 eerste	 kanton	 omvat	 geen	 gemeenten	 buiten	 de	 stad	 Gent	 (deze	 zijn	
allemaal	overgeheveld	naar	het	kanton	Ledeberg,	opgericht	bij	de	Wet	van	28	augustus	1889).	Het	
tweede	kanton	omvat	de	gemeenten	Afsnee	en	Sint-Denijs-Westrem.	Het	derde	kanton	omvat	de	
gemeenten	Baarle,	Drongen,	Mariakerke	en	Vinderhoute44.	

De	 drie	 kantons	 van	 Gent	 worden	 in	 het	 Belgisch	 Staatsblad	 van	 3	 juni	 1896	 als	 volgt	
omschreven45:	

1e	kanton	
Rechter	 oever	 der	 Schelde	 tot	 den	 Nederpolder;	 rechter	 kant	 van	 den	 Nederpolder	 en	 van	 de	
Hoogpoort,	 tot	 de	 Vleeschhuisbrug;	 rechter	 oever	 der	 Leie,	 tot	 het	 Sluizeken;	 rechter	 over	 der	
Tichelrei;	van	Groot	en	Klein	Meerhem	tot	de	Muide-Sluis;	rechter	oever	der	vaart	van	Terneuzen	tot	
Meulestede,	omvattende	de	4e	stadswijk,	een	gedeelte	der	5e	wijk,	een	gedeelte	der	1e	wijk,	de	7e	wijk,	
een	gedeelte	der	3e	wijk	alsmede	de	2e	succursaal	der	3e	wijk.	

2e	kanton	
Linker	oever	der	Schelde	tot	den	Nederpolder;	linker	kant	van	den	Nederpolder	en	van	de	Hoogpoort	
tot	de	Vleeschhuisbrug;	rechter	oever	der	Leie	tot	de	Grasbrug;	linker	kant	van	de	Drapstraat,	der	
Hoogstraat	en	der	Brugschepoortstraat	tot	de	oude	Waldam;	rechter	oever	van	den	arm	der	Leie	
langsheen	het	gesticht	der	maatschappij	“La	Lys”	met	het	stadsgedeelte	Buiten	de	Kortrijksche	poort,	
Sint-Denijs	Westrem	en	Afsné,	omvattende	de	5e	stadswijk,	de	succursaal	der	5e	wijk,	een	gedeelte	
der	1e	wijk,	een	gedeelte	der	2e	wijk,	alsmede	de	succursaal	der	2e	wijk.	

3e	kanton	
Midden	der	Brugsche	Poort	 komende	 van	Buiten	 de	Brugsche	 poort,	 linker	 kant;	 linker	 kant	 der	
Hoogstraat	en	der	Drapstraat	tot	de	Grasbrug;	linker	oever	der	Leie	tot	het	Sluizeken;	linker	oever	
der	Tichelrei,	van	Groot	en	Klein	Meerhem	tot	de	Muide-Sluis;	linker	oever	der	vaart	van	Terneuzen	
tot	 de	 grens	 tusschen	 Wondelgem	 en	 het	 stadsgedeelte	 Buiten	 de	 Brugsche	 poort,	 alsmede	 de	
gemeenten	Drongen,	Mariakerke	 en	 Vinderhaute,	 omvattende	 een	 gedeelte	 der	 2e	 stadswijk,	 een	
gedeelte	der	3e	wijk,	de	6e	wijk	en	de	succursaal	der	6e	wijk.	
	 	

																																																								
43	 RAG,	 R.662,	 nr.	 1:	 brief	 van	 3	 november	 1914	 gericht	 aan	 de	 stafhouder	 van	 de	 Gentse	 balie.	 Ook	 de	 andere	
rechtbanken	verhuizen	naar	verschillende	plekken	in	de	stad:	“1°	Cour	d’appel	et	Parquet	général	à	l’Académie	flamande,	
rue	Royale,	2°	Tribunal	de	1e	Instance,	Local	du	Conseil	des	Prud’hommes,	rue	Haut-port,	3°	Parquet	du	Procureur	du	Roi,	
substituts	 et	 juges	 d’instruction,	 à	 l’Auditorat	 militaire,	 rue	 Courte	 du	 Marais,	 4°	 Tribunal	 de	 Commerce,	 au	 Cercle	
commercial	et	industriel,	rue	Longue	du	Marais”	
44	K.	VELLE,	Inventaris	van	het	archief	van	de	politierechtbank	te	Gent.	Overdracht	1999.	
45	BS	3	juni	1896,	p.	2092-2093.	
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2.2 Gent:	van	wereldtentoonstelling	naar	wereldoorlog	(1913-1918)46 

Gent	 groeit	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 uit	 tot	 een	 van	 de	 belangrijkste	
industriesteden	op	het	Europese	continent.	De	Gentse	textielindustrie	bevestigt	zich	voornamelijk	
als	het	grote	centrum	van	de	productie	van	katoen	en	het	kweken	van	vlas.	Tijdens	de	“famine	du	
coton”	 (1862-1865)	 kan	 het	 ruwe	 katoen	 uit	 de	 Amerikaanse	 plantages	 niet	meer	 verscheept	
worden,	met	een	zware	textielcrisis	in	Gent	tot	gevolg.	De	katoenindustrie	gaat	zich	hierop	meer	
rationaliseren	 en	 de	 kleinere	 familiebedrijven	 worden	 omgevormd	 tot	 naamloze	
vennootschappen,	gepaard	met	technologische	innovaties	die	de	arbeidskosten	drukken47.		

Dankzij	deze	hervorming	van	de	bedrijfsstructuur	kan	de	Gentse	textielindustrie	in	het	begin	van	
de	twintigste	eeuw	opnieuw	meespelen	op	het	wereldtoneel	en	rond	1913	vertegenwoordigt	de	
Belgische	textielproductie	ca.	17%	van	de	totale	productie	op	wereldniveau48.	In	de	onderzochte	
vonnissen	kunnen	ook	sporen	van	Gent	als	belangrijke	industriestad	worden	teruggevonden,	niet	
in	het	minst	uit	de	beroepen	van	de	gedaagden	die	voor	de	rechtbank	verschijnen.	Gedaagden	
(zowel	 mannen	 als	 vrouwen)	 die	 het	 beroep	 van	 wever,	 katoenspinner	 of	 fabriekswerker	
uitoefenen	zijn	legio49.		

Ondertussen	 maakt	 Gent	 zich	 al	 een	 tiental	 jaren	 op	 om	 bezoekers	 vanuit	 de	 hele	 wereld	 te	
ontvangen	 op	 de	 “Exposition	 Universelle	 et	 Internationale,	 Gand	 1913”50.	 Van	 26	 april	 tot	 3	
november	1913	organiseert	men	 in	Gent	namelijk	de	19de	universele	wereldtentoonstelling	en	
wordt	de	Arteveldestad	heel	even	het	centrum	van	de	wereld.	Tussen	de	huidige	De	Pintelaan	en	
het	 Citadelpark,	 een	 terrein	 van	 120	 hectare,	 kunnen	 bezoekers	 wegdromen	 bij	 majesteuze	
paviljoenen,	fonteinen	en	lanen51.	Volgens	de	meest	optimistische	cijfers	krijgt	de	stad	tijdens	deze	
zes	maanden	meer	dan	9,5	miljoen	bezoekers	over	de	vloer,	twee	miljoen	mensen	meer	dan	het	
aantal	inwoners	in	België	op	dat	moment52.		

Ook	 in	 de	 vonnissen	 van	 de	 politierechter	 is	 een	 spoor	 van	 de	wereldtentoonstelling	 terug	 te	
vinden.	Op	4	oktober	1913	laat	een	zekere	JORIS	ROONEY,	46	jaar	en	“kemelgeleider”	van	beroep,	
verstek	 gaan	 voor	 de	 Gentse	 politierechter	 en	 wordt	 hij	 veroordeeld	 voor	 mondelinge	
beledigingen	en	“mishandelingen	en	daden	van	wreedheid	jegens	een	kemel”.	Als	woonplaats	van	
meneer	ROONEY	staat	 in	het	vonnis	 te	 lezen	“Rue	du	Caire,	Tentoonstelling”53.	Nader	onderzoek	
leert	ons	dat	de	“Rue	du	Caire”	of	Caïrostraat	het	paviljoen	van	het	Midden-Oosten	is,	gelegen	in	
het	 Citadelpark	 (afbeelding	 één)54.	 Ten	 slotte	 moet	 ook	 ISAAC	 SIDNEY	 FRANSES,	 een	
vijfentwintigjarige	handelsvertegenwoordiger	voor	de	politierechtbank	verschijnen	op	diezelfde	
4	oktober	1914.	Meneer	FRANSES,	die	op	5	oktober	1913	“in	zijne	instelling	in	de	omheining	der	
Wereldtentoonstelling	 heeft	 gerookt”,	 wordt	 door	 politierechter	 TIBBAUT	 uiteindelijk	
vrijgesproken	omdat	“de	overtreding	ten	laste	van	de	betichte	gelegd,	ten	genoege	van	recht	niet	is	
bewezen55.”		

																																																								
46	Deze	titel	is	overgenomen	uit	P.	JACOBS	EN	E.	DEDECKER,	Wandelen	door	Gent	(1913-1918):	van	wereldtentoonstelling	tot	
wereldoorlog.	Tielt,	Lannoo,	2013,	255	p.	
47	De	vorming	in	1914	van	de	Union	Cotonnière,	een	fusie	van	acht	spinnerijen	en	zeven	weverijen,	is	het	voorlopige	
eindpunt	van	deze	beweging.	G.	DENECKERE	en	M.	BOONE,	Stad	van	industrie	en	arbeid.	Brussel,	Gent	Mercatorfonds,	STAM,	
2010,	 p.	 176	 en	H.	BALTHAZAR,	 “negentiende	 en	 twintigste	 eeuw:	 groei	 tot	 industriële	 grootstad.”	 In:	 J.	DECAVELE,	H.	
BALTHAZAR,	M;	BOONE	ea.	(eds.)	“Gent,	apologie	van	een	rebelse	stad.”	Antwerpen,	Mercatorfonds,	1989,	p.	171.	
48	F.	BAUDHUIN,	Histoire	économique	de	la	Belgique,	1914-1939,	v.2.	Brussel,	Bruylant,	1946,	p.	67.	
49	Zie	hierover	meer	in	detail	Deel	I,	hoofdstuk	I.2.	
50	De	 periode	 tussen	 1896	 en	 1913	 staat	 bekend	 als	 de	 periode	BRAUN:	 door	 de	 gunstige	 gevolgen	 van	 de	Tweede	
Industriële	revolutie	en	dankzij	een	 toenemende	overheidssteun	wordt	Gent	één	grote	bouwwerf	om	de	stad	uit	 te	
bouwen	tot	een	internationale	handelsstad.	H.	BALTHAZAR,	“negentiende	en	twintigste	eeuw”	p.	171.	
51	 F.	 DANNIAU,	 1913:	 De	 Gentse	 expo.	 	 http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1913-de-gentse-expo	
(geraadpleegd	op	5	maart	2017).	
52	P.	JACOBS	EN	E.	DEDECKER,	Wandelen	door	Gent	(1913-1918).	p.	27.	
53	RAG	R142,	nr.	319,	44/3074.	Meneer	ROONEY	wordt	bij	verstek	veroordeeld	tot	twee	boetes	van	tien	frank	en	dient	
de	proceskosten	te	betalen	begroot	op	drie	frank	en	zestig	centiemen.	
54	http://gent1913virtueel.be/items/show/2000	
55	RAG	R.142,	nr.	319,	125/3169.	
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De	economische	boost	die	de	wereldtentoonstelling	met	zich	zou	meebrengen	wordt	echter	in	de	
kiem	gesmoord	door	het	uitbreken	van	de	Groote	Oorlog	een	klein	jaar	later.	Na	de	val	van	Luik,	
Brussel	en	Aalst	doen	al	snel	geruchten	de	ronde	dat	de	Duitsers	naar	Gent	oprukken.	De	Gentse	
burgemeester	EMILE	BRAUN	doet	er	alles	aan	om	de	kalmte	onder	de	bevolking	te	bewaren	door	
hen	zo	goed	mogelijk	op	de	nakende	inval	voor	te	bereiden	via	het	aanplakken	van	verschillende	
tekstaffiches.	

18	augustus	191456:	
“Indien	de	vijand	zich	op	het	grondgebied	der	stad	vertoont:		

niet	vechten;	geene	beledigingen	noch	bedreigingen	uitspreken;	zich	binnen	huize	houden	en	de	
vensters	sluiten	opdat	men	niet	kunne	beweren	dat	er	uitdaging	werd	gepleegd;	[…]	

Een	feit	van	geweld,	gepleegd	door	een	enkele	burger,	zou	een	echte	misdaad	zijn,	die	door	de	Wet	
gestraft	wordt	met	aanhouding	en	verwijzing,	want	het	zou	een	voorwendsel	zijn	van	bloedende	
wraakneming,	plundering	en	uitmoording	der	onschuldige	bevolking,	der	vrouwen	en	kinderen.”	

20	augustus	191457:	
“[…]	Ik	bezweer	opnieuw	de	inwoners	zich	van	elke	daad	van	vijandelijkheid	te	onthouden.	

Diegenen	welke	wapens	bezitten	worden	uitgenoodigd	ze	in	de	policiecommissariaten	af	te	geven,	
waar	hun	een	ontvangstbewijs	zal	afgeleverd	worden[…]”		

25	augustus	191458:	
“[…]	Wij	doen	dus	een	nieuwen	en	dringenden	oproep	tot	de	koelbloedigheid	en	den	goede	wil	onzer	

medeburgers.	Wij	noodigen	ook	de	gentsche	drukpers	uit	zich	behoedzaam	te	tonen	en	te	
vermijden,	door	onbedachte	artikels,	tweedracht	onder	de	bewoners	te	doen	ontstaan.	In	dit	

oogenblik	moeten	wij	slechts	met	eene	enkele,	met	eene	enkele	bezorgdheid	bezielt	zijn:	verenigd	te	

																																																								
56	SAG,	beeldbank	Stad	Gent,	tekstaffiches	Gent	Eerste	Wereldoorlog,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1914_0038.	
57	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1914_0040.	
58	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1914_0047.	

Afbeelding	1.	De	toegang	tot	de	Caïrostraat	waar	alle	Westerse	cliché's	van	het	Oosten	samenkomen.	Bron:	SAG,	
beeldbank	Gent	1913	virtueel:	http://gent1913virtueel.be/items/show/2000.	
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blijven	voor	het	behoud	van	de	veiligheid	en	de	orde	in	onze	stad,	en	voor	de	verdediging	van	ons	
geliefd	Vaderland.”	

Op	5	 september	1914	 schrijft	 de	 burgemeester	 ten	 slotte	 aan	de	 inwoners	 van	Gent:	 “[…]	Het	
ordewoord	moet	dus	zijn:	alle	duitsche	troepen,	die	onze	opene	stad	zouden	doortrekken	of	die	er	
zich	 zouden	 komen	 vestigen,	 laten	 voorbijgaan	 zonder	 er	 voor	 eene	 bijzondere	 aandacht	 te	
toonen59.”	Na	 een	 eerste	 succesvolle	 bemiddeling	 van	 burgemeester	 BRAUN	 met	 generaal	 VON	
BÖHN,	op	8	september	blijft	de	stad	nog	een	maand	uit	handen	van	de	Duitse	bezetter,	maar	op	12	
oktober	1914	is	het	dan	toch	zover60.		

Na	 de	 inval	 wordt	 Gent	 de	 hoofdplaats	 van	 het	
etappe	IV-gebied,	ressorterend	onder	het	bestuur	
van	 het	 Duitse	 legerkorps.	 Dit	 betekent	 in	 de	
praktijk	 dat	 Gent	 onder	 een	 uitgesproken	
bezettingsregime	 valt	 waar	 het	 militaire	 belang	
primeert.	 Het	 etappegebied	 bestaat	 uit	 dertien	
militaire	 districten	 (kommandanturen):	 Gent,	
Aalst,	 Oudenaarde,	 Geraardsbergen,	
Dendermonde,	 Sint-Niklaas,	 Lokeren,	 Ertvelde,	
Eeklo,	Beernem,	Deinze,	 Tielt	 en	Kortrijk.	 Bij	 de	
Kommandantur	Gent	behoren	naast	de	 stad	 zelf	
ook	 33	 omliggende	 gemeenten	 waaronder	
Ledeberg,	Mariakerke	 en	 Sint-Denijs-Westrem61.	
Zonder	toelating	van	de	militaire	overheid	mogen	
inwoners	van	die	gemeenten	het	grondgebied	van	
de	Kommandantur	niet	verlaten62.		

	 	

																																																								
59	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1914_0057.	
60	VON	BÖHN	is	de	Duitse	bevelhebber	voor	de	voor	Gent	geleverde	troepen.	Hij	stemt	er	op	8	september	mee		in	om	Gent	
niet	te	bezetten	op	voorwaarde	dat	de	Gentse	burgerwacht	ontwapend	wordt	en	bons	worden	geleverd	voor	onder	
andere	 150	 ton	 haver,	 100.000	 sigaren,	 1.000	 flessen	 mineraalwater,	 400	 meter	 verbandstof,	 100	 fietsen	 en	 10	
motorfietsen	A.	CAPITEYN,	Gent	en	de	Eerste	Wereldoorlog:	het	stadsleven	in	de	jaren	1914-1918.	Gent,	Stad	Gent,	1991,	p.	
11-12.	
61	De	andere	dertig	gemeenten	zijn:	Afsnee,	Baaigem,	Bottelare,	De	Pinte,	Destelbergen,	Dikkelvenne,	Drongen,	Eke,	
Gavere,	 Gentbrugge,	 Gontrode,	 Heusden,	 Lemberge,	 Lovendegem,	 Melle,	 Melsen,	 Merelbeke,	 Moortsele,	 Munte,	
Oostakker,	Schelderode, Scheldewindeke,	Semmerzake,	Sint-Amandsberg,	Sint-Martens-Latem,	Vinderhoute,	Vurste,	
Wondelgem,	Zevergem	en	Zwijnaarde.	A.	CAPITEYN,	Gent	en	de	Eerste	Wereldoorlog.	p.	25.	
62	A.	CAPITEYN,	Gent	en	de	Eerste	Wereldoorlog.	p.	24-25.	Infra	deel	1,	hoofdstuk	2.2.2.1	en	deel	2,	hoofdstuk	2.1.	

Afbeelding	2.	Bevelschrift	Generaal	VON	BESELER	bij	de	
intocht	van	de	Duitse	troepen	in	Gent,	12	oktober	1914.	
Bron:	 SAG,	 beeldbank,	 tekstaffiches,	 bestandsnaam:	
SAG_MA_M32bis_AF_1914_0088.	
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Het	 etappegebied	 staat	 onder	 leiding	 van	 de	 Etappen-Inspektion,	 die	 het	 beleid	 bepaalt.	 De	
Etappen-inspektion	4	vestigt	zich	in	het	Gentse	justitiepaleis.	Deze	dirigeert,	samen	met	de	dertien	
Etappen-kommandanturen,	de	Havenkommandantur	en	drie	grenscommando’s	het	leven	van	de	
burgers63.	 De	 Etappen-Inspektor	 is	 de	 hoogste	 officier	 in	 rang.	 Generaal	 Wolfgang	 VON	 UNGER	
oefent	deze	functie	het	 langst	uit	(sept.	 ’15	tot	 feb.	 ’17).	Aan	het	hoofd	van	een	kommandantur	
staat	 een	 etappenkommandant,	 in	 Gent	 uitgeoefend	 door	 luitenant	 GEORG	 VON	 WICK.	 De	
bevoegdheden	 zijn	 dezelfde	 als	 deze	 van	 de	 Etappen-Inspektion	 maar	 gericht	 op	 de	 kleinere	
omschrijving	van	de	Kommandantur64.			

Tijdens	de	oorlog	valt	de	industriële	productie	als	een	kaartenhuis	ineen,	door	zowel	een	gebrek	
aan	 grondstoffen	 als	 aan	 afzetmarkten.	 Vier	 jaar	 lang	 blijft	 Gent	 vervolgens	 in	 handen	 van	 de	
Duitse	 bezetter	 die	 de	 stad	 en	 haar	 openbaar	 leven	 met	 harde	 hand	 dirigeert:	 talloze	
verordeningen	worden	 op	 straat	 aangeplakt,	 het	 postverkeer	 en	 de	 pers	worden	 aan	 banden	
gelegd,	 politieke	 berichtgeving	 is	 ten	 strengste	 verboden	 en	 duizenden	 arbeiders	 worden	
verplicht	tewerkgesteld	in	de	werkkampen	van	Noord-Frankrijk65.			

Mede	dankzij	de	beperkte	oorlogsschade	kan	het	dagelijkse	leven	te	Gent	na	de	bevrijding	vrij	snel	
opnieuw	op	gang	komen.	Maar	al	snel	blijkt	dat	de	Groote	Oorlog	van	de	industriële	wereldstad	
van	weleer	weinig	heeft	overgelaten66.	De	industrie	is	door	de	Duitse	bezetter	volledig	ontmanteld	
en	de	afzetmarkten	en	 financieringsbronnen	blijken	bovendien	niet	eenvoudig	 te	 recupereren.	
Ook	demografisch	komt	de	stad	tot	stilstand	en	naar	1930	loopt	het	bevolkingscijfer	zelfs	terug67.						
	 	

																																																								
63	S.	VANDENBOGAERDE,	Een	kijk	op	de	administratiefrechtelijke	organisatie	van	het	“Etappengebiet”	tijdens	de	Eerste	
Wereldoorlog.	Onuitgegeven	masterscriptie,	Universiteit	Gent,	2010,	p.	56.	
64	S.	VANDENBOGAERDE,	Een	kijk	op	de	administratiefrechtelijke	organisatie,	p.	59.	
65	A.	CAPITEYN,	Gent	en	de	Eerste	Wereldoorlog.	p.	19.	
66	P.	JACOBS	EN	E.	DEDECKER,	Wandelen	door	Gent	(1913-1918).	p.142.		
67	H.	BALTHAZAR,	“negentiende	en	twintigste	eeuw”	p.	179.	



Inleiding	

	 18	

	 	



	

	 19	

DEEL	1.	KWANTITATIEVE	ANALYSE	

Zoals	is	toegelicht	in	de	inleiding	beoogt	dit	eerste	deel	een	kwantitatieve	analyse	van	de	1.672	
vonnissen	 uit	 de	 steekproef.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 excelfiches,	 die	 zijn	 verwerkt	 tot	 een	 aantal	
grafieken	en	tabellen,	trachten	we	meer	te	weten	te	komen	over	het	profiel	van	enkele	belangrijke	
actoren	die	 in	het	geding	betrokken	zijn.	Vervolgens	zal	een	overzicht	worden	gegeven	van	de	
overtredingen	waarmee	de	Gentse	politierechter	wordt	geconfronteerd.	De	bevoegdheid	van	de	
politierechter	strekt	zich	uit	over	een	brede	waaier	aan	overtredingen	en	bepaalde	wanbedrijven.	
Aan	de	hand	van	de	gegevens	die	zijn	verzameld	kunnen	we	onderzoeken	of	hierbinnen	bepaalde	
evoluties	waarneembaar	zijn.	

De	cijfers	die	zijn	samengebracht	stellen	ons	bovendien	in	staat	de	invloed	van	de	oorlog	op	de	
oordeelsvorming	 van	 de	 politierechter	 te	 onderzoeken.	 In	 het	 bijzonder	 trachten	 we	 te	
achterhalen	of	de	rechter	zich	toleranter	opstelt	tijdens	de	Groote	Oorlog	en	wordt	de	evolutie	in	
de	uitspraken	onder	de	 loep	genomen.	Ten	slotte	komen	 in	dit	eerste	deel	enkele	procedurele	
elementen	aan	bod	die	ons	meer	kunnen	vertellen	over	het	verloop	van	een	geding	voor	de	Gentse	
politierechter	tussen	1909	en	1923.	

HOOFDSTUK	1.	ACTOREN	

1.1 Rechter,	griffier	en	Openbaar	Ministerie	

Tabel	2.	Overzicht	van	de	rechters,	OM	en	griffiers	die	zetelden	in	de	Gentse	politierechtbank	op	de	eerste	zittingsdag	
van	oktober	(1909-1923).	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	

Datum	zitting	 Rechter	 Openbaar	Ministerie	 (Klerk)griffier	

2	oktober	1909	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 G.	Rysenaer	

1	oktober	1910	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

7	oktober	1911	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

5	oktober	1912	 A.	Goedgebuer	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

4	oktober	1913	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

24	oktober	1914	 G.	Würth	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

9	oktober	1915	 V.	Tibbaut	 E.	Huys	 P.	Vermeire	

7	oktober	1916	 G.	Würth	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

6	oktober	1917	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

	 	

11	oktober	1919	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 P.	Vermeire	

9	oktober	1920	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 F.	Lanszweert	

8	oktober	1921	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 F.	Lanszweert	

7	oktober	1922	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 F.	Lanszweert	

6	oktober	1923	 V.	Tibbaut	 F.	Van	Dousselaere	 R.	De	Keukelaere	
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Bovenstaande	tabel	toont	alvast	aan	dat	doorheen	de	volledige	periode,	zowel	aan	de	zijde	van	de	
zittende	magistratuur	als	aan	de	zijde	van	de	staande	magistratuur,	dezelfde	personen	op	post	
blijven.	 De	 functie	 van	 griffier	 wordt	 door	 meerdere	 personen	 waargenomen,	 vooral	 in	 de	
vijfjarige	periode	na	de	Eerste	Wereldoorlog.	

In	 de	 onderzochte	 periode	 wordt	 het	 ambt	 van	 vrederechter	 of	 plaatsvervangend	
vrederechter	waargenomen	door	drie	verschillende	personen.	Om	het	ambt	van	vrederechter	te	
mogen	uitoefenen	moest	men	de	volle	leeftijd	van	25	jaar	bereikt	hebben	en	in	het	bezit	zijn	van	
een	diploma	van	doctor	in	de	rechten68.	

A.	GOEDGEBUER	is	tussen	1897	en	1914	vrederechter	van	het	eerste	kanton	Gent69.	Voordien	was	
hij	reeds	werkzaam	als	vrederechter	 in	de	kantons	Waarschoot	en	Ledeberg70.	Zijn	opvolger	is	
VICTOR	TIBBAUT,	benoemd	tot	vrederechter	op	13	april	191471,	die	voordien	reeds	de	functie	van	
plaatsvervangend	 vrederechter	 heeft	 uitgeoefend	 en	 als	 pleitbezorger	 verbonden	 is	 aan	 de	
rechtbank	van	eerste	aanleg	te	Gent72.	Ten	slotte	wordt	GEORGES	WÜRTH,	advocaat	te	Gent,	op	27	
november	1912	bij	KB	benoemd	tot	plaatsvervangend	vrederechter	van	het	eerste	kanton	Gent73.		

VICTOR	 TIBBAUT	 zetelt	 in	 82%	 van	 de	 onderzochte	 zaken,	 tussen	 1909	 en	 1913	 vier	 maal	 als	
plaatsvervangend	vrederechter	en	vanaf	1915	als	vrederechter.	A.	GOEDGEBUER	zetelt	slechts	één	
maal	 als	 vrederechter,	 op	 5	 oktober	 1912,	 goed	 voor	 7%	 van	 de	 onderzochte	 zaken.	GEORGES	
WÜRTH	 treedt	 twee	maal	 op	 als	 plaatsvervangend	 vrederechter,	 op	 24	 oktober	 1914	 en	 op	 7	
oktober	1916.	Hij	vonnist	11%	van	de	onderzochte	zaken.		

Het	ambt	van	Openbaar	Ministerie	werd	bekleed	door	de	politiecommissaris	in	de	hoofdplaats	
van	het	kanton.	Waar	geen	politiecommissaris	was,	kon	de	burgemeester	van	de	gemeente	het	
ambt	 van	 OM	 waarnemen	 en	 zich	 eventueel	 laten	 vervangen	 door	 een	 schepen74.	 De	 Koning	
benoemde	bij	KB	de	betrokken	politiecommissaris	die	als	Openbaar	Ministerie	dienst	deed,	indien	
meerdere	personen	de	functie	konden	uitoefenen	besliste	de	procureur-generaal	bij	het	hof	van	
beroep	wie	uiteindelijk	kon	zetelen75.		

In	het	merendeel	van	de	onderzochte	vonnissen	(93%)	vervult	FRANS	VAN	DOUSSELAERE	het	ambt	
van	Openbaar	Ministerie	in	de	Gentse	politierechtbank.	Tijdens	en	na	de	oorlog	duidt	hij	zichzelf	
geregeld	in	de	vonnissen	aan	als	“Hoofdpolitiekommissaris”,		in	de	andere	gevallen	vordert	hij	de	
toepassing	van	de	wet	in	de	hoedanigheid	van	“Politiekommissaris”.	Zijn	collega,	E.	HUYS,	zetelt	
slechts	één	keer	in	de	onderzochte	vonnissen,	op	9	oktober	1915,	goed	voor	7%.	Naast	zijn	naam	
staat	enkel	de	functie	van	“Politiekommissaris”	vermeld.		

Een	mogelijke	verklaring	voor	het	veranderen	van	de	titel	van	FRANS	VAN	DOUSSELAERE	denken	we	
te	 vinden	 in	 het	Gemeenteblad.	Daarin	 staat	 te	 lezen	 dat	 ERNEST	 VAN	WESEMAEL	 het	 ambt	 van	
Openbaar	Ministerie	bij	de	politierechtbank	uitoefent,	waarvoor	hij	een	jaarlijks	loon	van	duizend	
frank	ontvangt,	dat	hij	desgevallend	met	zijn	plaatsvervanger	moet	delen.	Het	Gemeenteblad	stelt	
uitdrukkelijk	dat	FRANS	VAN	DOUSSEALAERE	als	plaatsvervanger	optreedt76.		

Op	6	maart	1915	lezen	we	in	het	dagblad	Vooruit	dat	VAN	WESEMAEL,	zijn	secretaris	M.	MORY	en	de	
opperbrigadier	 WEYNS	 zijn	 gearresteerd,	 samen	 met	 “de	 houder	 van	 ’t	 gazettenhuisje	 op	 de	

																																																								
68	J.	DE	LEUZE,	Code	des	tribunaux	de	police,	p.	9.	
69	Benoemd	bij	KB	van	8	juni	1897.	
70	 De	 betrokken	 vrederechter	 uit	 het	 werk	 van	 W.	 VAN	 DAMME,	 J.	 VAN	 ZELE,	 is	 de	 opvolger	 van	 A.	 GOEDGEBUER	 als	
vrederechter	te	Ledeberg:	W.	VAN	DAMME,	Sporen	van	de	oorlog,	p.	11.		
71	Benoemd	bij	KB	van	15	april	1914:	www.digithemis.be:	“prosopgraphie	et	repertoire	des	magistrats	belges,	1795-
1962”	
72	www.digithemis.be:	“prosopgraphie	et	repertoire	des	magistrats	belges,	1795-1962”	
73	X,	“Chronique	des	justices	de	Paix”,	Journal	des	juges	de	paix	1912,	p.	610,	in	de	databank	van	digithemis	vond	ik	G.	
WÜRTH	niet	terug.	
74	 K.	 VELLE,	 Het	 openbaar	 ministerie	 in	 België	 (1796-1995):	 organisatie,	 bevoegdheden	 en	 archiefvorming.	 Brussel,	
Algemeen	Rijksarchief,	1995,	p.	95.	
75	J.	DE	LEUZE,	Code	des	tribunaux	de	police,	p.	17-18.	
76	SAG,	Gemeenteblad	1915,	I,	p.	612-613.	
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Koornmarkt	 en	drie	 huurkoetsiers77”.	Over	de	precieze	 reden	van	deze	 aanhouding	worden	we	
echter	in	het	ongewisse	gelaten.	Wel	lezen	we	op	9	maart	1915	dat	ook	burgemeester	EMILE	BRAUN	
ontslag	neemt	als	hoofd	van	de	politie78.	Volgens	MELANIE	BOSt	ligt	“een	spionage-affaire”	aan	de	
basis	van	het	ontslag	van	de	burgemeester79.	Na	lang	zoeken	hebben	we	in	het	dagblad	l’echo	belge	
volgend	relaas	van	de	 feiten	gevonden	die	de	aanleiding	zouden	zijn	van	de	arrestaties	en	het	
ontslag80:	

“M.	Van	Wezemael	faisait	chaque	jour	son	rapport,	aussi	minutieusement	que	possible.	Celui-ci	
était	lu	d’abord	à	la	Kommandantur,	puis	transmis	au	bourgmestre.	Il	semble	que	le	rapport	de	

vendredi	n’a	pas	été	communiqué	à	la	Kommandantur.	Aussitôt,	le	commissaire	en	chef	fut	arrêté.	
On	fit	savoir	–	voyez	comme	le	coup	était	monté-	au	bourgmestre	que	son	contrôle	sur	la	police	
cessait	de	ce	jour	et	tous	les	commissaires	et	leurs	adjoints	durent	prêter	serment	de	fidèlité	à	

l’autorité	allemande.	Toujours	à	cause	de	ce	rapport	la	ville	à	été	condamnée	à	payer	75.000	marks	
d’amende	sous	peine	d’être	bombardée	et	incendiée.”	

Op	17	juni	1915	lezen	we	ten	slotte	dat	VAN	WESEMAEL	”die	thans	in	Duitschland	verblijft,	heeft	zijn	
ontslag	 gegeven	 als	 hoofdkommissaris	 van	 policie	 der	 stad.	 Zijn	 ontslag	 is	 aangenomen	 en	 zijne	
vraag	om	pensioen	ingewilligd81”.	In	de	steekproef	begint	VAN	DOUSSELAERE	zichzelf	vanaf	1916	in	
de	 vonnissen	 geregeld	 als	 “hoofdpolitiekommissaris”	 aan	 te	 duiden,	 waarschijnlijk	 om	 aan	 te	
tonen	dat	hij	niet	 langer	plaatsvervanger	is.	Meer	informatie	over	VAN	DOUSSELAERE	hebben	we	
verder	 niet	 gevonden.	 Ook	 over	 de	 loyauteitsverklaring	 die	 de	 politiecommissarissen	moeten	
afleggen	na	het	incident	is	geen	informatie	gevonden,	maar	zoals	gezegd	in	de	inleiding	wordt	dit	
ook	reeds	eind	1914	geëist	van	de	magistraten82.	

Elke	griffier	tijdens	de	onderzochte	periode	ondertekent	de	vonnissen	als	“Cs	griffier”	of	“Commis-
greffier”	(klerkgriffier).		PAUL	VRANCKEN,	ere-hoofdgriffier	aan	de	politierechtbank	van	Tongeren,	
leert	ons	dat	er	tussen	de	klerkgriffier	en	de	griffier	enkel	een	onderscheid	bestond	in	graad.	De	
bevoegdheden	 en	 verplichtingen	waren	 voor	 beiden	 dezelfde.	 Op	 de	 terechtzitting	 zetelde	 de	
klerk	 voornamelijk	 ter	 vervanging	 van	 een	 griffier	 die	 afwezig	 of	 belet	 was	 of	 bij	 gebrek	 aan	
voldoende	griffiers83.	Om	klerk	te	kunnen	worden	op	de	griffie	van	het	vredegerecht	volstond	het	
om	de	volle	leeftijd	van	21	jaar	te	hebben	bereikt.	In	tegenstelling	tot	de	griffier	werd	de	klerk	niet	
benoemd	door	de	Koning,	maar	aangesteld	door	de	griffier	van	het	vredegerecht84.		

In	 de	 betrokken	 periode	 zetelt	 PAUL	 VERMEIRE	 in	 54%	 van	 de	 vonnissen	 als	 klerkgriffier,	 F.	
LANSZWEERT	neemt	28%	van	de	uitgesproken	vonnissen	voor	zijn	rekening	en	GEORGES	RYSENAER	
en	 R.	 DE	 KEUKELAERE	 ondertekenen	 elk	 9%	 van	 de	 vonnissen.	 Dat	 er	 in	 de	 zittingen	 van	 de	
politierechtbank	 zoveel	 klerkgriffiers	werkzaam	 zijn,	 toont	 aan	dat	 de	werklast	 op	het	Gentse	
vredegerecht	waarschijnlijk	bijzonder	hoog	ligt.	Om	in	alle	zittingen	van	het	vredegerecht	én	de	
politierechtbank	een	griffier	te	kunnen	voorzien,	moet	de	hoofdgriffier	bijgevolg	vaak	een	beroep	
doen	op	de	klerken85.	

In	 de	 vonnissen	 vinden	we	 ook	 geregeld	 sporen	 terug	 van	 de	 gerechtsdeurwaarder	 die	 het	
verstekvonnis	 aan	 de	 gedaagde	 betekent.	 Onderaan	 elk	 vonnis	 staat	 volgende	
standaardformulering	te	lezen	die	voor	de	verstekvonnissen	wordt	ingevuld:	“Ik	ondergeteekende,	
_____________,	 Deurwaarder	 bij	 de	 voormelde	 Rechtbank	 van	 Enkele	 Politie	 te	 _________	 behoorlijk	
																																																								
77	Dagblad	Vooruit,	zaterdag	6	maart	1915,	online	raadpleegbaar	via	
http://www3.amsab.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=1	
78	Infra	deel	2,	hoofdstuk	3.1.2.	
79	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	156.	
80	 L’echo	 belge.	 Journal	 quotidien	 du	 matin	 paraissant	 à	 Amsterdam.	 13	 maart	 1915.	 Online	 raadpleegbaar	 via	
https://hetarchief.be/en/media/lécho-belge-journal-quotidien-du-matin-paraissant-à-amsterdam	
81	 De	 Gentenaar.	 De	 landwacht.	 De	 kleine	 patriot.	 Donderdag	 17	 juni	 1915,	 online	 raadpleegbaar	 via	
https://hetarchief.be/en/media/de-gentenaar-de-landwacht-de-kleine-patriot	
82	Supra,	inleiding,	1.2.1	
83	P.	VRANCKEN,	De	griffier	van	de	rechterlijke	orde.	Gent,	s.n.	1980,	p.	56.	
84	J.	DE	LEUZE,	Code	des	tribunaux	de	police,	p.	36-37.	
85	Ook	in	het	Ledebergse	vredegerecht	zag	W.	VAN	DAMME	heel	wat	klerkgriffiers	optreden	in	de	vonnissen.	Gedurende	
dezelfde	onderzochte	periode	merkt	hij	niet	minder	dan	acht	klerkgriffiers	op	W.	VAN	DAMME,	Sporen	van	de	oorlog,	p.25.	
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gepatenteerd.	Heb	beteekend	en,	met	dubbel	dezer,	afschrift	gelaten	van	het	bovenstaande	vonnis	
aan	__________”	Voor	deze	betekening	wordt	op	veel	verschillende	deurwaarders	uit	het	Gentse	en	
daarbuiten	beroep	gedaan.		Gezien	het	grote	aantal,	is	er	voor	gekozen	deze	hier	niet	op	te	lijsten.		

1.2 Het	daderprofiel	

1.2.1 	Geslacht	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabel	3	Overzicht	van	het	procentueel	aantal	mannelijke	en	vrouwelijke	gedaagden	voor	de	Gentse	politierechtbank.	
Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377	en	Tabel	4.	Overzicht	van	het	procentueel	aantal	mannelijke	en	vrouwelijke	gedaagden	
voor	de	politierechtbank,	zoals	blijkt	uit	de	Statistiques	Judiciaires	de	la	Belgique.	Bron:	www.digithemis.be.		

Uit	 tabel	 drie	 blijkt	 dat	 het	mannelijke	 geslacht	 in	 de	 vijf	 jaren	 voor	 en	 na	 de	 oorlog	 het	 best	
vertegenwoordigd	 is	 als	 beklaagde	 voor	 de	 politierechtbank.	 Hoewel	 de	 cijfers	 daar	 toch	 iets	
minder	ver	uit	elkaar	lijken	te	liggen,	kan	ook	uit	de	gerechtelijke	statistieken	(tabel	vier)	worden	
afgeleid	 dat	 meer	 mannen	 voor	 de	 politierechter	 verschijnen	 dan	 vrouwen.	 Daar	 waar	 in	 de	
gerechtelijke	statistieken	de	verhouding	over	het	algemeen	op	60%	mannen	ten	opzichte	van	40%	
vrouwen	 ligt86,	 zien	 we	 dat	 voor	 de	 Gentse	 politierechter	 de	 verhoudingen	 op	 bepaalde	
zittingsdagen	op	ca.	80%	mannen	en	20%	vrouwen	ligt	(1909-1911	en	1922-1923).		

Volgens	 ALBERT	 EGGENS,	 die	 zich	 baseert	 op	 onderzoek	 van	 criminologe	 ELISABETH	 LISSENBERG,	
verschijnen	 relatief	 weinig	 vrouwen	 voor	 de	 rechtbank	 omdat	 zij	 eeuwenlang	 sociaal	 en	
economisch	gedomineerd	zijn	door	mannen.	Hierdoor	is	de	vrouw	beter	in	staat	om	zichzelf	in	
bedwang	 te	 houden	 en	 zal	 ze	 haar	 agressie	 eerder	 richten	 op	 zichzelf	 in	 plaats	 van	 op	
buitenstaanders.	 Afwijkend	 gedrag	 bij	 vrouwen	 uit	 zich	 bijgevolg	 eerder	 in	 psychische	
stoornissen	 dan	 in	 criminaliteit87.	 Bovendien	 stelt	 men	 in	 de	 literatuur	 dat	 vrouwen	 binnen	
bepaalde	 delicten	 zoals	 mondelinge	 beledigingen,	 smaad	 aan	 politie	 en	 laster	 en	 eerroof	 een	
relatief	groter	aandeel	hebben.	Deze	vormen	van	strafbaar	gedrag	hebben	als	gemeenschappelijk	
kenmerk	dat	het	minder	ernstige	strafbare	feiten	zijn	en	dat	voor	het	plegen	ervan	geen	fysieke	
kracht	 is	vereist88.	Uit	onderstaande	tabel	blijkt	dat	vrouwen	in	dit	onderzoek	 inderdaad	 in	de	

																																																								
86	Uit	de	gerechtelijke	statistieken	bleek	overigens	heel	duidelijk	dat	de	kloof	tussen	man	en	vrouw	veel	groter	is	voor	
de	correctionele	rechtbanken.	Daar	blijkt	de	verhouding	over	het	algemeen	op	80%	mannen	en	20%	vrouwen	te	liggen.	
87	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis,	p.	186.	
88	G.	BRUINSMA	en	E.	LISSENBERG,	“Vrouwen	als	daders.”	G.	BRUINSMA	en	E.	LEUW	(eds.)	Vrouw	en	criminaliteit:	vrouwen	als	
plegers	en	slachtoffers	van	criminaliteit.	Meppel,	Boom,	1987,	p.	15.	

Periode	 Man	 Vrouw	

1909	 78%	 22%	
1910	 79%	 21%	
1911	 80%	 20%	
1912	 72%	 28%	
1913	 74%	 26%	
1914	 68%	 32%	
1915	 64%	 36%	
1916	 59%	 41%	
1917	 43%	 57%	
1918	 	
1919	 65%	 35%	
1920	 64%	 36%	
1921	 65%	 35%	
1922	 80%	 20%	
1923	 80%	 20%	

Periode	 Man	 Vrouw	

1909	 60%	 40%	
1910	 63%	 37%	
1911	 62%	 38%	
1912	 63%	 37%	
1913	 63%	 37%	
1914	

Geen	gegevens	
1915	
1916	
1917	
1918	
1919	 61%	 39%	
1920	 53%	 47%	
1921	 53%	 47%	
1922	 60%	 40%	
1923	 60%	 40%	



Kwantitatieve	analyse	
	

	 23	

meerderheid	zijn	als	het	gaat	om	beledigingen	en	 laster	en	eerroof.	Het	wanbedrijf	smaad	aan	
politie	blijkt	enkel	tijdens	de	oorlog	vooral	door	vrouwen	te	worden	gepleegd.	

Periode	 Beledigingen	 Smaad	aan	politie	 Laster	en	eerroof	

Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	

1909-
1913	

53	 53,54%	 3	 18,75%	 10	 76,92%	

1914-
1917	

38	 59,38%	 6	 75%	 1	 100%	

1919-
1923	

36	 59,02%	 6	 37,5%	 5	 62,5%	

Tabel	5.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	vrouwen	dat	zich	schuldig	maakt	aan	beledigingen,	smaad	aan	politie	en	
laster	en	eerroof	(in	de	literatuur	omschreven	als	“vrouwendelicten”).	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Tijdens	de	oorlogsjaren	daalt	de	oververtegenwoordiging	van	de	mannelijke	beklaagden	tot	59%	
in	1916.	In	het	jaar	1917	zien	we	zelfs	dat	er	op	de	eerste	zittingsdag	van	oktober	meer	vrouwen	
voor	de	politierechtbank	verschijnen	dan	mannen.	Dit	ondersteunt	de	stelling	dat	“the	proportion	
of	cases	involving	women	increases	during	periods	of	war	and	decreases	during	peace	time89.”		

Hoewel	M.	FEELEY	en	D.	LITTLE,		respectievelijk	jurist	en	sociologe	aan	de	Berkeley	University	van	
California,	 in	 hun	 onderzoek	 geen	 harde	 bewijzen	 terugvinden	 van	 de	 stelling	 dat	
oorlogsomstandigheden	het	aantal	vrouwelijke	delinquenten	doet	stijgen,	sluiten	ze	dit	ook	niet	
helemaal	 uit90.	 Het	 gegeven	 dat	mannen	 tijdens	 de	 oorlog	 onderworpen	 zijn	 aan	 een	 strikter	
militair	regime	en	controle-apparaat	kan	ook	in	dit	onderzoek	een	mogelijke	verklaring	zijn	voor	
de	 hogere	 vrouwelijke	 vertegenwoordiging	 tijdens	 de	 oorlogsperiode.	 Tijdens	de	 oorlogsjaren	
worden	namelijk	heel	wat	mannen	gemobiliseerd	naar	het	front	of	gedwongen	tewerkgesteld	in	
Duitsland.		

1.2.2 Leeftijd	

Periode	 Man	 Vrouw	
1909-1913	 34,38	jaar	 37,49	jaar	
1914-1917	 33,93	jaar	 35,14	jaar	
1919-1923	 33,95	jaar	 32,42	jaar	

Tabel	6.	Overzicht	van	de	gemiddelde	leeftijd	van	de	mannelijke	en	vrouwelijke	gedaagden.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-
377	

De	gemiddelde	leeftijd	van	de	man	die	voor	de	politierechter	verschijnt	tussen	1909	en	1923	is	in	
de	steekproef	aan	weinig	schommelingen	onderworpen	en	ligt	rond	de	34	jaar.	De	gemiddelde	
leeftijd	van	de	vrouw	 ligt	daarentegen	 in	de	eerste	vijf	 jaar	van	het	onderzoek	heel	wat	hoger	
(37,49	 jaar),	maar	daalt	 in	de	daaropvolgende	 jaren	tot	een	gemiddelde	van	ca.	32,5	 jaar	 in	de	
periode	tussen	1919	en	1923.		

De	 Statistiques	 judiciares	 de	 la	 Belgique	 bevestigen	 alvast	 dat	 de	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 de	
mannelijke	 veroordeelden	 in	 strafzaken	 over	 het	 algemeen	 lager	 ligt	 dan	 bij	 vrouwen	 in	 de	
onderzochte	periode.	Tussen	1909	en	1913	schrijft	men	telkens	dat	“le	maximum	de	la	criminalité	
masculine	est	atteint	entre	 les	âges	de	21	et	25	ans,”	maar	dat	de	categorie	 tussen	“16	à	30	ans	
constitue	 tout	 entier	 une	 période	 périlleuse.”	Deze	 stelling	 kan	worden	 doorgetrokken	 voor	 de	
statistieken	die	voorhanden	zijn	tijdens	en	na	de	oorlog.	Bij	de	vrouwen	liggen	de	cijfers	doorheen	

																																																								
89	M.	FEELEY	en	D.	LITTLE,	“The	vanishing	female:	the	decline	of	women	in	the	criminal	process,	1687-1912”	Law	and	
society	review,	25(1991),	p.	738.		
90	M.	FEELEY	en	D.	LITTLE,	“The	vanishing	female”	p.	739.	
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de	onderzochte	periode	hoger	en	schrijft	men	tussen	1909	en	1913	dat	“la	criminalité	féminine	
atteint	 son	 maximum	 entre	 30	 et	 35	 ans.	 La	 période	 qui	 s’étend	 de	 la	 vingt-et-unième	 à	 la	
quarantième	année	 est	 la	 plus	 chargée.”	Ook	deze	bevindingen	kunnen	worden	doorgetrokken	
naar	de	twee	daaropvolgende	periodes	op	basis	van	de	leeftijdstabellen	die	zijn	gepubliceerd.		

Volgens	ALBERT	EGGENS,	die	zich	hiervoor	beroept	op	onderzoek	van	de	Amerikaanse	criminoloog	
TRAVIS	 HIRSCHI,	 zou	 het	 criminele	 gedrag	 van	 de	 man	 vanaf	 het	 vierentwintigste	 levensjaar	
drastisch	moeten	afnemen,	hetgeen	hij	in	verband	brengt	met	de	leeftijd	waarop	de	man	in	het	
huwelijksbootje	 trad.	 Een	 “primitief	 gevoel	 van	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 gezin”	 zou	 een	
belangrijke	rol	spelen	bij	de	daling	van	de	criminaliteitscijfers91.		

Deze	stelling	kan	echter	niet	worden	gedeeld	voor	de	gedaagden	voor	de	politierechter.	Het	 is	
namelijk	 opvallend	 dat	 de	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 de	 mannelijke	 gedaagde	 voor	 de	 Gentse	
politierechtbank	hoger	 ligt	dan	de	cijfers	 in	de	statistiques	 judiciaires	doen	vermoeden.	Ook	in	
tabel	zeven	zien	we	dat	de	categorie	beklaagden	met	de	 leeftijd	van	vijftig	 jaar	en	ouder	 in	de	
volledige	onderzochte	periode	toch	een	vrij	hoog	aandeel	in	de	statistieken	heeft.	Een	mogelijke	
verklaring	 kan	 zijn	 dat	 de	 bevoegdheid	 van	 de	 politierechter	 betrekking	 heeft	 op	 de	 kleinere	
misdrijven	die	personen	van	alle	leeftijden	kunnen	begaan.	

Tabel	 zeven	 toont	 vervolgens	 het	 aantal	 gedaagden	 (zowel	 absoluut	 als	 procentueel)	 per	
leeftijdscategorie.	De	leeftijd	van	zestien	jaar	is	in	deze	tabel	een	scharnierleeftijd,	aangezien	de	
strafrechtelijke	meerderjarigheid	met	de	Wet	van	15	mei	1912	op	zestien	jaar	wordt	gebracht92.	
Vervolgens	 is	 een	 categorie	 zestien	 tot	 twintig	 jaar	 aangemaakt,	 die	 het	 aantal	 gedaagden	
weergeeft	 die	 zich	 nog	 onder	 de	 burgerrechtelijke	 meerderjarigheidsgrens	 van	 21	 jaar	
bevinden93.	 Verhoudingsgewijs	 blijkt	 uit	 de	 tabel	 dat	 de	 meeste	 gedaagden	 in	 de	 drie	
onderscheiden	periodes	zowel	uit	de	categorie	21	tot	29	jaar	komen	als	uit	de	categorie	30	tot	39	
jaar.	

	

Wat	betreft	het	aantal	minderjarigen	dat	zich	voor	de	politierechter	dient	te	verantwoorden,	zijn	
er	 grote	 schommelingen	 doorheen	 de	 tijd	 merkbaar.	 In	 de	 vijf	 jaar	 voor	 de	 Groote	 Oorlog	 is	
gemiddeld	 10,93%	 van	 het	 totale	 aantal	 gedaagden	 jonger	 dan	 de	 burgerrechtelijke	
meerderjarigheidsgrens	van	21	jaar.	Tijdens	de	oorlog	stijgt	dit	aantal	tot	maar	liefst	20,26%	(met	
een	piek	van	30,18%	in	1917)	om	na	de	oorlog	opnieuw	af	te	nemen	naar	een	totaal	van	16,10%.		

																																																								
91	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis,	p.	190.	
92	BS	27-28	mei	1912.	
93	 Pas	 met	 de	Wet	 van	 19	 januari	 1990	 tot	 verlaging	 van	 de	 burgerrechtelijke	 meerderjarigheidsgrens,	 wordt	 de	
burgerrechtelijke	meerderjarigheid	verlaagd	van	21	naar	18	jaar.	De	strafrechtelijke	meerderjarigheid	is	dan	reeds	met	
de	jeugdbeschermingswet	van	8	april	1965	opgetrokken	van	16	naar	18	jaar.	

Tabel	7.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	gedaagden	voor	de	Gentse	politierechtbank	per	leeftijdscategorie.	Bron:	
RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Periode	
<16	 16-20	 21-29	 30-39	 40-49	 >=50	

Abs	 %	 Abs	 %	 Abs	 %	 Abs	 %	 Abs	 %	 Abs	 %	

1909-
1913	 4	 0,55	 79	 10,93	 202	 27,94	 196	 27,11	 140	 19,36	 102	 14,11	

1914-
1917	 0	 0	 77	 20,26	 76	 20	 102	 26,84	 61	 16,05	 64	 16,84	

1919-
1923	 0	 0	 124	 16,10	 217	 28,18	 188	 24,42	 137	 17,79	 104	 13,51	
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Dit	gaat	gepaard	met	een	stijging	van	het	aantal	burgerlijk	aansprakelijke	partijen	tussen	1914	
en	191794.	De	stijging	van	de	burgerlijk	aansprakelijke	partijen	tijdens	de	oorlog	kan	bovendien	
worden	toegeschreven	aan	een	stijging	van	het	aantal	vrouwen	dat	zich	voor	de	politierechtbank	
moet	verantwoorden.	Vrouwen	zijn	in	de	onderzochte	periode	namelijk	handelingsonbekwaam.	
Artikel	6	van	de	Wet	van	1	augustus	1899	op	het	wegverkeer	stelt	uitdrukkelijk	dat	de	echtgenoot	
“wat	 betreft	 de	 misdrijven	 door	 zijne	 vrouw	 gepleegd”	 burgerlijk	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	
schadevergoeding,	de	onkosten	en	de	boete.		

EGGENS	en	DEVLIEGHERE	komen	elk	in	hun	onderzoek	ook	tot	de	vaststelling	dat	er	tijdens	de	oorlog	
meer	minderjarigen	zich	schuldig	maken	aan	criminele	feiten,	in	casu	diefstal95.	Uit	de	steekproef	
blijkt	dat	vijf	van	de	negen	gedaagden	die	zich	tussen	1914	en	1917	schuldig	maken	aan	het	stelen	
van	 voedsel,	minderjarigen	 tussen	 de	 zestien	 en	 achttien	 jaar	 oud	 zijn.	We	 kunnen	 hierbij	 de	
redenering	 van	 EGGENS	 volgen,	 die	 stelt	 dat	 de	 schaarste	 tijdens	 de	 oorlog	 de	 belangrijkste	
drijfveer	 voor	 deze	 jongeren	 vormt.	 De	 groenten	 en	 het	 fruit	 lijken	 op	 dat	 moment	 nog	
aantrekkelijker,	waardoor	men	zich	aan	diefstal	waagt96.	

Met	de	Wet	van	15	mei	1912	verdwijnt	het	aantal	minderjarigen	jonger	dan	zestien	jaar	dat	voor	
de	politierechter	moet	verschijnen.	Deze	wet	plaatst	immers	de	strafrechtelijke	meerderjarigheid	
op	de	leeftijd	van	zestien	jaar.	Indien	de	dader	op	het	ogenblik	van	het	plegen	van	het	criminele	
feit	de	 leeftijd	van	zestien	 jaar	niet	heeft	bereikt	wordt	hij	“voor	den	kinderrechter	gebracht	en	
wordt	 de	 straf	 door	 een	maatregel	 van	 bewaking,	 opvoeding	 of	 behoeding	 vervangen97.”	Tussen	
1909	en	1913	 spreekt	de	Gentse	politierechter	 zich	nog	vier	keer	uit	 tegenover	een	gedaagde	
onder	de	zestien	jaar.	In	twee	gevallen	gaat	het	om	een	overtreding	van	de	wet	op	de	landloperij	
en	bedelarij	en	worden	de	minderjarigen	(respectievelijk	dertien	en	twaalf	jaar	oud)	onder	het	
toezicht	 van	 de	 overheid	 geplaatst	 “tot	 aan	 zijne	 meerderjarigheid”98.	 De	 andere	 twee	 zaken	
hebben	betrekking	op	een	minderjarige	van	vijftien	jaar	oud99.	

																																																								
94	Tussen	1909	en	1913	worden	eenendertig	personen	burgerlijk	aansprakelijk	gesteld,	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	
stijgt	dit	 aantal	naar	 achtenvijftig	personen.	 In	de	vijf	 jaar	na	de	oorlog	daalde	het	 absoluut	 aantal	bijna	niet	 (naar	
vijfenvijftig	personen),	maar	procentueel	is	er	wel	een	gevoelige	daling	merkbaar.		
95	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis,	p.	192-193	en	J.	DEVLIEGHERE,	Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre,	p.	109.	
96	A.	EGGENS,	Van	daad	tot	vonnis,	p.	192-193.	
97	Art.	16	Wet	op	de	kinderbescherming	van	15	mei	1912,	BS	27-28	mei	1912,	p.	346.	
98	Zoals	voorzien	in	artikel	26	van	de	Wet	van	27	november	1891	op	de	landloperij	en	de	bedelarij:	RAG,	R.142	nrs.	273	
en	 285,	 ordernummers	 5080	 en	 5181	 (er	worden	 geen	 rolnummers	 voorzien	 op	 de	 vonnissen	met	 betrekking	 tot	
landloperij	en	bedelarij).	
99	RAG	R.	142,	nr.	285,	94/5106	en	nr.	296,	38/3386.	
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1.2.3 Beroep	

Zoals	ook	GEORGES	MARTYN	opmerkt	kunnen	we	slechts	met	zeer	grote	omzichtigheid	iets	afleiden	
uit	 de	 vermelding	 van	 het	 beroep100.	 In	 de	 vonnissen	 vinden	 we	 een	 brede	 waaier	 van	
verschillende	beroepen	terug	die,	naar	best	vermogen,	zijn	ondergebracht	in	negen	categorieën.		

Uit	 grafiek	 vijf	 kan	 heel	 snel	 worden	 afgeleid	 dat	 de	 meeste	 gedaagden	 die	 voor	 de	 Gentse	
politierechter	 verschijnen,	 zowel	 voor,	 tijdens	 als	 na	 de	 oorlog,	 het	 beroep	 van	 arbeider	
uitoefenen	 (52,45%).	 Het	 begrip	 “arbeider”	 is	 een	 verzameling	 van	 heel	 wat	 uiteenlopende	
beroepen	 die	 de	 rechter	 in	 zijn	 vonnissen	 vermeldt.	 Onder	 arbeider	 dient	 zowel	 de	
fabriekswerk(st)er,	dagloner,	werkman	of	-vrouw	en	dokwerker	te	verstaan,	als	de	wevers,	spinners,	
vlasbewerkers,	schilders	en	houtbewerkers,	aangezien	uit	de	vonnissen	niet	kon	worden	afgeleid	of	
deze	personen	op	zelfstandige	basis	of	in	dienstverband	werken.	Daarnaast	kan	uit	de	vonnissen	
niet	afgeleid	worden	of	de	rechter	bijvoorbeeld	met	schilder	verwees	naar	de	kunstschilder	of	de	
huisschilder.		

Na	de	arbeider	is	de	“handelaar”	een	beroep	dat	ook	goed	vertegenwoordigd	is	in	de	statistiek.	
18,65%	 van	 de	 gedaagden	 wordt	 door	 de	 rechter	 omschreven	 als	 leurder,	 (ver)koopman,	
handelaar	 of	 winkelier.	 Ook	 de	 poeldenier	 (handelaar	 in	 gevogelte)	 is	 in	 deze	 categorie	
ondergebracht.	9,43%	van	de	gedaagden	wordt	vervolgens	gevormd	door	de	herbergiers,	bakkers,	
slagers	of	brouwers	en	hun	gasten,	gevolgd	door	prostituees	(4,15%),	die	in	de	vonnissen	worden	
aangeduid	 met	 de	 term	 publieksvrouw	 of	 ontuchtsvrouw,	 de	 landbouwers	 (3,88%)	 en	 de	
bedienden	(3,34%).	Ook	de	huisvrouwen	en	het	dienstpersoneel	is	in	een	afzonderlijke	categorie	
geplaatst	(3,50%).	Onder	dienstpersoneel	zitten	voornamelijk	de	dienstmeid,	dienstknecht	en	de	
huishoudster	vervat.		

Vervolgens	 is	 ook	 een	 categorie	 “zonder	 beroep”	 aangemaakt	 (3,07%)	 waarin	 de	 leeglopers,	
gepensioneerden	en	studenten	zijn	ondergebracht,	samen	met	de	gevallen	waarin	de	rechter	zelf	
uitdrukkelijk	 stelt	 dat	 de	beklaagde	zonder	 beroep	 is.	 Ten	 slotte	 is	 een	 restcategorie	 “overige”	
aangemaakt	 (1,51%)	voor	de	beroepen	die	moeilijk	 onder	de	voorgaande	 categorieën	kunnen	
worden	geplaatst.	Het	meest	voorkomende	beroep	dat	hierin	voorkomt	is	de	schipper,	maar	er	
verschijnen	ook	 enkele	 (reizende)	muzikanten	en	zangeressen.	 Één	keer	dient	 een	 soldaat	 zich	

																																																								
100	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	725.	

Grafiek	5.	Overzicht	van	de	verschillende	beroepen	die	de	gedaagden	voor	de	politierechtbank	uitoefenen.	Bron:	
RAG	R.142,	nrs.	273-377.	
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voor	 de	 politierechtbank	 te	 verantwoorden101,	 alsook	 één	 advocaat102	 en	 één	 piloot	
(luchtvlieger)103.	

Welbepaalde	 beroepen	 kunnen	 in	 de	 steekproef	 echter	 vaak	 worden	 gelinkt	 aan	 bepaalde	
misdrijven.	De	herbergier	zal	vaak	voor	de	politierechter	verschijnen	wegens	het	niet	respecteren	
van	 het	 sluitingsuur,	 het	 verkopen	 van	 drank	 aan	 dronken	 personen	 of	 het	 openen	 van	 een	
danszaal	 zonder	de	 voorafgaande	 toestemming	 van	de	burgemeester.	 Prostituees	worden	dan	
weer	het	vaakst	vervolgd	omdat	ze	zich	aan	het	verplicht	geneeskundig	onderzoek	onttrekken,	de	
leurder	wegens	het	leuren	zonder	toelating	en	de	schipper	omdat	hij	met	zijn	schip	de	regels	met	
betrekking	tot	de	binnenscheepvaart	heeft	overtreden.	Zo	heeft	HENDRIK	HONORATUS	GOEDEMONT,	
een	schipper	uit	Kieldrecht	“met	zijn	schip	genaamd	“Antoinette”	met	eenen	diepgang	van	2,22	mrs	
in	de	Leie	 (vertakking	De	Pauw)	gevaren	 en	geweigerd	 te	gehoorzamen	aan	de	bevelen	 van	den	
sluismeester	die	hem	gebood	zijn	schip	te	lichten	tot	op	den	diepgang	van	2,10	mrs104.”	Ook	JACOB	
LOS,	 een	 schipper	uit	Rotterdam,	heeft	 “zonder	 een	bijzondere	 toelating	meer	dan	4	 schepen	op	
sleeptouw	 gevaren	 in	 het	 kanaal	 van	 Gent	 naar	 Brugge”	 en	 dient	 op	 1	 oktober	 1910	 voor	
politierechter	TIBBAUT	te	verschijnen105.		

De	oorlogssituatie	lijkt	op	het	eerste	zicht	weinig	invloed	uit	te	oefenen	op	de	beroepscategorieën	
die	verschijnen	voor	de	politierechter.	De	arbeider	en	de	handelaar	blijven	doorheen	de	volledige	
onderzochte	periode	de	meest	representatieve	beroepen.	Het	aantal	arbeiders	dat	zich	voor	de	
politierechtbank	moet	verantwoorden	daalt	wel	aanzienlijk	tijdens	de	oorlog,	maar	het	blijft	nog	
steeds	 de	 meest	 representatieve	 beroepscategorie.	 Dit	 is	 opvallend	 gezien	 de	 hoge	
werkloosheidsgraad	 tijdens	de	oorlogsperiode.	We	hebben	 reeds	 in	de	 inleiding	gezien	dat	de	
industriële	 productie	 tijdens	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 als	 een	 kaartenhuis	 ineenvalt	 en	 de	
werkzaamheden	in	de	Gentse	textielfabrieken	stilvallen.	Duizenden	families	vallen	reeds	in	het	
begin	van	de	oorlog	van	de	ene	dag	op	de	andere	zonder	inkomen.	Als	gevolg	hiervan	zou	men	
tijdens	 de	 oorlog	 een	 stijging	 verwachten	 van	 het	 aantal	 gedaagden	 in	 de	 categorie	 “zonder	
beroep”.	 Het	 is	 mogelijk	 dat	 de	 rechter	 geen	 rekening	 houdt	 met	 de	 “tijdelijke”	
werkloosheidssituatie	 van	de	 gedaagde	 en	 dat	 hij	 het	 beroep	blijft	 noteren	die	 zij	 tot	 voor	 de	
oorlog	uitoefenden.		

Ten	 slotte	 is	 het	 opmerkelijk	 dat,	 met	 een	 stijging	 van	 het	 aantal	 vrouwen	 dat	 zich	 voor	 de	
politierechter	 dient	 te	 verantwoorden	 tussen	 1914	 en	 1917,	 ook	 de	 categorie	 “huisvrouw	 en	
dienstpersoneel”	 in	 de	 statistiek	 toeneemt.	 Tussen	 1909	 en	 1913	 verschijnt	 hierbinnen	 geen	
enkele	huishoudster	voor	de	rechter,	terwijl	er	tussen	1914	en	1917	vierentwintig	huishoudsters	
(gelijk	aan	53%	van	het	totaal	binnen	deze	categorie)	in	de	vonnissen	opduiken.	

																																																								
101	Wegens	het	urineren	op	de	openbare	weg.	RAG	R.142,	nr.	285,	132/5148.	
102	Omdat	hij	“In	beluik	lantaarn	niet	verklaard”	heeft.	RAG	R142,	nr.	285,	162/5179.	
103	RAG	R142,	nr.	296,	65/3418.	
104	RAG	R	142,	nr.	296,	57/3408.	
105	RAG	R.	142,	nr.	285,	60/5066.	
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1.2.4 Woonplaats	

Ten	slotte	is	nagegaan	of	de	gedaagden	voornamelijk	afkomstig	zijn	uit	één	van	de	drie	kantons	
van	Gent	of	hun	woonplaats	daarbuiten	gelegen	is.	

Uit	grafiek	zes	blijkt	duidelijk	dat	de	meeste	gedaagden	die	voor	de	politierechtbank	verschijnen	
binnen	 het	 rechtsgebied	 Gent	 wonen.	 In	 de	 vijfjarige	 periode	 voor	 en	 na	 de	 oorlog	 zijn	 er	
procentueel	wel	meer	gedaagden	woonachtig	buiten	de	grenzen	van	het	kanton.	Tussen	1909	en	
1913	wonen	17%	van	de	gedaagden	buiten	Gent,	tussen	1914	en	1917	betreft	dit	7,75%	en	tussen	
1919	 en	 1923	 19,26%.	 Dit	 valt	 volgens	 mij	 voor	 een	 groot	 deel	 te	 verklaren	 door	 de	 Duitse	
bezettingspolitiek.	 Het	 personenverkeer	 tussen	 de	 verschillende	 gemeenten	 binnen	 het	
etappegebied	wordt	vanaf	1915	namelijk	aan	strenge	controles	onderworpen.	Niet	alleen	voert	
de	bezetter	een	verplichting	in	om	te	allen	tijde	een	eenzelvigheidsbewijs	bij	zich	te	hebben,	dat	
bij	 aankomst	 in	 Gent	 dient	 te	 worden	 voorgelegd	 aan	 de	 Etappen-Kommandantur.	 Voor	
verplaatsingen	 met	 een	 rijtuig,	 paard	 of	 fiets	 buiten	 de	 eigen	 gemeente	 heeft	 de	 bevolking	
bovendien	 een	 “Reiseschein”	 of	 paspoort	nodig	dat	men	 slechts	ontvangt	na	vertoning	van	het	
eenzelvigheidsbewijs	en	de	betaling	van	een	som	geld106.	

Indien	een	gedaagde	met	woonplaats	buiten	het	Gentse	rechtsgebied	tijdens	de	bezetting	voor	de	
rechtbank	 dient	 te	 verschijnen,	 is	 deze	 in	 een	meerderheid	 van	 de	 gevallen	 afkomstig	 uit	 het	
naburige	 kanton	 Ledeberg	 (dat	 naast	 de	 gemeente	 Ledeberg	 ook	de	 gemeenten	Destelbergen,	
Gentbrugge	 en	 Heusden	 omvat)107.	 Voor	 en	 na	 de	 oorlogsperiode	 zit	 hierin	 meer	 variatie	 en	
komen	gedaagden	van	buiten	het	rechtsgebied	ook	uit	de	meer	rurale	gemeenten	rond	Gent	(zoals	
Evergem,	 Lovendegem,	 Merendree,	 Sleidinge	 of	 Waarschoot)	 en	 verder	 gelegen	 steden	 zoals	
Aalst,	Eeklo,	Brussel	en	Luik,	tot	zelfs	een	schipper	uit	Rotterdam108.	

																																																								
106	S.	VANDENBOGAERDE,	Een	kijk	op	de	administratiefrechtelijke	organisatie	van	het	“Etappengebiet”	p.	86-87.	Infra:	deel	
1,	hoofdstuk	2.2.2.1.	
107	Vijftien	van	de	negenentwintig	gedaagden	tussen	1914	en	1917	die	woonachtig	zijn	buiten	het	kanton,	wonen	in	één	
van	de	gemeenten	binnen	het	kanton	Ledeberg.	
108	RAG	R.142	nr.	285,	60/5066.	

Grafiek	6.	Overzicht	van	de	woonplaats	van	de	gedaagde,	naargelang	gelegen	binnen	of	buiten	het	rechtsgebied	
Gent.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	
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1.3 De	advocaat	

Periode	 Aantal	
	

1909-1913	 32	
1914-1917	 10	
1919-1923	 34	

Tabel	8.	Het	aantal	advocaten	dat	voor	de	Gentse	politierechtbank	verschijnt.	Bron:	RAG	R.142	nrs.	273-377.	

Tabel	acht	 toont	aan	dat	bijzonder	weinig	gedaagden	 in	de	onderzochte	vonnissen	een	beroep	
doen	op	de	diensten	van	een	raadsman.	De	voor-	en	naoorlogse	aantallen	zijn	vrijwel	 identiek,	
terwijl	 er	 tijdens	 de	 oorlog	 beduidend	 minder	 advocaten	 voor	 de	 Gentse	 politierechter	
verschijnen.	 	Enkele	namen	die	geregeld	 terugkeren	zijn	meesters	EMILE	en	 JULES	LOGTENBURG,	
meester	 JOSEPH	 ZENNER,	 meester	 FERNAND	 TOLLENAERE	 en	 meester	 GEORGES	 WÜRTH109.	 	 Een	
exemplaar	van	het	tableau	van	de	orde	van	advocaten	van	het	jaar	1915	geeft	ons	meer	informatie	
over	elk	van	hen110:	

§ JOSEPH	ZENNER	zijn	bureau	is	gevestigd	op	de	Rue	de	l’Esturgeon,	6.	Hij	behaalt	zijn	diploma	
in	de	rechten	op	6.10.1903	en	wordt	ingeschreven	op	het	tableau	op	5.11.1906.	

§ GEORGES	WÜRTH	 zijn	 bureau	 is	 gevestigd	 op	 de	Rue	Guillaume	Tell,	 40.	Hij	 behaalt	 zijn	
diploma	in	de	rechten	op	26.07.1894	en	wordt	op	11.10.1897	ingeschreven	op	het	tableau.		
Pour	la	petite	histoire:	er	is	in	de	geraadpleegde	archieven	van	de	orde	van	advocaten	ook	
een	 klein	 incident	 terug	 te	 vinden	 tussen	 meester	 WÜRTH	 en	 een	 confrater	 dat	 zich	
voordoet	voor	de	“conseil	de	Prud’hommes	d’appel	de	Gand”.	In	zijn	pleidooi	heeft	meester	
WÜRTH	zijn	confrater	namelijk	verweten	een	mauvaise	plaideur	te	zijn	en	wijst	hij	hem	er	
ook	op	dat	indien	hij	“des	leçons	de	tacte	ou	de	délicatesse	à	recevoir,	ce	n’est	évidamment	
chez	vous	que	j’irais	les	cherchez111.”		

§ Het	kantoor	van	FERNAND	TOLLENAERE	is	gevestigd	op	de	Rue	d’Abraham,	38.	Hij	behaalt	
zijn	diploma	in	de	rechten	op	25.07.1894	en	wordt,	net	als	meester	Würth,	op	11.10.1897	
ingeschreven	op	het	tableau.	

§ Het	 kantoor	 van	 vader	 en	 zoon	 LOGTENBURG	 is	 gelegen	 op	 de	 Rue	 d’Ypres,	 60.	 Vader	
LOGTENBURG	(EMILE)	behaalt	 zijn	diploma	op	17.07.1879	en	wordt	 ingeschreven	op	het	
tableau	op	19.10.1882.	Zijn	zoon	(JULES)	behaalt	zijn	diploma	op	18.11.1908	en	wordt	op	
24.11.1911	opgenomen	in	het	tableau.	

Slechts	 één	 persoon	maakt	 in	 de	 steekproef	 gebruik	 van	 de	kosteloze	 rechtspleging.	 Op	 de	
zitting	van	4	oktober	1913	stelt	KAREL	GEERS	zich	burgerlijke	partij,	als	slachtoffer	van	slagen	en	
verwondingen	 toegediend	 door	 GUSTAAF	 GILLIS	 “welke	 eene	 ziekte	 of	 onbekwaamheid	 tot	
persoonlijk	 werk	 hebben	 veroorzaakt”.	 Hij	 doet	 hiervoor	 een	 beroep	 op	 de	 diensten	 van	 een	
raadsman	 en	 “overwegende	 dat	 de	 behoeftigheid	 van	 den	 aanzoeker	 ten	 genoege	 van	 rechte	 is	
bewezen	en	dat	zijn	vraag	niet	blijkbaar	ongegrond	is”	kan	hij	zich	op	de	kosteloze	rechtspleging	
beroepen.	Uit	de	strafmaat	die	de	rechter	uitspreekt	blijkt	alvast	de	ernst	van	de	verwondingen	
van	het	slachtoffer.	GUSTAAF	GILLIS	krijgt	een	gevangenisstraf	van	twee	dagen,	een	geldboete	van	
vijfentwintig	frank	en	moet	aan	de	burgerlijke	partij	ten	titel	van	schadevergoeding	de	som	van	
vierhonderd	frank	betalen.	Deze	schadevergoeding	 is	bovendien	 invorderbaar	door	 lijfsdwang,	
hetgeen	 inhoudt	 dat	 meneer	 GILLIS,	 bij	 niet-betaling	 van	 zijn	 geldschuld,	 gevangen	 gezet	 kan	
worden112.	

																																																								
109	Hij	neemt	ook	het	ambt	van	plaatsvervangend	vrederechter	waar	in	1914	en	1916	(Supra,	deel	1,	hoofdstuk	1.1).	
110	RAG	R.	662,	nr.	1.	
111	RAG	R.	662,	nr.	1.	
112	RAG	R.142,	nr.	319,	14/3038.	Dit	is	de	enige	keer	dat	er	in	de	steekproef	sprake	is	van	de	lijfsdwang	(opgeheven	bij	
Wet	van	31	januari	1980).	
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1.4 Burgerlijke	partij	

In	 totaal	 stellen	 vijftien	 personen	 in	 de	 steekproef	 zich	 burgerlijke	 partij	 voor	 de	 Gentse	
politierechter.	 Allemaal	 krijgen	 zij	 in	 het	 vonnis	 ook	 een,	 al	 dan	 niet	 symbolische,	
schadevergoeding	toegekend113.	Het	betreft	zes	personen	die	het	slachtoffer	zijn	van	slagen	en	
verwondingen,	drie	van	mondelinge	beledigingen	en	twee	van	 laster	en	eerroof.	Één	gedaagde	
moet	 bovendien	 een	 schadevergoeding	 betalen	 na	 het	 schenden	 van	 de	 afsluiting	 van	 de	
burgerlijke	 partij	 en	 één	 persoon	 stelt	 zich	 burgerlijke	 partij	 nadat	 iemand	 met	 overdreven	
snelheid	op	de	openbare	weg	heeft	gereden.		

Twee	keer	stelt	zich	ten	slotte	een	rechtspersoon	burgerlijke	partij,	het	gaat	in	beide	gevallen	om	
de	NV	Tramways	 electriques	 de	Gand.	Op	5	 oktober	 1912	 vraagt	 zij	 een	 schadevergoeding	 ten	
belope	van	veertig	frank	aan	PETRUS	PLAETINCK	wegens	het	belemmeren	van	het	tramverkeer114.	
Op	7	oktober	1922	vraagt	zij	om	diezelfde	reden	een	schadevergoeding	van	vijfendertig	frank	aan	
ROBERT	PETIT115.	Meestal	is	het	bedrag	van	de	toegekende	schadevergoeding	gelijk	aan	hetgeen	de	
burgerlijke	partij	vordert116.	Deze	bedragen	variëren	tussen	de	één	en	vijfenzeventig	frank,	met	
een	gemiddelde	van	27,23	frank	en	één	uitschieter	van	vierhonderd	frank117.	

HOOFDSTUK	2.	MISDRIJVEN	

2.1 Bevoegdheid	

Ratione	materiae	is	het	aan	de	politierechter	om	zich	uit	te	spreken	over	de	kleinere	misdrijven	
(“overtredingen”)	en	de	gecontraventionaliseerde	wanbedrijven	die	zich	hebben	voorgedaan	in	
het	rechtsgebied	waarvoor	hij	bevoegd	is118.		

Het	 betreft	 in	 de	 onderzochte	periode	niet	 enkel	 de	bevoegdheid	 om	kennis	 te	 nemen	van	de	
overtredingen,	zoals	omschreven	in	Titel	X	Sw,	maar	ook	van	die	inbreuken	op	talrijke	provinciale	
reglementen	 en	 verordeningen.	 Het	 behoort	 vervolgens	 ook	 tot	 het	 takenpakket	 van	 de	
politierechter	om	uitspraak	te	doen	over	de	misdrijven	die	door	de	raadkamer	naar	hem	worden	
verwezen	 in	 toepassing	 van	 de	 Wet	 op	 de	 verzachtende	 omstandigheden	 (de	
“gecontraventionaliseerde	wanbedrijven”).	Het	gaat	hierbij	zowel	om	inbreuken	tegen	bepalingen	
van	 de	 Strafwet	 (zoals	 laster	 en	 eerroof	 of	 slagen	 en	 verwondingen)	 als	 om	 inbreuken	 tegen	
talrijke	bijzondere	strafwetten119.	Bovendien	dienen	ook	de	personen	die,	zonder	geldige	reden,	
aan	hun	stemplicht	hebben	verzuimd	voor	de	politierechter	te	verschijnen120.	Ten	slotte	nemen	
de	 politierechters	 ook	 kennis	 van	 alle	 misdrijven	 die	 door	 bijzondere	 strafwetten	 met	
politiestraffen	worden	bestraft	zoals	gemeenteverordeningen	en	politiereglementen.		

Ratione	personae	is	de	politierechtbank	oorspronkelijk	enkel	bevoegd	voor	burgers,	ongeacht	hun	
leeftijd.	Doorheen	de	jaren	kwamen	hier	wel	enkele	uitzonderingen	op,	in	de	eerste	plaats	door	

																																																								
113	 Geregeld	 veroordeelt	 de	 politierechter	 de	 gedaagde	 tot	 het	 betalen	 van	 een	 schadevergoeding	 van	 één	 frank.	
Bijvoorbeeld:	RAG	R.142,	nr.		319,	8/3029:	de	burgerlijke	partij	heeft	nochtans	een	schadevergoeding	van	vijfentwintig	
frank	 gevorderd,	maar	de	politierechter	motiveert	 jammer	 genoeg	niet	 in	 het	 vonnis	waarom	hij	 slechts	 één	 frank	
toekent.	
114	RAG	R.	142	nr.	308,	103/3107.	
115	RAG	R.	142,	nr.	369,	69/3294.	
116	Op	de	zitting	van	4	oktober	1913	doet	rechter	V.	TIBBAUT	dit	tweemaal	niet:	een	schadevergoeding	van	vijfentwintig	
frank	wordt	verminderd	tot	één	frank	en	een	burgerlijke	partij	die	tweehonderd	frank	vordert	krijgt	uiteindelijk	vijftig	
frank.	RAG	R.	142,	nr.	319,		
117	Supra	noot	112:	RAG	R.142,	nr.	319,	14/3038.	
118	J.	DE	LEUZE,	Code	des	tribunaux	de	police,	p.	62.	
119	Voor	een	opsomming	van	deze	wetten:	K.	VELLE,	Het	vredegerecht	en	de	politierechtbank	(1795-1995),	p.	256.	
120	Inbreuken	op	het	kieswetboek	komen	in	de	steekproef	niet	voor.	Bij	het	tellen	van	de	vonnissen	stuitten	we	een	paar	
keer	op	aparte	vonnisboeken	die	alleen	vonnissen	bevatten	met	overtredingen	op	het	Kieswetboek,	bijvoorbeeld:	RAG	
R.142,	nr.	362	(augustus	1921).	
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de	invoering	van	een	Militair	Wetboek	van	Strafvordering	die	in	een	aantal	gevallen	de	berechting	
van	militairen	door	de	politierechter	 voorzag.	Vervolgens	 legt	de	Wet	 van	15	mei	1912	op	de	
Kinderbescherming	 beperkingen	 op	 aan	 de	mogelijkheid	 voor	 de	 politierechter	 om	 kennis	 te	
nemen	van	overtredingen	die	door	minderjarigen	worden	gepleegd121.	

In	de	vonnissen	is	een	zekere	ordening	op	te	merken	in	de	volgorde	van	de	misdrijven	die	door	
de	 rechter	 op	 de	 zitting	 worden	 behandeld.	 Eerst	 komen	 de	 gecontraventionaliseerde	
wanbedrijven	aan	bod	die	door	de	raadkamer	naar	de	politierechtbank	zijn	verwezen.	Vervolgens	
worden	 de	 overtredingen	 uit	 het	 Strafwetboek	 behandeld	 (mondelinge	 beledigingen,	
nachtlawaai,	 belemmeren	 van	 de	 openbare	 weg	 en	 mishandelen	 van	 dieren),	 gevolgd	 door	
inbreuken	 op	 de	wet	 betreffende	 de	 openbare	 dronkenschap.	Hierna	 komen	 de	 inbreuken	 op	
verschillende	Koninklijke	Besluiten	aan	bod	waarvoor	de	politierechter	bevoegd	 is	(zoals	deze	
met	 betrekking	 tot	 de	 verkeersinbreuken	 en	 het	 eenzelvigheidsbewijs)	 om	 ten	 slotte	 de	
overtredingen	 op	 een	 hele	 waaier	 aan	 politie-	 gemeentereglementen	 te	 beslechten	 (vaak	
voorkomende	voorbeelden	 zijn	deze	betreffende	de	prostitutie	 of	 de	herberg	 en	de	danszaal).	
Helemaal	op	het	einde	van	de	zitting	komt	ten	slotte	de	Wet	op	de	landloperij	en	bedelarij	aan	
bod.	

De	invloed	van	de	Duitse	bezetter	op	de	bevoegdheden	van	de	politierechtbank	zal	volgens	ons	
echter	minimaal	zijn.	In	een	brief	van	de	procureur-generaal	bij	het	hof	van	beroep	te	Gent	aan	de	
stafhouder	van	de	Gentse	balie	worden	enkele	instructies	meegedeeld	vanwege	de	Minister	van	
Justitie	over	de	manier	waarop	de	magistratuur	met	de	bezettingssituatie	dient	om	te	gaan:	

“[…]	Les	tribunaux	locaux	s’abstiendraient	également	de	connaître	des	infractions	aux	lois	édictées	
par	l’envahisseur	et	modifiant,	dans	le	pays	occupé,	le	droit	pénal	commun.	[…]	Les	jugements	

continueront	à	être	rendus	dans	la	forme	ordinaire	et	au	nom	de	l’autorité	legitime.	L’occupant	n’a	
pas	le	droit	d’exiger	la	modification	de	la	formule	exécutoire,	et	les	magistrats	ne	peuvent	en	aucun	
cas	conformer	à	des	exigences	de	ce	genre.	Les	parquets	continueront	à	rechercher	les	infractions	

et	à	poursuivre	la	répression	des	crimes,	délits	et	contraventions	dont	la	connaissance	ressortit	aux	
tribunaux	nationaux122.”	

2.2 Een	overzicht	van	de	meest	voorkomende	overtredingen	

De	 politierechtbank	 is	 bevoegd	 voor	 de	 misdrijven	 die	 met	 de	 lichtste	 strafmaat	 worden	
gesanctioneerd.	 In	 de	 onderzochte	 periode	 betreft	 dit	 een	 gevangenisstraf	 van	 één	 tot	 zeven	
dagen	 en	 een	 geldboete	 van	 één	 tot	 vijfentwintig	 frank.	 De	 overtredingen	 waarvoor	 de	
politierechter	in	de	praktijk	bevoegd	is,	zijn	bijzonder	talrijk	en	niet	op	een	overzichtelijke	manier	
in	één	grafiek	of	tabel	onder	te	brengen.	Er	is	bijgevolg	voor	gekozen	om	enkel	de	overtredingen	
die	in	de	steekproef	het	vaakst	aan	bod	komen	in	een	aantal	tabellen	op	te	nemen.	

Zoals	ook	GEORGES	MARTYN	opmerkt	 is	de	beschrijving	van	de	feiten	 in	de	vonnissen	altijd	heel	
summier123.	 Het	was	 leuk	 geweest	 om	 ook	 een	 kijkje	 te	 kunnen	 nemen	 in	 de	 oorspronkelijke	
strafdossiers	 voor	 een	 meer	 gedetailleerde	 uiteenzetting	 van	 de	 gebeurtenissen	 en	 de	
achterliggende	motieven	van	de	overtreders.	Zoals	gezegd	in	de	inleiding	zijn	deze	strafdossiers	
in	het	verleden	systematisch	vernietigd	omdat	de	belangrijkste	informatie	ook	terug	te	vinden	is	
in	het	vonnis124.		

	 	

																																																								
121	K.	VELLE,	Het	vredegerecht	en	de	politierechtbank	(1795-1995),	p.	258-259.	
122	Brief	van	15	oktober	1914:	RAG	R.	662,	nr.	1.	
123	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	717.	
124	K.	VELLE	en	P.	DROSSENS,	“Bronnen	van	openbare	instellingen”	p.	643.	
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2.2.1 Strafwet 

Uit	 de	 vonnissen	 van	 de	 Gentse	 politierechter	 blijkt	 dat	 een	 groot	 aantal	 gedaagden	 zich	
voornamelijk	voor	en	tijdens	de	oorlog	geregeld	schuldig	maakt	aan	een	overtreding	op	één	van	
de	 vier	 onderstaande	 artikelen	 uit	 het	 Strafwetboek.	 Na	 de	 oorlog	 is	 er	 een	 gevoelige	 daling	
merkbaar	 van	 het	 aantal	 gedaagden	 die	 een	 overtreding	 op	 de	 Strafwet	 begaan	 en	 zal	 er	
proportioneel	een	groter	aantal	gedaagden	vervolgd	worden	voor	verkeersinbreuken	en	het	niet	
bijhebben	van	een	eenzelvigheidsbewijs125.	

Periode	

Beledigingen	
(Art.	561,	7°	

Sw.)	

Belemmeren	
van	de	

openbare	weg	
(Art.	551,	4°	en	

5°	Sw.)	

Nachtlawaai	
(Art.	561,	1°	

Sw.)	

Mishandelen	
van	dieren	
(Art.	561,	5°	

Sw.)	

Totaal	

Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	
1909-1913	 99	 13,69	 34	 4,70	 73	 10,10	 25	 3,46	 231	 31,95	

1914-1917	 64	 16,84	 15	 3,95	 20	 5,26	 5	 1,32	 104	 27,37	

1919-1923	 61	 8,03	 16	 2,10	 13	 1,71	 4	 0,53	 94	 12,37	

Tabel	9.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	overtredingen	op	de	Strafwet.	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	

De	 exclusieve	 bevoegdheid	 van	 de	 politierechter	 inzake	 de	 bestraffing	 van	 beledigingen	 is	
voorzien	in	artikel	561,	7°	Sw.	In	de	vonnissen	worden	we	jammer	genoeg	niet	ingelicht	over	de	
inhoud	van	de	verwijten	die	de	gedaagden	naar	elkaars	hoofd	slingeren,	enkel	de	naam	tegen	wie	
de	beledigingen	worden	geuit	staat	in	het	vonnis	vermeld.		

Ook	 “zij	 die	buiten	noodzaak	en	 zonder	 verlof	 van	de	bevoegde	overheid	 straten,	 pleinen	of	 enig	
ander	deel	van	de	openbare	weg	belemmeren126”	of	“zij	die	materialen,	steigers	of	om	het	even	welke	
andere	voorwerpen127”	op	de	openbare	weg	achterlaten,	riskeren	een	geldboete	tussen	de	één	en	
tien	frank.	Met	een	geldboete	van	tien	tot	twintig	frank	worden	vervolgens	gestraft	“zij	die	zich	
schuldig	maken	aan	nachtgerucht	of	nachtrumoer	waardoor	de	rust	van	de	inwoners	kan	worden	
verstoord”.	Artikel	561,	5°	Sw.	voorziet	in	een	geldboete	voor	diegene	die	zich	schuldig	maakt	aan	
“mishandelingen	of	daden	van	wreedheid”	ten	aanzien	van	dieren,	alsook	zij	die	tijdens	gevechten,	
spelen	of	openbare	spektakels,	de	dieren	aan	martelingen	hebben	onderworpen.	Vooral	paarden	
en	honden	worden	in	de	vonnissen	met	betrekking	tot	dierenmishandeling	vermeld128.		

Daar	waar	het	belemmeren	van	de	openbare	weg	en	beledigingen	overtredingen	zijn	die,	tussen	
1914	en	1923,	in	absolute	aantallen	aan	weinig	schommelingen	onderhevig	zijn,	is	het	opvallend	
dat	de	tenlasteleggingen	wegens	nachtlawaai	in	de	vijfjarige	periode	na	de	oorlog	bijna	volledig	
verdwijnen.	 Ook	 het	 aantal	 vervolgingen	 wegens	 dierenmishandeling	 neemt	 vanaf	 de	
oorlogsperiode	drastisch	af.	
	 	

																																																								
125	Infra	deel	2,	hoofdstuk	2.	
126	Oud	artikel	551,	4°	Sw.	Opgeheven	bij	Wet	van	1	april	2005.	
127	Oud	artikel	551,	5°	Sw.	Opgeheven	bij	Wet	van	1	april	2005.	
128	Maar	bijvoorbeeld	ook:	een	kameel	(Supra,	deel	1,	2.2,	noot	53),	twee	muilezels	(RAG	R.142,	nr.	360,	17/3223)	en	
geregeld	een	stier	(bijvoorbeeld:	nr.	273,	32/4939;	nr.	285,	nr.	42/5045)	
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2.2.2 Verkeersinbreuken	

Periode	

(Niet-)	
bespannen	
voertuig	op	
de	openbare	
weg	laten	
staan	

Verlichting,	
remmen,	plaat	of	
verwittigingstoest
el	niet	in	orde	

Overdreven	
snelheid	

Links	
rijden	

Op	voetpad	
rijden	 Totaal	

Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	
1909-
1913	 39	 5,39	 73	 10,10	 10	 1,38	 16	 2,2	 13	 1,8	 151	 20,89	

1914-
1917	 71	 18,68	 18	 4,74	 4	 1,1	 4	 1,1	 7	 1,84	 104	 27,37	

1919-
1923	 41	 5,39	 153	 20,13	 36	 4,74	 19	 2,5	 18	 2,37	 267	 35,13	

Tabel	10.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	verkeersovertredingen.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Het	Koninklijk	Besluit	van	4.08.1899,	later	vervangen	door	dat	van	27.04.1914129,	ter	uitvoering	
van	de	Wet	van	1	augustus	1899	“portant	révision	de	la	législation	et	des	règlements	sur	la	police	
du	 roulage”,	 regelt	 de	 verkeersovertredingen.	 Deze	 wet	 voorziet	 hiervoor	 in	 artikel	 2	 in	 een	
geldboete	van	vijf	 tot	 tweehonderd	 frank	en/of	een	gevangenisstraf	van	één	 tot	acht	dagen130.		
Hoewel	er	geen	expliciete	verwijzingen	naar	de	Duitse	verordeningen	in	de	vonnissen	terug	te	
vinden	zijn,	lichten	we	deze	die	betrekking	hebben	op	het	verkeer	in	het	etappegebied	toch	even	
toe,	teneinde	de	evolutie	in	bovenstaande	tabel	beter	te	kunnen	verklaren.	

2.2.2.1 Beperking	van	het	verkeer	tijdens	de	oorlog:	de	reispas	

In	tabel	tien	zien	we	dat,	met	uitzondering	van	de	overtreding	waarbij	men	een	voertuig	op	de	
openbare	weg	 laat	 staan	 en	het	 verkeer	belemmert,	 de	 overige	 verkeersinbreuken	 aanzienlijk	
afnemen	 tijdens	 de	 oorlog.	 Dit	 kan	 in	 verband	 worden	 gebracht	 met	 de	 verordening	 die	 alle	
burgers,	 vanaf	 1	 september	 1915,	 wanneer	 ze	 zich	 buiten	 de	 eigen	 gemeente	 wensen	 te	
verplaatsen,	verplicht	om	in	het	bezit	te	zijn	van	een	reispas	of	“Reiseschein”.	Verplaatsingen	met	
een	motorrijwiel	of	auto	zijn	bovendien	voor	de	burgerbevolking	verboden131.		
Tussen	 twaalf	 uur	 ’s	 nachts	 en	 vijf	 uur	 ’s	 morgens	 is	 alle	 verkeer	 buiten	 de	 eigen	 gemeente	
verboden.	Het	fietsverkeer	wordt	vanaf	28	september	1915	verboden	tussen	acht	uur	’s	avonds	
en	vijf	uur	’s	morgens132.	Meer	concreet	kan	men	zich	vanaf	dan	enkel	binnen	de	voorziene	uren	
en	met	een	reispas	buiten	de	eigen	gemeente	als	volgt	verplaatsen:		

§ Met	de	fiets:	tussen	vijf	uur	’s	morgens	en	acht	uur	’s	avonds;	
§ Met	paard,	rijtuig	of	trein:	tussen	vijf	uur	’s	morgens	en	twaalf	uur	’s	avonds;		
§ Te	voet	(al	dan	niet	met	een	krui-	of	hondenwagen):	enkel	voor	verplaatsingen	tussen	acht	

en	twaalf	uur	’s	avonds	is	een	reispas	nodig133.	
Een	 reispas	 kan	 enkel	worden	 verkregen	 op	 vertoon	 van	 het	 eenzelvigheidsbewijs.	 Indien	 de	
reispas	 is	 bestemd	 voor	 regelmatig	 gebruik	 dient	 de	 gemeenteoverheid	 voorafgaand	 de	
noodzakelijkheid	ervan	te	bevestigen.	Vanaf	20	september	1916	wordt	ten	slotte	het	fietsverkeer	
aan	 bijkomende	 voorwaarden	 onderworpen	 en	 zal	 dit	 enkel	 nog	 worden	 toegelaten	 “aan	 die	
																																																								
129	BS	16	mei	1914,	p.	2988-2994.	
130	BS	25	augustus	1899.	Hoewel	de	politierechtbank	in	principe	bevoegd	is	voor	de	overtredingen	die	worden	bestraft	
met	een	geldboete	van	één	tot	vijfentwintig	frank	en/of	een	gevangenisstraf	van	één	tot	zeven	dagen;	voorziet	de	Wet	
hier	toch	dat	“Les	juges	de	paix	connaissent	de	ces	infractions”	(artikel	2,	tweede	lid).		
131	Verordnungsblatt	 für	 das	 Etappengebiet	 der	 Vierten	Armee.	Gent,	 nr.	 44,	 p.	 61.	 Indien	men	 zich	 enkel	 binnen	de	
gemeente	verplaatst,	volstaat	het	om	een	eenzelvigheidsbewijs	bij	zich	te	hebben:	Infra,	deel	2,	hoofdstuk	2.1	
132	Verordnungsblatt,	nr.	59,	p.	77.	
133	Op	14	mei	1916	wordt	een	verordening	uitgevaardigd	waardoor	voetgangers	slechts	een	reispas	nodig	hebben	voor	
verplaatsingen	buiten	de	eigen	gemeente	tussen	tien	en	twaalf	uur	’s	avonds.	Op	1	oktober	1916	wordt	dit	opnieuw	
vervroegd	naar	acht	uur	’s	avonds:	Verordnungsblatt,	nr.	162,	p.	245	en	nr.	237,	p.	425.	
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personen	die	eene	toelating	tot	velorijden	door	de	militaire	overheid	verkregen	hebben	en	zal	slechts	
aan	zulke	personen	verleend	worden	die,	bij	gebrek	aan	andere	doelmatige	verkeersmiddelen,	het	
rijwiel	nodig	hebben134.”	De	verordening	geeft	vervolgens	een	opsomming	van	de	uitzonderingen	
die	in	aanmerking	komen135:	

§ Bedienden	en	werklieden	om	zich	van	en	naar	het	werk	te	verplaatsen;	
§ Om	zich	 van	 en	naar	de	 school	 te	 begeven,	 indien	de	 afstand	meer	dan	drie	 kilometer	

bedraagt;	
§ Tot	uitoefening	van	een	“ter	openlijke	of	algemeene	welvaart	dienend	ambt	of	beroep”	zoals	

rechters,	ambtenaren	van	de	belastingen,	geneesheren	of	veeartsen.	
In	bijzonder	dringende	gevallen	kan	men	ook	een	aanvraag	indienen136:	

§ Om	goederen	te	vervoeren	indien	dit	nodig	is	om	het	bedrijf	in	gang	te	houden;	
§ Voor	“personen	die	tengevolge	van	hunne	lichaamsgesteldheid	(ontbreken	van	ledematen,	

lamheid,	enz.)	tot	benuttiging	van	een	rijwiel	gedwongen	zijn.”	
Gezien	al	deze	regels	die	het	verkeer	sterk	inperken,	hoeft	het	niet	te	verwonderen	dat	het	aantal	
verkeersinbreuken	voor	de	Gentse	politierechter	sterk	afneemt	tijdens	de	oorlog.	Indien	men	voor	
de	politierechter	moet	verschijnen,	gaat	het	voornamelijk	om	personen	die	zonder	toelating	of	
noodzakelijkheid	voor	het	laden	en	lossen,	een	bespannen	of	niet	bespannen	voertuig	“andere	dan	
rijwielen”,	op	de	openbare	weg	laten	staan	(art.	6	KB	27.04.1914).	Op	25	januari	1915	stemt	de	
Gentse	 gemeenteraad	 een	 besluit,	 dat	 “het	 verblijf	 en	 den	 stilstand,	 op	 den	 openbare	 weg,	 van	
rijtuigen,	wagen	en	karren”	toelaat,	mits	het	jaarlijks	betalen	van	een	som	van	tien	frank	per	rijtuig,	
wagen	of	kar137.	
Met	een	krui-	of	hondenwagen	kan	de	bevolking	zich	tussen	vijf	uur	’s	morgens	en	twaalf	uur	’s	
avonds	buiten	de	eigen	gemeente	verplaatsen,	zonder	dat	men	hiervoor	een	reispas	nodig	heeft.	
Het	 is	 bijgevolg	 mogelijk	 dat	 tijdens	 de	 oorlog	 meer	 mensen	 een	 beroep	 doen	 op	 deze	
vervoersmiddelen	wanneer	ze	bijvoorbeeld	goederen	moeten	verplaatsen	en	deze	vervolgens	op	
de	 openbare	 weg	 parkeren.	 Hiervoor	 een	 bedrag	 van	 tien	 frank	 per	 jaar	 ophoesten	 is	
waarschijnlijk,	gezien	de	moeilijke	economische	omstandigheden	waar	we	reeds	op	wezen,	niet	
mogelijk	voor	de	bevolking.		

2.2.2.2 KB	van	4.08.1899	en	van	27.04.1914	

Andere	verkeersovertredingen	die	geregeld	door	de	politierechter	worden	bestraft,	hebben	in	de	
eerste	 plaats	 betrekking	 op	 gedaagden	 van	 wie	 het	 rijtuig	 niet	 aan	 de	 voorgeschreven	
verplichtingen	voldoet.	Vooral	 in	de	 vijfjarige	periode	na	de	Eerste	Wereldoorlog	hebben	veel	
vonnissen	betrekking	op	voertuigen	en	rijwielen	die	niet	zijn	voorzien	van	“een	 lantaarn”,	van	
“eene	 plaat	 een	 volgnummer	 dragende”	 of	 van	 een	 verwittigingstoestel.	 	 Zo	 wordt	 heel	
gedetailleerd	 voorgeschreven	 welk	 verwittigingstoestel	 op	 de	 verschillende	 types	 rijtuigen	
moeten	worden	geplaatst138:	

1. Voor	de	motorrijtuigen:	eene	tromp	met	diepen	toon	hoorbaar	op	ten	minste	150	meters;	
2. Voor	de	motorrijwielen:	eene	tromp	met	scherpe	toon,	hoorbaar	op	ten	minste	150	meters;	
3. Voor	de	rijwielen:	eene	rinkelbel	of	een	klokje	gezegd	“a	roulette”,	waarvan	de	toon	op	50	

meters	kan	gehoord	worden.		
Een	snelheid	van	meer	dan	veertig	kilometer	per	uur	in	open	veld	en	vijftien	kilometer	per	uur	in	
drukke	straten,	op	bruggen	en	overwegen	wordt	in	de	onderzochte	periode	beschouwd	als	zijnde	
overdreven139.	Ten	slotte	worden	ook	gedaagden	die	door	de	politie	worden	betrapt	terwijl	ze	aan	

																																																								
134	Verordnungsblatt,	nr.	215,	p.	384.	
135	Verordnungsblatt,	nr.	215,	p.	385.	De	toestemming	wordt	beperkt	tot	het	doel,	de	weg,	het	district	en	de	persoon	die	
op	het	toelatingsbewijs	wordt	vermeld.		
136	Verordnungsblatt,	nr.	215,	p.	385.	
137	Gemeenteblad	1915,	deel	I,	p.	55-56.	
138	Artikel	1,	5°	KB	van	4.08.1899	en	27.04.1914	
139	Artikel	16	KB	van	4.08.1899	en	27.04.1914	
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de	linkerkant	van	de	weg	rijden	of	het	verbod	negeren	om	op	de	“gaanpaden,	de	boordwegen	en	
de	wegen	voor	voetgangers”	te	rijden,	met	een	geldboete	bestraft.	

Uit	tabel	tien	kan	ten	slotte	nog	worden	afgeleid	dat	het	absoluut	aantal	verkeersovertredingen	
na	 de	 oorlog	 sterk	 toeneemt.	 Volgens	 historicus	 DONALD	 WEBER	 functioneert	 de	 Eerste	
Wereldoorlog	 als	 een	 versnellingsmoment	 in	 de	 automobilisering:	 “Wie	 tijdens	 de	 Eerste	
Wereldoorlog	zijn	paard	was	kwijtgeraakt,	investeerde	niet	in	een	nieuw	paard,	maar	schakelde	over	
naar	een	automobiel140.”		

Om	deze	stelling	te	toetsen	zijn	we	in	de	vonnissen	op	zoek	gegaan	naar	het	aantal	keer	dat	de	
politierechter	 voor	 de	 oorlog	 spreekt	 van	 een	 overtreding	 met	 een	 “motor(rijtuig)”,	 of	
“auto(mobiel)”	en	vergelijken	we	dit	cijfer	met	de	vijfjarige	periode	na	de	oorlog141.	De	resultaten	
spreken	voor	zich.	Tussen	1909	en	1913	lezen	we	in	de	vonnissen	zeven	keer	over	een	overtreding	
die	heeft	plaatsgevonden	met	een	motor(rijtuig)	of	auto(mobiel).	Na	de	Eerste	Wereldoorlog	stijgt	
dit	 cijfer	 naar	 vijftig	 overtredingen	 waarbij	 één	 van	 deze	 voertuigen	 betrokken	 is.	 Ook	 in	 de	
politievonnissen	is	er	dus	een	spoor	van	de	“automobilisering”	na	de	oorlog	terug	te	vinden.		

In	alle	vonnissen	waarin	een	motor	of	auto	betrokken	is	na	de	oorlog,	zijn	de	gedaagden	mannen.	
De	helft	oefent	het	beroep	van	arbeider	uit,	maar	binnen	deze	categorie	gaat	het	dan	geregeld	om	
een	“autovoerder”.	Voor	het	overige	zijn	het	voornamelijk	handelaars	of	personen	die	het	beroep	
van	bakker,	brouwer	of	beenhouwer	uitoefenen	(twintig	keer).	Vijf	bedienden	houden	zich	niet	
aan	de	regels	met	hun	wagen	of	motor,	alsook	één	rentenier.	De	stijging	van	het	gemotoriseerd	
verkeer	 is,	 aldus	 WEBER,	 voornamelijk	 te	 wijten	 aan	 een	 groei	 in	 het	 aantal	 gemotoriseerde	
vrachtvoertuigen.	Het	is	volgens	hem	bovendien	niet	verwonderlijk	dat	er	zoveel	handelaars	zich	
kort	na	de	oorlog	een	gemotoriseerd	voertuig	aanschaffen:	“Voor	het	aan	huis	leveren	van	melk,	
groente,	enz.	zijn	kleine	bestelwagens,	meestal	nog	halfopen	vooraan,	nu	eenmaal	een	stuk	handiger	
dan	paard	en	kar.	Deze	 laatste	worden	teruggeduwd	en	maken	 in	het	midden	van	de	 jaren	1920	
maar	de	helft	meer	uit	van	het	straatverkeer142”.				

2.2.3 Bijzondere	wetten	

Periode	 Openbare	dronkenschap	 Landloperij	en	bedelarij	 Totaal	

Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	

1909-1913	 120	 16,60	 4	 0,55	 124	 17,15	

1914-1917	 51	 13,42	 2	 0,53	 53	 13,95	

1919-1923	 85	 11,18	 2	 0,26	 87	 11,45	

Tabel	11.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	overtredingen	op	de	Wet	van	16.08.1887	(openbare	dronkenschap)	en	
de	Wet	van	27.11.1891	(landloperij	en	bedelarij).	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Inbreuken	 op	 de	 Wet	 van	 16.08.1887	 op	 de	 openbare	 dronkenschap	 zijn	 in	 de	 onderzochte	
periode	schering	en	inslag.	Na	de	Eerste	Wereldoorlog	zien	we	echter	wel	een	gevoelige	daling	in	
het	aantal	overtredingen	op	de	wet	op	de	openbare	dronkenschap,	hetgeen	te	maken	heeft	met	
enkele	wetgevende	initiatieven	kort	na	de	oorlog	onder	Minister	van	Justitie	EMILE	VANDERVELDE	
(1919-1921).	In	het	tweede	deel	komen	we	hier	nog	op	terug.		

Overtredingen	op	de	Wet	ter	beteugeling	van	de	landloperij	en	de	bedelarij,	zijn	een	pak	minder	
talrijk.	 Een	mogelijke	 verklaring	 hiervoor	 ligt	 mijns	 inziens	 in	 de	 directe	 verschijning	 van	 de	
landlopers	 en	 bedelaars	 voor	 de	 politierechter.	Wanneer	 de	 politie	 een	 landloper	 of	 bedelaar	
betrapt,	wordt	 hij	 onmiddellijk	 of	 hooguit	 enkele	 dagen	 later	 voor	 de	 politierechter	 gebracht,	

																																																								
140	D.	WEBER,	De	blijde	intrede	van	de	automobiel	in	België:	1895-1940.	Gent,	Academia	Press,	2010,	p.	159.	
141	In	de	vonnissen	spreekt	men	ook	één	keer	van	een	“sid-car”,	een	zijspan	dat	aan	een	motor	wordt	vastgemaakt	om	
passagiers	mee	te	vervoeren.	RAG	R.	142,	369,	76/3291.	
142	D.	WEBER,	De	blijde	intrede	van	de	automobiel,	p.	160.	
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zonder	 de	 eerstvolgende	 zitting	 af	 te	 wachten.	 De	 vonnissen	 die	 betrekking	 hebben	 op	 de	
landloperij	 of	 bedelarij	 zijn	 bijgevolg	 meer	 verspreid	 over	 de	 vonnisboeken	 dan	 de	 andere	
overtredingen	die	enkel	op	de	vaste	zittingsdagen	worden	behandeld.		

Er	kan	bijgevolg	ook	niet	worden	vastgesteld	of	de	
oorlogssituatie	een	eventuele	stijging	van	het	aantal	
landlopers	 en	 bedelaars	met	 zich	meebrengt.	Wel	
zijn	 we	 in	 de	 tekstaffiches	 gestuit	 op	 een	
mededeling	 van	 de	 burgemeester	 van	 Ledeberg	
(afbeelding	 drie)	 die	 eraan	 herinnert	 dat	 strenge	
straffen	 zullen	 worden	 opgelegd	 aan	 bedelaars.	
Blijkbaar	 worden	 er	 in	 deze	 periode	 heel	 wat	
problemen	 vastgesteld	met	 “personen	 die	 zich	 ten	
huize	 der	 inwoners	 aanbieden	 onder	 voorwendsel	
aalmoezen	 te	 vragen	 en	 veelal	 slechte	 inzichten	
verduiken.”		

		
	

	

	
	
Verder	wordt	in	de	vonnissen	nog	verwezen	naar	enkele	Koninklijke	Besluiten	(andere	dan	deze	
die	 betrekking	 hebben	 op	 het	 verkeer)	 die	 een	 aangelegenheid	 regelen	 waarvoor	 de	
politierechtbank	bevoegd	is.	Een	eerste	is	het	KB	van	1	mei	1899	op	de	scheepvaartwegen143.	Een	
tweede	en	heel	belangrijk	voorbeeld	is	het	KB	van	6	februari	1919	op	het	eenzelvigheidsbewijs.	
Dit	KB	zal	in	de	inhoudelijke	analyse	verder	besproken	worden.	

2.2.4 Provinciale	verordeningen	en	gemeente-	en	politiereglementen	

De	 grootste	 categorie	 overtredingen	 wordt	 hier	 zonder	 twijfel	 gevormd	 door	 enerzijds	 de	
leurders	 en	 anderzijds	 de	 herbergiers	 die,	 zonder	 de	 voorafgaande	 toestemming	 van	 de	
burgemeester,	 respectievelijk	op	de	openbare	weg	met	hun	producten	 leuren	en	een	danszaal	
openhouden144.	Een	tweede	belangrijke	groep	zijn	de	prostituees	die	een	overtreding	begaan	op	
het	politiereglement	betreffende	de	prostitutie145.	Ook	personen	die	hun	nieuwe	woonplaats	niet	
binnen	de	voorziene	 termijn	aan	de	politiecommissaris	melden	 riskeren	een	geldboete146.	Ten	
slotte	moeten	in	totaal	ook	33	mannen	voor	de	politierechter	verschijnen	wegens	het	“urineren	
langs	den	openbare	weg”147.		

Eerder	 sporadisch	dient	 een	 gedaagde	 voor	de	 rechter	 te	 verschijnen	die	 gezwommen	of	 zich	
gebaden	heeft	in	verboden	wateren148.	Daarnaast	wordt	in	de	steekproef	reeds	enkele	keren	een	

																																																								
143	Voor	enkele	voorbeelden	van	overtredingen	hierop:	Supra,	hoofdstuk	1.2.3.	
144	Leuren:	PR	van	3	november	1897,	24	en	31	januari	1898	(art.	71);	Danszaal:	PR	13	augustus	1877	(art.	1)	en	PR	27	
maart	1914	(art.	1).	
145	Infra	deel	2,	hoofdstuk	3.	
146	PR	5	augustus	1901	(art.	1	en	2):	Een	nieuwe	inwoner	die	zich	in	de	stad	vestigt	dient	dit	binnen	de	vijftien	dagen	te	
melden,	iemand	die	verhuist	naar	een	andere	plek	in	de	stad	krijgt	acht	dagen	de	tijd.	
147	Art.	192,	PR	van	3	november	1897,	24	en	31	januari	1898.	
148	Art.	222,	PR	van	3	november	1897,	24	en	31	januari	1898.	

Afbeelding	3.	Affiche	vanwege	het	gemeentebestuur	van	
Ledeberg	 (4	 juni	 1915)	 waarin	 men	 waarschuwt	 voor	
strenge	straffen	 tegen	bedelaars.	Bron:	SAG,	 tekstaffiches,	
bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0099.	
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veroordeling	 wegens	 zwartrijden	 op	 de	 tram	 uitgesproken	 of	 omdat	 iemand	 “zonder	
noodzakelijkheid	op	den	‘tramway’	gereden”	heeft149.		

Inbreuken	op	de	provinciale	verordeningen	hebben	voornamelijk	betrekking	op	gedaagden	die	
de	provinciale	 taks	voor	hun	honden	niet	betalen	(Provinciale	verordening	van	04.01.1916)	of	
rondrijden	met	 een	 rijwiel	 zonder	 de	 vereiste	 taksplaat,	 die	moet	worden	 afgeleverd	 door	 de	
provinciegouverneur	(Provinciale	verordening	van	19.12.1919).	

2.3 Wanbedrijven	

De	Wet	van	4	oktober	1867	op	de	verzachtende	omstandigheden	(“circonstances	atténuantes”)	
voorziet	in	de	mogelijkheid	voor	de	onderzoeksgerechten	om	“weinig	belangrijke	strafzaken”	door	
te	 verwijzen	 naar	 de	 politierechtbanken	 (te	 contraventionaliseren)150.	 Artikel	 4	 van	 deze	Wet	
bepaalt	dat151:	

“Lorsque	le	fait	imputé	sera	punissable	de	l’emprisonnement	ou	de	l’amende	et	que	sur	le	
réquisitoire	du	Ministère	Public,	ou	sur	le	rapport	fait	à	la	Chambre	du	conseil,	les	juges	seront	

unaniment	d’avis	qu’il	y	a	lieu	de	réduire	ces	peines	au	taux	de	peines	de	simple	police,	ils	pourront	
renvoyer	le	prévenu	devant	le	Juge	de	paix	compétent	en	exprimant	les	circonstances	atténuantes.”	

In	 de	 steekproef	 begaat	 ca.	 90%	 van	 de	 gedaagden	 een	 gewone	 overtreding.	 De	 overige	 10%	
wordt	 door	 de	 raadkamer	 naar	 de	 politierechtbank	 doorverwezen.	 De	 meest	 voorkomende	
wanbedrijven	uit	de	Strafwet	zijn:	

§ Schending	van	afsluiting	of	braak	(artikel	545	Sw.)	
§ Slagen	en	verwondingen	(art.	398	Sw.)	
§ Smaad	aan	de	politie	(art.	276	Sw.)	
§ Diefstal	(art.	463	Sw.)	
§ Laster	en	eerroof	(art.	448	en	444	Sw.)	

	

																																																								
149	Bijvoorbeeld:	REMI	BOEYKENS	die	op	2	oktober	1909	voor	de	politierechter	verschijnt.	Hij	was	het	echter	duidelijk	niet	
eens	met	de	 vaststellingen	 van	de	 verbalisanten,	 aangezien	de	 rechter	 hem	ook	 veroordeelt	wegens	 smaad	 aan	de	
politie:	RAG	R.	142,	nr.	273,	3/4907.	
150	K.	VELLE,	Het	vredegerecht	en	de	politierechtbank	(1795-1995),	p.	254.	
151	BS	5	oktober	1867,	p.	5505.	
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Uit	 bovenstaande	 grafiek	 blijkt	 dat	 de	 raadkamer,	 zowel	 voor,	 tijdens	 als	 na	 de	 oorlog,	
voornamelijk	personen	die	zich	schuldig	hebben	gemaakt	aan	slagen	en	verwondingen	naar	de	
Gentse	 politierechter	 verwijst	 (44,89%).	Het	 jaar	 1911	wijkt	 hiervan	 af	 door	 het	 groot	 aantal	
inbreuken	op	het	Koninklijk	Besluit	van	11	mei	1905.	Dit	KB	richt	zich	tot	de	eigenaars	van	honden	
en	stelt	onder	meer	de	verplichting	in	om	elke	hond	die	zich	op	een	publieke	plaats	begeeft,	te	
voorzien	van	“une	médaille	attachee	au	cou”	waarop	onder	meer	de	naam	en	het	adres	van	de	
eigenaar	gegraveerd	moeten	zijn.	Verder	worden	in	het	KB	ook	aanwijzingen	vastgelegd	voor	het	
geval	een	“cas	de	rage	ou	un	cas	suspect	de	rage”	(hondsdolheid)	zou	uitbreken.	Overtredingen	
worden	 bestraft	 met	 een	 gevangenisstraf	 van	 acht	 dagen	 tot	 een	 jaar	 en	 een	 geldboete	 van	
zesentwintig	tot	tweeduizend	frank.	Het	mag	dus	duidelijk	zijn	dat	bijzonder	zwaar	wordt	getild	
aan	het	niet	naleven	van	deze	verplichting.			

In	 het	 jaar	 1917	 wordt	 in	 de	 steekproef	 geen	 enkel	 wanbedrijf	 door	 de	 raadkamer	 naar	 de	
politierechter	doorgestuurd.	Het	is	daarnaast	opvallend	dat,	wanneer	er	tijdens	de	oorlogsperiode	
gedaagden	voor	de	politierechter	verschijnen	op	verdenking	van	diefstal,	dit	telkens	betrekking	
heeft	 op	 het	 stelen	 van	 voedingsmiddelen.	 In	 de	 steekproef	 gaat	 het	 dan	 om	 het	 stelen	 van	
aardbeien,	ajuinen,	selderij,	salade	en	aardappelen152.	Hoewel	het	aantal	gevallen	van	diefstal	in	
de	 steekproef	 bijzonder	 gering	 is,	 kan	 dit	 wijzen	 op	 een	 herintrede	 van	 diefstal	 als	
overlevingsstrategie	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.	Ook	historica	JULIE	DEVLIEGHERE	ziet	in	haar	
onderzoek	naar	het	fenomeen	diefstal	voor	en	tijdens	de	oorlog,	een	zeer	sterke	stijging	van	het	
aantal	diefstallen	van	voedsel.	Meer	dan	de	helft	van	het	totale	aantal	diefstallen	in	het	jaar	1917	
voor	 de	Mechelse	 correctionele	 rechtbank	heeft	 betrekking	 op	 voedsel,	 terwijl	 voor	 de	 oorlog	

																																																								
152	1914:	RAG	R.	142	nr.	321,	20/2841,	2842	en	2843;	1915:	RAG	R.	142	nr.	328,	7/2057,	7/2058,	8/2059	en	8/2060:	
1916:	RAG	R.	142	nr.	335,	10/1915	en	11/1916.	

Grafiek	 7.	 Overzicht	 van	 de	 wanbedrijven	 die	 door	 de	 raadkamer	 naar	 de	 Gentse	 politierechtbank	 worden	
verwezen.	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	



Kwantitatieve	analyse	
	

	 39	

voornamelijk	geld	en	juwelen	een	aantrekkelijke	prooi	waren153.	Indien	de	Gentse	politierechter	
zich	in	1910,	1912	en	1913	dient	uit	te	spreken	over	een	diefstal	gaat	het	om	het	stelen	van	kledij,	
hout	 of	 werktuigen	 zoals	 planken,	 twee	 paar	 kousen,	 een	 bijl,	 een	 regenmantel	 en	 een	
gezichtssluier154.		

In	de	volledige	steekproef	verklaart	de	Gentse	politierechter	zich	slechts	één	keer	onbevoegd.	
Het	betreft	een	zaak	die	door	de	raadkamer	aan	hem	is	toegewezen.	Op	5	juni	1923	heeft	OSCAR	
BRAL,	een	29-jarige	arbeider	uit	Gent,	zich	schuldig	gemaakt	aan	het	toebrengen	van	vrijwillige	
slagen	en	verwondingen	aan	RACHEL	LIPPENS.	Politierechter	TIBBAUT	weigert	echter	over	te	gaan	
tot	het	verhoor	van	de	aanwezige	getuigen	en	stuurt	de	volledige	stukkenbundel	terug	naar	de	
procureur	 des	Konings	 “aangezien	 het	 blijkt	 uit	 het	 verhoor	 der	 zaak,	 alsook	 uit	 het	 bewysstuk	
afgeleverd	door	den	doktoor	Baerens	Cyriel,	en	in	het	bundel	berustende,	dat	de	Iste.	betichte	zich	
plichtig	zou	gemaakt	hebben	aan	slagen	en	welke	eene	volkomen	werkonbekwaamheid	veroorzaakt	
hebben.		
Aangezien	het	bevel	der	Raadkamer	van	21-6-1923,	alleenlyk	bepaald,	vervolg	van	enkele	vrywillige	
slagen	 of	 kwetsuren;	 dat	 de	 betichting	 zooals	 zy	 thans	 voor	 de	 Rechtbank	 voorkomt,	 met	
korrectionneele	straffen	strafbaar	is155”.		

De	 oorlog	 heeft,	 zoals	 verwacht,	 op	 de	 bevoegdheden	 van	 de	 politierechter	 geen	 invloed	
uitgeoefend.	Over	de	overtredingen	op	de	Duitse	verordeningen	komen	we	aan	de	hand	van	de	
vonnissen	niks	 te	weten	aangezien	de	politierechter	 zich	heel	 strikt	houdt	 aan	het	 verbod	om	
kennis	te	nemen	van	“des	infractions	aux	lois	édictées	par	l’envahisseur”.	

Doorheen	 de	 volledige	 onderzochte	 periode	 blijft	 de	 Gentse	 politierechter	 zich	 buigen	 over	
dezelfde	 overtredingen,	 zonder	 dat	 hem	 door	 de	 bezetter	 een	 bevoegdheid	 lijkt	 te	 worden	
ontnomen156.	 De	 stelling	 van	MELANIE	 BOST,	 dat	 het	 aantal	 vonnissen	 van	 de	 politierechtbank	
tijdens	de	oorlog	spectaculair	daalt	omdat	er	een	“suspension	de	certaines	compétences”	zou	zijn,	
gaat	bijgevolg	niet	op	voor	de	Gentse	politierechtbank157.		

De	 daling	 van	 het	 totale	 aantal	 verkeersovertredingen	 enerzijds	 en	 de	 stijging	 van	 het	 aantal	
personen	 die	 hun	 rijtuig	 zonder	 toelating	 op	 de	 openbare	weg	 laten	 staan	 anderzijds,	 kan	 in	
verband	worden	gebracht	met	de	oorlogssituatie.	Bovendien	wijst	een	verschuiving	 in	de	aard	
van	 de	 gestolen	 goederen	 tijdens	 de	 Groote	 Oorlog	 op	 een	 herintrede	 van	 diefstal	 als	 een	
overlevingsstrategie,	zoals	ook	DEVLIEGHERE	in	haar	scriptie	opmerkt.	In	het	tweede	deel	gaan	we	
nog	dieper	in	op	enkele	bevoegdheidsdomeinen	van	de	politierechtbank,	waarvan	onderzoek	ons	
leert	dat	de	bezetter	hierop	een	grote	invloed	heeft	gehad,	met	name	het	eenzelvigheidsbewijs	en	
de	prostitutie.		

																																																								
153	J.	DEVLIEGHERE,	Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre,	p.	37-38.		
154RAG	R.	142	nr.	308,	17/3013,	nr.	319,	19/3043,	nr.	285,	19/5022,	nr.	285,	20/5023,	nr.285,	18/5021.	
155	RAG	R.	142	nr.	377,	156/3646	en	3647.	
156	De	huurgeschillen	worden	bijvoorbeeld	wel	onttrokken	aan	de	vrederechter	en	moeten	exclusief	door	een	bijzonder	
arbitragetribunaal	worden	beslecht	vanaf	15	maart	1916:	W.	VAN	DAMME,	Sporen	van	de	oorlog,	171	p.	
157	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	169.	
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HOOFDSTUK	3.	PROCEDURELE	ELEMENTEN	

3.1 Tegenspraak	of	verstek	

Over	de	volledige	onderzochte	periode	verschijnt	53,98%	van	de	gedaagden	op	de	zitting	van	de	
Gentse	politierechter	en	laat	46,02%	verstek	gaan.	We	zien	echter	in	grafiek	acht	dat	het	antwoord	
op	de	vraag	of	een	partij	al	dan	niet	voor	de	rechter	verschijnt	in	de	onderzochte	periode	sterk	
verschilt	 van	 jaar	 tot	 jaar.	 Voor	 de	 oorlog	 (tot	 en	 met	 1912)	 laten	 over	 het	 algemeen	 meer	
gedaagden	verstek	gaan	dan	er	voor	de	politierechter	verschijnen.	Tussen	1913	en	1916	komt	
hier	 echter	verandering	 in	 en	 stijgt	het	 aantal	 vonnissen	op	 tegenspraak	gevoelig.	Vanaf	1920	
stijgt	 het	 aantal	 verstekvonnissen	 opnieuw,	 maar	 zullen	 er	 wel	 meer	 gedaagden	 voor	 de	
politierechter	verschijnen,	alleen	in	de	jaren	1917	en	1919	is	nog	een	lichte	terugval	van	het	aantal	
vonnissen	op	tegenspraak	merkbaar.		

Slechts	één	keer	staat	in	het	vonnis	vermeld	waarom	een	partij	verstek	laat	gaan.	Bloemistgast	
GUSTAAF	DHONDT	verschijnt	niet	op	de	zitting	van	7	oktober	1922.	Hij	wordt	beschuldigd	van	het	
uiten	van	mondelinge	beledigingen	jegens	ROMAAN	VERVAERE	en	het	roken	binnen	een	tramrijtuig.	
Maar	“alhoewel	behoorlijk	gedagvaard	ter	dezer	zitting”	is	meneer	DHONDT	niet	verschenen	“daar	
hij	opgesloten	 is	 in	het	krankzinnigengesticht	Dr.	Guislain.”	De	gedaagde	wordt	vervolgens	door	
politierechter	TIBBAUT	vrijgesproken158.	

De	 resultaten	 verschillen	 met	 de	 bevindingen	 van	 WOUTER	 VAN	 DAMME	 bij	 wie	 het	 aantal	
verstekvonnissen	 over	 de	 volledige	 onderzochte	 periode	 heel	 wat	 lager	 ligt	 dan	 het	 aantal	
eindvonnissen	gewezen	op	 tegenspraak159.	Op	 zich	hoeft	 het	niet	 te	 verwonderen	dat	partijen	
meer	 aanwezig	 zijn	op	de	 zitting	bij	 een	burgerlijke	procedure	dan	bij	 een	 strafprocedure.	De	
vrederechter	die	uitspraak	doet	in	burgerlijke	geschillen	spreekt	zich	uit	in	zaken	die	partijen	over	
het	algemeen	nauw	aan	het	hart	liggen	zoals	huurovereenkomsten	en	onderhoudsvorderingen,	
waarbij	iedere	partij	graag	zijn	visie	op	de	feiten	aan	de	rechter	wil	voorleggen.	Een	aantal	van	de	
lichtere	misdrijven	waarover	de	politierechter	zich	uitspreekt,	zijn	vaak	voor	minder	discussie	

																																																								
158	RAG	R.142,	nr.	369,	65/3290.	
159	W.	VAN	DAMME,	“Sporen	van	de	oorlog”	p.	21.	

Grafiek	8.	Overzicht	van	het	aantal	gedaagden	dat	op	de	zitting	aanwezig	is	en	het	aantal	dat	verstek	laat	gaan.	
Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	
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vatbaar160.	Met	andere	feiten	worden	gedaagden	misschien	liever	niet	opnieuw	geconfronteerd	
voor	de	politierechter	en	wil	men	ze	graag	zo	snel	mogelijk	vergeten.	Het	is	in	deze	optiek	dan	ook	
opvallend	dat	in	het	onderzoek	van	GEORGES	MARTYN,	een	meerderheid	van	de	gedaagden	op	de	
zitting	 bij	 de	 Avelgemse	 politierechter	 verschijnt	 en	 slechts	 in	 14%	 van	 de	 gevallen	 een	
verstekvonnis	wordt	uitgesproken161.		

Een	 andere	 mogelijke	 verklaring	 voor	 het	 hoge	 aantal	 verstekvonnissen	 voor	 de	 Gentse	
politierechter	 ligt	mijns	 inziens	 bij	 het	 grote	 aantal	 arbeiders	 die	 voor	 de	 politierechter	moet	
verschijnen.	De	zittingen	vinden	steeds	plaats	op	een	zaterdag,	hetgeen	in	de	onderzochte	periode	
voor	de	arbeidersbevolking	een	gewone	werkdag	is.	Een	dagje	verlof	nemen	omdat	men	voor	de	
politierechter	dient	te	verschijnen	is	allesbehalve	een	evidentie.	Uit	de	statistieken	blijkt	dan	ook	
dat	66,94%	van	de	versteklatende	partijen	voor	de	oorlog	als	arbeider	wordt	gekwalificeerd.		De	
stijging	 van	 het	 aantal	 vonnissen	 op	 tegenspraak	 tijdens	 de	 oorlogsperiode	 kan	 vervolgens	 in	
verband	 worden	 gebracht	 met	 de	 zeer	 hoge	 werkloosheid	 die	 de	 Groote	 Oorlog	 met	 zich	
meebrengt.	 Bovendien	 kan	 het	 Duitse	 bezettingsregime	 ertoe	 hebben	 bijgedragen	 dat	 de	
bevolking	meer	wantrouwig	staat	ten	opzichte	van	de	rechterlijke	macht	en	zeker	aanwezig	wil	
zijn	 op	 de	 zitting.	 Daarentegen	 kan	 het	 strikter	 militair	 regime	 waaraan	 de	 bevolking	
onderworpen	is	er	net	toe	leiden	dat	de	dagvaarding	in	de	brievenbus	meer	ontzag	oproept	dan	
voorheen.	Enkel	bijkomend	onderzoek	kan	over	deze	gedachtengang	verder	uitsluitsel	brengen.		

3.2 Beroep	of	verzet	

Volledigheidshalve	 is	 nagegaan	 of	 er	 in	 de	 onderzochte	 periode	 vaak	 beroep	 of	 verzet	 wordt	
aangetekend	door	de	gedaagden.	Over	de	volledigheid	van	onderstaand	cijfermateriaal,	 alsook	
over	de	vraag	of	er	in	de	onderzochte	vonnissen	goed	wordt	bijgehouden	wanneer	hoger	beroep	
of	verzet	door	de	partijen	is	ingesteld,	bestaat	echter	twijfel162.		

Onderstaande	tabel	toont	alvast	aan	dat	gedaagden	in	de	vijf	jaren	voor	de	oorlog	opvallend	meer	
verzet	aantekenen	tegen	een	verstekvonnis.	Dit	hoeft	echter	niet	te	verwonderen	aangezien	we	
hebben	gezien	dat	dit	net	de	periode	betreft	waarin	meer	gedaagden	verstek	laten	gaan	dan	er	op	
de	zitting	verschijnen.		

Na	de	oorlog,	wanneer	meer	vonnissen	op	tegenspraak	worden	gewezen,	wordt	er	geen	verzet	
aangetekend,	maar	wel	vijf	keer	hoger	beroep.	 	Tijdens	de	oorlog	wordt	er	geen	hoger	beroep	
noch	verzet	aangetekend,	hetgeen	een	mogelijke	indicatie	kan	zijn	dat	men	zich	tijdens	de	oorlog	
sneller	neerlegt	bij	het	oordeel	van	de	rechter	in	eerste	aanleg	en	het	risico	om	op	het	einde	van	
de	rit	meer	kosten	te	moeten	betalen,	niet	wil	nemen.		

Periode	 Beroep	
(Abs.)	

Verzet	
(Abs.)	

1909-1913	 3	 9	
1914-1917	 0	 0	
1919-1923	 5	 0	

Tabel	12.	Het	absoluut	aantal	keer	dat	hoger	beroep	of	verzet	wordt	aangetekend.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

																																																								
160	Er	kan	bijvoorbeeld	worden	gedachte	aan	de	meer	administratieve	overtredingen	zoals	het	niet	tijdig	aangeven	van	
de	nieuwe	woonplaats	en	het	leuren	of	een	danszaal	openhouden	zonder	de	voorafgaandelijke	toestemming	hiervoor	
te	vragen	aan	de	burgemeester.	
161	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	723.	
162	Soms	staat	er	op	het	vonnis	enkel	in	handgeschreven	letters	“appel”	of	“verzet”	te	lezen,	andere	keren	wordt	ook	een	
formulier	 bijgevoegd	 van	 de	 uitspraak	 in	 hoger	 beroep	 of	 verzet.	 Voorbeeld:	 R.142	 nr.	 285,	 10/5010	 en	 nr.	 369,	
73/3298.	
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3.3 Duur	

In	 alle	 vonnissen	 is	 vervolgens	nagegaan	hoeveel	 tijd	 er	 verloopt	 tussen	de	datum	waarop	de	
overtreding	of	het	wanbedrijf	wordt	gepleegd	en	de	datum	waarop	het	vonnis	wordt	geveld.	In	
het	merendeel	van	de	vonnissen	worden	we	namelijk	ingelicht	over	de	datum	en	de	plaats	waar	
het	vervolgde	feit	zich	heeft	voorgedaan.		

Een	 eerste	 opvallende	 vaststelling	 wanneer	 we	 naar	 bovenstaande	 grafiek	 kijken,	 is	 dat	 de	
gemiddelde	duur	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	beduidend	lager	ligt	dan	de	vijf	jaar	ervoor	en	
erna.	Er	 is	 reeds	aangetoond	dat	het	aantal	vonnissen	dat	wordt	uitgesproken	door	de	Gentse	
politierechter	 een	 stevige	 duik	 neemt	 tussen	 1914	 en	 1917	 (Supra	 grafiek	 drie	 en	 vier).	 Een	
mogelijke	verklaring	voor	het	gegeven	dat	in	de	oorlogsperiode	de	politierechter	“sneller	recht	
spreekt”,	ligt	volgens	mij	dus	zeker	ten	dele	aan	het	feit	dat	het	Openbaar	Ministerie	ook	minder	
strafbare	feiten	voor	de	politierechter	brengt.	De	zaken	die	wel	voor	de	rechter	worden	gebracht,	
kunnen	vervolgens	sneller	worden	afgehandeld.	Bovendien	kan	de	Duitse	bezetting	er	ook	 toe	
hebben	bijgedragen	dat	de	politierechter	de	zaken	zeker	niet	op	hun	beloop	laat	en	er,	al	dan	niet	
onder	druk,	op	toeziet	dat	alles	sneller	verloopt.		

De	vraag	of	de	kortere	duur	 tussen	de	datum	waarop	de	 feiten	worden	gepleegd	en	de	datum	
waarop	het	vonnis	wordt	uitgesproken	in	strafzaken	een	algemeen	gegeven	is	tijdens	de	Eerste	
Wereldoorlog,	en	wat	hier	nu	precies	de	oorzaak	van	is,	 is	echter	voer	voor	verder	onderzoek.	
Voor	Gent,	in	tegenstelling	tot	Brussel,	is	geen	omzendbrief	terug	te	vinden	waarin	de	magistraten	
worden	 aangezet	 een	 snel	 gevolg	 te	 geven	 aan	 bepaalde	 overtredingen163.	 Bovendien	 lijkt	 de	
politierechter	in	Gent	geen	prioriteit	te	verlenen	aan	welbepaalde	overtredingen	of	wanbedrijven,	
maar	geeft	hij	een	sneller	gevolg	aan	alle	zaken.	

Tussen	1909	en	1913	 is	de	 gemiddelde	duurtijd	 aan	hevige	 schommelingen	onderworpen	om	
uiteindelijjk	te	pieken	in	het	jaar	1914.	Vanaf	1920	stabiliseert	de	gemiddelde	duur	enigszins	en	
ligt	deze	gemiddeld	op	67	dagen.	

																																																								
163	 Zoals	 we	 in	 het	 tweede	 deel	 nog	 zullen	 bespreken	 hamert	 de	 procureur	 des	 Konings	 van	 Brussel	 er	 in	 zijn	
omzendbrief	van	17	november	1914	op	om,	aan	overtredingen	die	schade	berokkenen	aan	de	openbare	orde	zoals	
nachtlawaai	en	openbare	dronkenschap,	“une	suite	rapide”	te	verlenen:	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	
168.	

Grafiek	9.	Evolutie	van	de	gemiddelde	tijdsduur	(in	dagen)	dat	verloopt	tussen	de	datum	van	het	plegen	van	de	
feiten	en	de	datum	waarop	het	vonnis	wordt	geveld.	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	
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3.4 Taal	

Sinds	de	Wet	van	17	augustus	1873164	wordt	het	Nederlands	als	principiële	voertaal	ingevoerd	
voor	de	strafrechtspleging	in	Vlaanderen.	De	rechtspleging	kan	nog	steeds	in	het	Frans	gevoerd	
worden,	mits	de	 instemming	van	de	beklaagde.	De	Wet	 van	3	mei	1889165	 (gewijzigd	door	de	
wetten	 van	 4	 september	 1891	 een	 22	 februari	 1908,	 gecoördineerd	 bij	 KB	 van	 16	 september	
1908)	 steunt	op	hetzelfde	principe,	maar	vormt	een	 logischer	geheel	dan	de	eerste	 taalwet166.	
Jammer	genoeg	worden	hierin	heel	wat	afwijkingen	op	de	idee	van	het	Nederlands	als	principiële	
voertaal	 voorzien.	 Ten	 eerste	 kan	 de	 beklaagde,	 indien	 hij	 daartoe	 de	 wens	 uitdrukt,	 de	
Franstalige	 strafrechtspleging	 bekomen.	 Ten	 tweede	 blijven	 de	 deskundigenverslagen	 en	
onderlinge	mededelingen	van	magistraten	verder	 in	het	Frans	opgesteld.	Ten	derde	mogen	de	
advocaten	verder	 in	het	Frans	pleiten	en	 ten	slotte	kan	het	Openbaar	Ministerie	verder	 in	het	
Frans	haar	vordering	bekendmaken	(“requireren”)167.		

Als	 gevolg	 van	 deze	 wetgeving	 worden	 alle	 vonnissen	 in	 de	 steekproef	 principieel	 in	 het	
Nederlands	 opgesteld.	 Indien	 de	 beklaagde	 in	 het	 Franstalige	 landsgedeelte	woont,	wordt	 het	
vonnis	vertaald	naar	het	Frans	en	betekend	aan	de	betrokkene168.	Het	is	echter	wel	opvallend	dat	
heel	wat	toepasselijke	wetsartikelen	in	de	vonnissen	nog	in	het	Frans	worden	opgesteld.	Dit	valt	
te	 verklaren	 doordat	 er	 pas	 vanaf	 de	 Gelijkheidswet	 van	 1898	 is	 voorzien	 in	 een	 authentieke	
Nederlandse	 tekst	 voor	 de	 nieuwe	 Belgische	 wetten.	 Om	 authentiek	 te	 zijn	 dienen	 de	
wetsartikelen	die	dateren	van	voor	1898	bijgevolg	nog	in	het	Frans	te	worden	geciteerd169.	
Slechts	één	keer	komt	het	in	de	steekproef	voor	dat	de	Gentse	politierechter	zijn	(tussen)vonnis	
opstelt	in	het	Frans170.	Op	2	oktober	1909	dient	JULES	HANSSENS	zich	voor	de	politierechtbank	te	
verantwoorden	omdat	hij,	op	18	juli	van	datzelfde	jaar,	zijn	automobiel	niet	onmiddellijk	van	de	
spoorweg	 zou	 hebben	 verwijderd	 waardoor	 de	 aankomende	 trein	 niet	 kon	 passeren.	 De	
rechtbank	staat	toe	dat	het	verdere	procesverloop	in	het	Frans	plaatsvindt	“attendu	que	le	prévenu	
assisté	de	son	Conseil	Maitre	Zenner	avocat	à	Gand,	demande	la	procédure	française”171.		
	 	

																																																								
164	BS	26.08.1873.	
165	BS	11.05.1889,	p.	1381-1382.	
166	L.	LINDEMANS,	Taalgebruik	in	gerechtszaken.	Gent-Leuven,	Story	Scientia,	1973,	p.	3.	
167	L.	LINDEMANS,	Taalgebruik	in	gerechtszaken.	p.	4.	
168	1909:	RAG	R.142,	nr.	273,	116/5041:	Charleroi.	1910:	RAG	R.142,	nr.	1/4497,	133/5149	en	144/5160:	Marcinelle,	
Liège	en	Dampremy.	1911:	RAG	R.142,	nr.	296,	44/3391	Liège.	1921:	RAG	R.	142,	nr.	360,	64/1276:	Châtelineau,	1922:	
RAG	R.	142,	nr.	369,	37/3261:	Herseaux	en	1923:	RAG	R.	142,	nr.	377,	110/3596.	
169	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	713.	
170	We	spreken	hier	van	een	tussenvonnis	omdat	de	rechter	 in	casu	nog	geen	definitieve	uitspraak	velt,	maar	enkel	
beslist	dat	hij	zich	ter	plaatse	zal	begeven	om	de	concrete	omstandigheden	van	de	overtreding	nader	te	onderzoeken	
en	enkele	getuigen	te	horen.	RAG	R.142,	nr.	273,	160/5081.	
171	RAG	R.142,	nr.	273,	160/5081.	
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HOOFDSTUK	4.	UITSPRAAK	

4.1 Hoofdstraf	

De	 maximumstrafmaat	 die	 de	 politierechter	 in	 strafzaken	 kan	 opleggen	 betreft,	 vanaf	 de	
inwerkingtreding	 van	 het	 Belgisch	 Strafwetboek	 van	 1867,	 zeven	 dagen	 gevangenisstraf	 en	
vijfentwintig	frank	boete	(art.	28	en	38	Sw.).	Bij	recidive	kan	de	rechter	een	gevangenisstraf	van	
negen	tot	elf	dagen	uitspreken172.	Uit	onderstaande	tabel	kan	men	zich	alvast	een	beeld	vormen	
van	 de	 verhouding	 tussen	 enerzijds	 de	 twee	 hoofdstraffen	 die	 de	 Gentse	 politierechtbank	
uitspreekt	 in	 de	 onderzochte	 periode	 (de	 geldboete	 en	 de	 gevangenisstraf)	 en	 anderzijds	 de	
vrijspraak.		

Periode	 Geldboete	 Geldboete	en	
Gevangenisstraf173	 Vrijspraak	

1909-1913	 90,71%	 2,22%	 7,07%	
1914-1917	 65,95%	 2,93%	 31,12%	
1919-1923	 89,45%	 3,69%	 6,86%	

Tabel	13.	De	procentuele	verhouding	tussen	de	gelboete,	de	gevangenisstraf	en	de	vrijspraak.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	
273-377.	

4.1.1 Geldboete	en	proceskosten	

	 	

																																																								
172	Over	recidive	komen	we	in	de	vonnissen	zelden	iets	te	weten.	Soms	wordt	naast	een	overtreding	eigenhandig	“bij	
hervalling”	 geschreven	 en	 het	 gebeurt	 ook	 dat	 eenzelfde	 persoon	 meerdere	 keren	 opduikt	 in	 vonnissen	 (dit	 is	
voornamelijk	het	geval	bij	prostituees:	Infra	deel	2,	hoofdstuk	3.2.)	
173	De	politierechter	spreekt	nooit	enkel	een	gevangenisstraf	uit,	maar	doet	dit	steeds	in	combinatie	met	een	geldboete.	

Grafiek	10.Het	gemiddeld	bedrag	van	de	geldboete	en	de	proceskosten	(in	BEF)	tussen	1909	en	1923.	Bron:	RAG	R.142,	
nrs.	273-377.	
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Tabel	 dertien	 toont	 aan	 dat	 de	 politierechter	 de	 gedaagden	 voornamelijk	 bestraft	 door	 het	
opleggen	van	een	geldboete.	Dit	hoeft	niet	te	verwonderen	aangezien	deze	rechter	oordeelt	over	
de	 lichtste	 vorm	 van	 misdrijven	 waarop	 meestal	 geen	 gevangenisstraffen	 zijn	 gesteld.	 In	 de	
oorlogsperiode	 zien	we	 echter	 in	 tabel	 dertien	 een	 gevoelige	 daling	 van	 het	 aantal	 opgelegde	
geldboetes	ten	voordele	van	de	vrijspraak,	mogelijke	verklaringen	hiervoor	komen	later	nog	aan	
bod.		

In	bovenstaande	grafiek	zien	we	dat	het	bedrag	van	de	geldboete	tussen	1909	en	1913	aan	lichte	
schommelingen	onderworpen	is.	Gemiddeld	bedraagt	de	geldboete	in	de	vijf	jaren	voor	de	oorlog	
10,85	frank.	Tijdens	de	oorlog	daalt	het	gemiddelde	bedrag	van	de	geldboete	die	de	politierechter	
uitspreekt	naar	8,68	frank.	Dit	is	alvast	een	eerste	indicatie	dat	de	politierechter	tijdens	de	oorlog	
lagere	geldboetes	uitspreekt.	Zoals	gezegd	in	het	vorige	hoofdstuk	vindt	er	namelijk	geen	grote	
verschuiving	plaats	in	de	aard	van	de	overtredingen	die	de	politierechter	behandelt,	waaraan	we	
het	lagere	bedrag	zouden	kunnen	toeschrijven.	Ook	in	grafiek	tien	zien	we	dat	het	bedrag	van	de	
geldboete	gestaag	daalt	na	1915.	

De	 eerste	 drie	 jaar	 na	 de	 oorlog	 is	 het	 bedrag	 van	 de	 geldboete	 aan	 hevige	 schommelingen	
onderworpen	om	vanaf	1922	te	verdubbelen	in	vergelijking	met	het	gemiddeld	bedrag	het	jaar	
voordien.	Deze,	toch	wel	spectaculaire,	stijging	van	de	geldboetes	is	toe	te	schrijven	aan	de	Wet	
van	24	juli	1921	tot	vestiging	van	opdeciemen,	die	door	de	Gentse	politierechter	in	de	steekproef	
vanaf	oktober	1922	regelmatig	wordt	toegepast174.	Artikel	1	van	de	wet	bepaalt	namelijk	dat	“Het	
bedrag	der	strafrechterlijke	geldboeten	uitgesproken	door	de	Hoven	en	Rechtbanken	krachtens	de	
bepalingen	van	het	Strafwetboek	en	van	de	bijzondere	wetten	en	verordeningen	wordt	verhoogd	met	
20	deciemen,	zonder	dat	door	de	verhooging	de	rechterlijke	aard	dier	straffen	wordt	gewijzigd.”		

De	hogere	boetes	vanaf	twintig	frank	(zonder	opdeciemen)	worden	voornamelijk	opgelegd	aan	
personen	die	zich	schuldig	maken	aan	het	toebrengen	van	slagen	en	verwondingen	of	smaad	aan	
de	politie175.	Ook	prostituees	die	zich	(herhaaldelijk)	aan	het	verplichte	geneeskundig	onderzoek	
onttrekken	krijgen	van	de	rechter	een	bovengemiddeld	hoge	geldboete	opgelegd176.	Gezien	het	
hoge	 aantal	 prostituees	 dat	 voor	 de	 Gentse	 politierechter	 verschijnt	 in	 1920,	 is	 het	 niet	
verwonderlijk	dat	het	gemiddeld	bedrag	van	de	geldboetes	in	dat	jaar	dan	ook	de	hoogte	inschiet.	
De	politierechter	is	ten	slotte	ook	heel	streng	voor	de	gedaagde	die	“zijn	auto	op	de	openbare	weg	
geleid	heeft	met	eene	snelheid	welke	gevaar	opleverde	voor	het	verkeer”.		Men	riskeert	hiervoor	een	
boete	van	honderd	 frank,	die	met	de	wet	op	de	opdeciemen	vanaf	1922	wordt	verhoogd	naar	
driehonderd	 frank177.	 Aangezien	 er	 na	 de	 oorlog	 meer	 overtredingen	 met	 een	 auto	 zijn	
vastgesteld,	kan	bijgevolg	ook	hier	een	verklaring	liggen	voor	de	stijging	in	de	geldboetes	tussen	
1919	en	1923.	

Naast	 een	 geldboete,	moet	 de	 gedaagde	 die	 schuldig	wordt	 bevonden,	 ook	 opdraaien	 voor	 de	
proceskosten.	In	de	steekproef	zijn	deze,	in	tegenstelling	tot	de	geldboete,	slechts	aan	een	lichte	
stijging	 onderworpen.	 Wat	 deze	 kosten	 precies	 omvatten	 wordt	 nergens	 in	 de	 vonnissen	
verduidelijkt,	 maar	 we	 kunnen	 ervan	 uitgaan	 dat	 deze	 alvast	 de	 dagvaarding	 bij	
deurwaardersexploot	en	eventuele	uittreksels	van	officiële	bewijzen	dekken178.		
	 	

																																																								
174	Wet	van	24	juli	1921	tot	vestiging	van	opdeciemen	op	de	strafrechterlijke	geldboeten.	BS		29	juli	1921,	p.	6233-6234.	
175	Bijvoorbeeld:	MARIE-JUDITH	CLAUWAERT	krijgt	een	geldboete	van	vijfentwintig	frank	wegens	smaad	(RAG	R142	nr.	352,	
1/2225),	GEORGES	VANDERMOLEN	moet	een	geldboete	van	twintig	frank	betalen	aan	DÉSIRÉ	VAN	HOUTEM,	die	zich	tevens	
burgerlijke	partij	stelt,	wegens	slagen	en	verwondingen	(RAG	R142	nr.	352,	6/2229).	
176	 Bijvoorbeeld:	 MARIA	 VAN	 HOEY	 daagt	 vijf	 keer	 niet	 op	 voor	 het	 geneeskundig	 onderzoek	 en	 wordt	 door	 de	
politierechter	veroordeeld	tot	twintig	frank	boete,	te	vermenigvuldigen	met	vijf	(RAG	R142	nr.	352,	147/2391),	JOANNA-
MARIA	SOENS	 onttrekt	 zich	 vier	 keer	 aan	het	 onderzoek	 en	 krijgt	 een	 geldboete	 van	 vijfentwintig	 frank	 opgelegd,	 te	
vermenigvuldigen	 met	 vier	 (RAG	 R142	 nr.	 352,	 145/2389).	 (Deze	 zijn	 voor	 het	 berekenen	 van	 het	 gemiddelde	
ingegeven	als	vijf	keer	twintig	frank	en	vier	keer	vijfentwintig	frank	en	niet	als	honderd	frank).	
177	Bijvoorbeeld:	R.142	nr.	369,	107/339	en	nr.	377,	110/3596;	10/3592.	
178	G.	MARTYN,	“De	politievonnissen	van	de	vrederechter	als	historische	bron?”	p.	722.	G.	MARTYN	spreekt	ook	van	een	
“taxe	 témoin”	 maar	 in	 de	 onderzochte	 vonnissen	 wordt	 nergens	 melding	 gemaakt	 van	 getuigen	 die	 voor	 de	
politierechter	verschijnen.	
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4.1.2 Gevangenisstraf	

Uit	tabel	dertien	blijkt	vervolgens	dat	de	politierechter	zuinig	omspringt	met	het	opleggen	van	
gevangenisstraffen	aan	de	gedaagden.	Ook	in	de	statistiques	judiciaires	tussen	1909	en	1913	valt	
te	lezen	dat	“si	l’on	rapproche	le	nombre	total	des	condamnés	à	l’emprisonnement	du	nombre	total	
des	condamnés	à	l’amende,	on	remarque	combien	les	tribunaux	de	police	apportent	de	réserve	dans	
l’application	de	la	peine	de	l’emprisonnement179.”	

Gevangenisstraf	 1909-1913	
(Abs.)	

1914-1917	
(Abs.)	

1919-1923	
(Abs.)	 Totaal	

1	dag	 4	 2	 17	 23	
2	dagen	 3	 2	 3	 8	
3-4	dagen	 0	 5	 3	 8	
5	dagen	 8	 2	 4	 14	
>	5	dagen	 1	 0	 1	 2	
TOTAAL	 16	 11	 28	 55	

Tabel	 14.	 De	 gevangenisstraffen	 die	 door	 de	 Gentse	 politierechter	worden	 uitgesproken	 tussen	 1909	 en	 1923	 (in	
dagen).	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Daarnaast	 stelt	 men	 in	 de	 statistiques	 judiciaires	 (1909-1913)	 “Lorsque	 les	 juges	 de	 paix	
prononcent	des	peines	d”emprisonnement	ce	sont	généralement	des	peines	peu	élevées	[…]	dont	la	
durée	ne	dépasse	pas	quatre	jours180.”	Tabel	veertien	toont	aan	dat	ook	de	Gentse	politierechter	
voornamelijk	korte	gevangenisstraffen	uitspreekt,	tussen	één	en	vier	dagen.	De	gemiddelde	duur	
van	de	gevangenisstraf	in	de	steekproef	bedraagt	2,7	dagen.	De	twee	gevangenisstraffen	van	meer	
dan	 vijf	 dagen	 worden	 respectievelijk	 uitgesproken	 tegenover	 de	 “publieksvrouw”	 die	 “in	 een	
herberg	is	bevonden	geweest”	en	de	prostituee	die	een	geheim	ontuchthuis	heeft	opengehouden181.		

Van	de	55	gevangenisstraffen	die	worden	uitgesproken,	hebben	er	38	betrekking	op	inbreuken	
op	 de	 gemeentereglementen	 rond	 prostitutie	 waarbij	 de	 “publieksvrouw”	 zich	 (meestal	
herhaaldelijk)	aan	het	verplicht	geneeskundig	onderzoek	heeft	onttrokken.	 In	 tegenstelling	 tot	
het	onderzoek	van	J.	DEVLIEGHERE,	die	tot	de	vaststelling	komt	dat	mannen	“dubbel	zo	vaak	naar	
de	 gevangenis	 moeten”,	 spreekt	 de	 Gentse	 politierechter	 voornamelijk	 gevangenisstraffen	 uit	
tegen	 vrouwen,	 meer	 in	 het	 bijzonder	 tegen	 prostituees182.	 Doordat	 er	 na	 de	 oorlog	 meer	
prostituees	voor	de	politierechter	verschijnen	(voornamelijk	in	de	jaren	1920	en	1921),	stijgt	het	
aantal	gevangenisstraffen	gevoelig	tussen	1919	en	1923.	De	politierechter	treedt	dus	bijzonder	
streng	 op	 tegen	 prostituees	 die	 de	 regels	 met	 de	 voeten	 treden	 en	 hij	 legt	 hen	 vaak	 een	
gevangenisstraf	op183.	

Hoewel	het	absoluut	aantal	gevangenisstraffen	die	de	rechter	uitspreekt	tijdens	de	oorlog	lijkt	te	
dalen,	toont	tabel	dertien	aan	dat	deze	procentueel	gezien	licht	stijgen	in	vergelijking	met	de	vijf	
jaar	 voor	 de	 oorlog.	 Deze	 stijging	 kan	 volgens	 ons	 worden	 toegeschreven	 aan	 de	 steekproef,	
aangezien	in	het	jaar	1915	niet	minder	dan	tien	gevangenisstraffen	worden	opgelegd,	maar	in	de	
jaren	1914	en	1917	dan	weer	geen	enkele184.	Bovendien	worden	de	gevangenisstraffen	in	1915	
voor	 heel	 uiteenlopende	 overtredingen	 en	wanbedrijven	 opgelegd,	 gaande	 van	 smaad	 aan	 de	
politie	tot	diefstal,	nachtlawaai	en	het	leuren	met	verboden	producten.	Een	duidelijke	verklaring	
voor	deze	stijging	van	het	aantal	gevangenisstraffen	is	er	dus	niet,	zeker	omdat	de	evolutie	in	de	
geldboetes,	alsook	in	het	aantal	vrijspraken	(infra	4.2)	doet	vermoeden	dat	de	politierechter	in	

																																																								
179	www.digithemis.be:	statistiques	judiciaires	1909-1913.	
180	www.digithemis.be:	statistiques	judiciaires	1909-1913.	
181	Het	betreft	twee	keer	een	gevangenisstraf	van	zeven	dagen	(het	maximum	die	de	politierechter	kan	opleggen):	RAG	
R.142,	nr.	273,	148/5072	en	nr.	360,	161/3385.	
182	43	gevangenisstraffen,	gelijk	aan	78,19%,	worden	tegen	vrouwen	uitgesproken.	
183	Infra,	deel	2,	hoofdstuk	3.2.	
184	Zo	worden	vier	jonge	mannen	tot	een	celstraf	van	drie	dagen	veroordeeld	voor	het	stelen	van	ajuinen,	selderij	en	
salade.	RAG	R.	142,	nr.	328,	7/2057	en	2058	en	8/2059	en	2060.	
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oorlogstijd	zich	net	toleranter	opstelt	tegenover	de	gedaagde.	Eventueel	verder	onderzoek	naar	
de	tolerantiegraad	van	de	politierechter	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	kan	meer	verduidelijking	
brengen	en	dit	vermoeden	al	dan	niet	bevestigen.		

4.1.3 De	politierechter	en	de	Wet	Lejeune:	de	veroordeling	met	uitstel	

Uitstel	dateert	van	het	eind	van	de	vorige	eeuw	en	is	voor	het	eerst	ingevoerd	door	de	Wet	Lejeune	
van	31	mei	1888185.	Als	de	rechter	aan	een	vonnis	uitstel	verleent	dan	spreekt	hij	een	straf	uit,	
maar	de	tenuitvoerlegging	ervan	wordt	gedurende	een	bepaalde	proeftermijn	uitgesteld.	

Indien	de	Gentse	politierechter	aan	het	vonnis	uitstel	verleent	doet	hij	dit	meestal	met	de	woorden	
“En	ingezien	het	vorig	goed	gedrag	van	de	betichte	zegt	dat	de	uitvoering	van	dit	vonnis	zal	worden	
opgeschorst	durende	een	jaar	te	rekenen	van	heden.”	Het	gebruik	van	de	term	“opgeschorst”	kan	
voor	 de	 nodige	 verwarring	 zorgen	met	 de	 gunst	 van	 de	 opschorting,	 maar	 het	 gaat	 hier	 wel	
degelijk	 over	 een	 veroordeling	 met	 uitstel,	 waarbij	 de	 straf	 wordt	 uitgesproken	 maar	 de	
tenuitvoerlegging	ervan	wordt	uitgesteld.	Bij	de	opschorting	zal	de	rechter	zich	beperken	tot	een	
uitspraak	over	de	schuldvraag,	maar	geen	straf	opleggen.	De	opschorting	van	de	straf	kan	echter	
pas	door	de	rechter	worden	uitgesproken	sinds	de	Probatiewet	van	29	juni	1964186.		

Geregeld	staat	in	de	vonnissen	onder	de	strafmaat	ook	te	lezen	“voorwaardelijk	gedurende	1	jaar”.	
Hoewel	de	politierechter	de	ene	keer	spreekt	van	het	opschorten	van	de	uitvoering	van	het	vonnis	
en	de	andere	keer	van	de	voorwaardelijke	veroordeling,	gaat	het	in	wezen	twee	keer	om	dezelfde	
gunst	die	de	rechter	verleent	aan	de	gedaagde.		

Vanaf	 1921	 schrijft	 de	 rechter	 ten	 slotte	 in	 duidelijkere	 bewoordingen	 in	 de	 voorgedrukte	
vonnissen	 met	 betrekking	 tot	 de	 verkeersovertredingen	 en	 het	 eenzelvigheidsbewijs	 dat	 de	
tenuitvoerlegging	van	het	vonnis	zal	worden	uitgesteld187:	“En	ingezien	het	vorig	goed	gedrag	van	
de	betichte	die	nooit	vroeger	veroordeelt	geweest	is	voor	misdaad	of	wanbedrijf	beveelt	dat	dit	vonnis	
voor	wat	betreft	de	straf	niet	zal	uitgevoerd	worden	indien	hij	gedurende	een	jaar	te	rekenen	van	
heden	geen	nieuwe	veroordeling	voor	misdaad	of	wanbedrijf	beloopt”.		

Periode	 Abs.	 %	
1909-1913	 112	 15,49	
1914-1917	 55	 14,47	
1919-1923	 209	 27,5	
TOTAAL	 376	 19,16	

Tabel	15.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	gedaagden	bij	wie	de	tenuitvoerlegging	van	het	vonnis	wordt	uitgesteld.		
Bron:	RAG	R.142	nrs.	273-377.	

Tussen	1909	en	1913	staat	in	de	statistiques	judiciaires	te	lezen	dat	“Les	juges	de	paix	se	montrent	
fort	réservés	dans	le	prononcé	des	emprisonnements	conditionnels.”	Dit	onderzoek	kan	deze	stelling	
alleen	 maar	 bevestigen	 aangezien	 de	 Gentse	 politierechter	 tussen	 1909	 en	 1923	 slechts	 drie	
gevangenisstraffen	 uitspreekt	 waarvan	 de	 tenuitvoerlegging	 wordt	 uitgesteld188.	 Indien	 de	
politierechter	in	de	onderzochte	periode	bijgevolg	een	straf	met	uitstel	uitspreekt,	heeft	deze	voor	
het	overige	steeds	betrekking	op	een	geldboete.		

Het	procentueel	aantal	gedaagden	die	uitstel	van	de	straf	verkrijgen	daalt	licht	tijdens	de	Eerste	
Wereldoorlog,	op	dit	vlak	lijkt	de	politierechter	dus	niet	noodzakelijk	meer	tolerant	te	zijn.	Het	is	

																																																								
185	BS	3	juni	1888,	p.	1605-1606.	
186	Het	 is	bijgevolg	vreemd	dat	DEVLIEGHERE	 in	haar	masterscriptie	wel	al	 spreekt	van	de	gunst	van	de	opschorting,	
verleend	door	de	correctionele	rechtbank	van	Mechelen	in	1912	en	1917.	Waarschijnlijk	bedoelt	ze	hier	de	straf	met	
uitstel,	maar	gebruikte	de	correctionele	rechter	ook	het	begrip	“opgeschorst”,	hetgeen	begrijpelijk	tot	verwarring	leidt.		
J.	DEVLIEGHERE,	Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre,	p.	88-89.	
187	Voor	de	overige	overtredingen	blijft	hij	de	andere	formuleringen	door	elkaar	gebruiken.	
188	RAG	R.	142,	nr.	346,	9/1303	en	nr.	352,	14/2243.	
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wel	opvallend	dat	de	straf	met	uitstel	beduidend	meer	wordt	uitgesproken	in	de	vijfjarige	periode	
die	volgt	op	de	Eerste	Wereldoorlog.		

Ook	in	de	statistiques	judiciaires	is	deze	tendens	merkbaar.	Daar	waar	in	de	vijf	jaar	voor	de	oorlog	
gemiddeld	 0,05%	 van	 de	 gevangenisstraffen	 voorwaardelijk	 worden	 uitgesproken,	 stijgt	 dit	
aantal	 tussen	 1919	 en	 1923	 naar	 een	 gemiddelde	 van	 0,16%189.	 Ook	 het	 procentueel	 aantal	
geldboetes	 die	 met	 uitstel	 worden	 uitgesproken	 stijgt	 in	 dezelfde	 periodes	 van	 28,24%	 naar	
36,32%190.	 Een	 mogelijke	 verklaring	 hiervoor	 wordt	 niet	 gegeven.	 Kan	 het	 zijn	 dat	 de	
politierechter	pas	na	de	oorlog	meer	vertrouwd	raakt	met	de	figuur	van	de	straf	met	uitstel?	

4.1.4 Verzachtende	omstandigheden	

Artikel	566	Sw.	voorziet	 in	de	mogelijkheid	voor	de	politierechter	om	rekening	te	houden	met	
verzachtende	omstandigheden	voor	de	overtredingen	uit	titel	X	Sw.	De	geldboete	kan	in	dat	geval	
“verminderd	worden	tot	beneden	vijf	frank,	zonder	dat	zij	lager	mag	zijn	dan	één	frank.”	Artikel	566	
vindt	 echter	 geen	 toepassing	 op	 de	 overtredingen	 die	 niet	 zijn	 voorzien	 in	 de	 Strafwet.	
Politiestraffen	 die	 zijn	 bepaald	 in	 de	 bijzondere	 wetten	 kunnen	 bijgevolg	 slechts	 worden	
verminderd	als	de	wet	het	uitdrukkelijk	toelaat.	

Een	belangrijke	bijzondere	wet	die	de	toepassing	van	verzachtende	omstandigheden	toelaat	is	de	
Wet	van	1	augustus	1899	op	het	wegverkeer.	In	artikel	2,	tweede	lid	staat	te	lezen	dat	“les	juges	
de	 paix	 connaissent	 de	 ses	 infractions	 et	 peuvent	 en	 cas	 de	 circonstances	 atténuantes,	 réduire	
l’amende,	sans	quelle	puisse	être	inférieure	à	1	franc.”	De	minimumstraf	van	vijf	frank	kan	ook	voor	
deze	 overtredingen,	 in	 geval	 van	 verzachtende	 omstandigheden,	 worden	 herleid	 naar	 een	
geldboete	van	één	tot	vier	frank.	

De	politierechter	schrijft	tussen	1909	en	1920	nooit	expliciet	in	de	vonnissen	of	er	verzachtende	
omstandigheden	 in	 aanmerking	 worden	 genomen.	 Vanaf	 1921	 staat,	 in	 de	 voorgedrukte	
vonnissen	met	betrekking	tot	de	verkeersovertredingen,	wel	standaard	te	lezen	dat	“aangezien	er	
ten	behoeve	van	den	betichte	verzachtende	omstandigheden	bestaan	spruitende	uit	de	gelegenheid	
der	 zaak”.	 Als	 er	 geen	 verzachtende	 omstandigheden	 zijn	 wordt	 deze	 zin	 in	 het	 vonnis	
doorstreept.		

Zowel	 voor	 de	 overtredingen	 uit	 het	 Strafwetboek,	 maar	 voornamelijk	 voor	 de	
verkeersovertredingen,	worden	 echter	 doorheen	de	 volledige	 onderzochte	 periode	 geldboetes	
onder	de	vijf	frank	opgelegd,	waaruit	we	kunnen	afleiden	dat	de	rechter	in	deze	zaken	rekening	
houdt	met	verzachtende	omstandigheden.		

Periode	 Abs.	 %	
1909-1913	 80	 9,63	
1914-1917	 41	 13,85	
1919-1923	 66	 6,82	
TOTAAL	 187	 8,94	

Tabel	16.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	keer	de	politierechter,	bij	het	begroten	van	een	geldboete,	rekening	houdt	
met	verzachtende	omstandigheden.	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	

Jammer	 genoeg	 worden	 we	 opnieuw	 niet	 ingelicht	 over	 de	 aard	 van	 de	 verzachtende	
omstandigheid	die	de	rechter	meeneemt	in	zijn	beoordeling.	Slechts	één	keer	staat	uitdrukkelijk	
in	een	vonnis	te	lezen	dat	“gezien	er	verzachtende	omstandigheden	bestaan	en	betichte	geene	zware	
boetstraffelyke	veroordeling	heeft	ondergaan191.”	

																																																								
189	www.digithemis.be:	statistiques	judiciaires	1909-1913	en	1920-1923.	
190	www.digithemis.be:	statistiques	judiciaires	1909-1913	en	1920-1923.	
191	Het	gaat	in	casu	om	een	veroordeling	wegens	smaad	aan	de	politierechtbank:	RAG	R.	142,	nr.	328,	13/2064.	Infra	
deel	2,	hoofdstuk	1.1.	
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We	zien	in	tabel	zestien	dat	de	politierechter	tijdens	de	oorlog	voor	bijna	14%	van	de	geldboetes	
die	hij	uitspreekt	verzachtende	omstandigheden	in	aanmerking	neemt.	Dit	(procentueel)	aantal	
ligt	 veel	 hoger	 in	 vergelijking	 met	 de	 periode	 voor	 en	 na	 de	 oorlog,	 hetgeen	 opnieuw	 doet	
vermoeden	 dat	 de	 politierechter	 zich	 toleranter	 opstelt	 tegenover	 de	 gedaagden	 in	
oorlogsperiode.	Tijdens	de	oorlog	is	er	bovendien	een	duidelijke	stijging	van	het	aantal	personen	
die	hun	(niet-)	bespannen	voertuig	op	de	openbare	weg	laten	staan.	Van	de	71	overtredingen	die	
hierop	 betrekking	 hebben,	 worden	 er	 21	 geldboetes	 onder	 de	 minimumstraf	 van	 vijf	 frank	
uitgesproken.	

4.2 Vrijspraak	

Tabel	dertien	 toont	dat	het	 totale	 aantal	 gedaagden	die	door	de	Gentse	politierechter	worden	
vrijgesproken	tijdens	de	oorlog	heel	wat	hoger	ligt	in	vergelijking	met	de	periode	voor	en	na	de	
oorlog.	Samen	met	de	lichte	daling	van	de	geldboetes	en	een	procentuele	stijging	van	het	aantal	
verzachtende	omstandigheden,	wijst	dit	op	het	eerste	zicht	op	een	meer	tolerante	houding	van	de	
politierechter	ten	aanzien	van	de	gedaagden	die	voor	hem	verschijnen	tijdens	de	oorlog.	Dit	doet	
vermoeden	dat	de	Gentse	politierechter	impliciet	wel	rekening	houdt	met	de	oorlogssituatie	en	
de	 moeilijke	 levensomstandigheden	 van	 de	 mensen	 en	 zich	 bewust	 is	 van	 de	 veranderende	
sociaaleconomische	situatie	in	de	stad.		

Deze	stelling	dienen	we	toch	enigszins	te	nuanceren.	Grafiek	negen	toont	aan	dat	een	groot	aantal	
van	de	vrijspraken	wordt	uitgesproken	op	de	zitting	van	24	oktober	1914.	Politierechter	GEORGES	
WÜRTH	 spreekt	 niet	 minder	 dan	 72,5%	 van	 de	 gedaagden	 die	 op	 dat	 moment	 voor	 hem	
verschijnen	vrij.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	ligt	in	het	tijdstip	van	de	zitting.	In	de	inleiding	
hebben	we	reeds	gezien	dat	de	Duitse	bezetter	op	12	oktober	1914	Gent	binnenvalt	en	bezet.	Op	
24	oktober	zetelt	de	Gentse	politierechter	dus	voor	het	eerst	sinds	de	stad	is	ingenomen.		

Kijken	we	echter	naar	de	 gedaagden	die	wel	 een	geldboete	opgelegd	krijgen	 (er	worden	geen	
gevangenisstraffen	 uitgesproken	 in	 1914),	 valt	 op	 dat	 het	 voornamelijk	 gaat	 om	 feiten	 van	
openbare	 dronkenschap,	 nachtlawaai	 en	 overtredingen	 die	 betrekking	 hebben	 op	 de	
openingsuren	van	de	herberg	en	de	verkoop	van	alcohol.	Dit	kan	een	eerste	indicatie	zijn	dat	de	
politierechtbank	zich	vanaf	1914	meer	zal	focussen	op	overtredingen	die	de	openbare	orde	en	de	
veiligheid	in	het	gedrang	brengen192.	

	 	

																																																								
192	Infra	deel	2,	hoofdstuk	1.2.	
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Wanneer	we	het	aantal	vrijspraken	tussen	1915	en	1917	vervolgens	vergelijken	met	het	aantal	in	
de	vijfjarige	periode	voor	en	na	de	oorlog,	komen	we	nog	steeds	tot	de	conclusie	dat	de	Gentse	
politierechter	procentueel	meer	gedaagden	vrijspreekt	in	oorlogstijd	dan	erbuiten.	Tussen	1915	
en	1917	verkrijgt	17,3%	van	het	aantal	gedaagden	de	vrijspraak.	Voor	en	na	de	oorlog	liggen	de	
cijfers	rond	de	7%	(tabel	dertien).		

De	 stijging	 in	het	 aantal	 vrijspraken	 is	 opmerkelijk	 gezien	 zowel	 JULIE	DEVLIEGHERE	 als	ALBERT	
EGGENS	 in	 hun	 onderzoek	 tot	 de	 vaststelling	 komen	 dat	 de	 vrijspraak	 net	 minder	 wordt	
uitgesproken	 tijdens	 de	 Eerste	Wereldoorlog.	 Dit	 kan	 verklaard	worden	 door	 de	 aard	 van	 de	
misdrijven	 die	 het	 onderwerp	 uitmaken	 van	 hun	 onderzoek.	 DEVLIEGHERE	 focust	 zich	 in	 haar	
masterscriptie	op	het	fenomeen	diefstal	voor	en	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	en	ook	EGGENS	
neemt	allerlei	vormen	van	zwaarder	crimineel	gedrag	onder	de	loep193.		

De	 politierechtbank	 houdt	 zich	 echter	 bezig	 met	 de	 lichtste	 vorm	 van	 misdrijven,	 waarmee	
iedereen	al	eens	kan	geconfronteerd	worden.	Een	waarschuwing	door	de	rechter	op	de	zitting	
voor	de	gedaagde	die	verwijten	naar	 iemand	zijn	hoofd	heeft	geslingerd,	die	zijn	gespan	op	de	
rijweg	laat	staan	of	zijn	nieuwe	woonplaats	binnen	de	gestelde	tijd	is	vergeten	te	melden	aan	de	
politiecommissaris,	kan	misschien	reeds	het	gewenste	effect	bereiken.	Het	lijkt	de	politierechter	
misschien	weinig	 zinvol	 een	 geldboete	 op	 te	 leggen	 voor	 dergelijke	 kleine	 overtredingen	 aan	
iemand	 die	 het,	 gezien	 de	 omstandigheden,	 zo	 al	 moeilijk	 heeft	 om	 de	 eindjes	 aan	 elkaar	 te	
knopen194.		

Het	is	ten	slotte	opvallend	dat	de	rechter	zich	net	iets	toleranter	lijkt	op	te	stellen	ten	aanzien	van	
vrouwen	 dan	 ten	 aanzien	 van	 mannen.	 Er	 worden	 namelijk	 meer	 vrouwelijke	 gedaagden	
vrijgesproken	over	de	volledige	onderzochte	periode	dan	mannen195.	Ook	JULIE	DEVLIEGHERE	komt	

																																																								
193	Hij	verdeelt	deze	onder	in	(1)	geweldscriminaliteit	zoals	mishandeling	of	seksuele	agressie;	(2)	gezagscriminaliteit	
zoals	 geweld	 tegen	 ambtenaren	 en	 verstoren	 van	 de	 openbare	 orde;	 (3)	 verschillende	 vormen	 van	
vermogenscriminaliteit	zoals	diefstal	en	stroperij	en	ten	slotte	(4)	oorlogscriminaliteit	waaronder	smokkel.	A.	EGGENS,	
Van	daad	tot	vonnis,	282	p.	
194	De	vrijspraken	tussen	1915	en	1917	hebben	betrekking	op	een	brede	waaier	aan	overtredingen,	er	kan	bijgevolg	
niet	worden	gesteld	dat	de	politierechter	tijdens	de	oorlog	zich	voor	een	bepaalde	overtreding	meer	of	minder	tolerant	
opstelt.	
195	Het	gaat	over	93	mannen	ten	opzichte	van	127	vrouwen.	

Grafiek	 11.	 Evolutie	 van	 het	 aantal	 gedaagden	 die	 door	 de	 Gentse	 politierechter	 worden	
vrijgesproken.	Bron:	RAG	R142,	nrs.	273-377.	
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in	 haar	 onderzoek	 tot	 de	 vaststelling	 dat	 er	 procentueel	 gezien	 meer	 vrouwen	 de	 vrijspraak	
verkrijgen	dan	mannen196.	

4.3 Bijkomende	straf	en	beveiligingsmaatregel	

4.3.1 Vervangende	gevangenisstraf	en	verbeurdverklaring	

Naast	de	klassieke	hoofdstraffen	heeft	de	politierechter	de	mogelijkheid	om	bijkomende	straffen	
uit	te	spreken,	deze	kan	de	rechter	enkel	uitspreken	indien	hij	ook	een	hoofdstraf	uitspreekt.	Een	
eerste	 bijkomende	 straf	 is	 de	 vervangende	 gevangenisstraf,	 als	 middel	 om	 de	 inning	 van	 de	
geldboetes	te	verzekeren.	Het	strafwetboek	bepaalt	hierover	in	artikel	40	dat,	indien	de	geldboete	
niet	binnen	de	twee	maanden	na	de	uitspraak	van	het	tegensprekelijke	vonnis	of	na	de	betekening	
van	 het	 verstekvonnis	 wordt	 betaald,	 deze	 kan	 worden	 vervangen	 door	 een	 gevangenisstraf	
waarvan	de	duur	in	het	vonnis	reeds	is	bepaald	en	de	drie	dagen	niet	mag	overschrijden.	In	de	
steekproef	 voorziet	 de	 Gentse	 politierechter	 in	 een	 meerderheid	 van	 de	 vonnissen	 in	 een	
vervangende	gevangenisstraf.	Het	gaat	dan	steeds	om	een	gevangenisstraf	van	één	dag	per	schijf	
van	vijf	frank	boete.	

Een	tweede	bijkomende	straf	 is	de	verbeurdverklaring,	die	het	eigendomsrecht	ontneemt	over	
bepaalde	 zaken	 die	 verband	 houden	 met	 het	 misdrijf.	 Deze	 vinden	 we	 in	 de	 vonnissen	
voornamelijk	 terug	 in	de	vijfjarige	periode	na	de	Eerste	Wereldoorlog.	De	rechter	spreekt	dan	
dertien	keer	de	verbeurdverklaring	van	goederen	uit,	 in	de	tien	jaar	voordien	slechts	één	keer.	
Goederen	 die	 in	 de	 vonnissen	 het	 vaakst	 worden	 geconfisceerd	 zijn	 in	 de	 eerste	 plaats	
weegschalen	en	gewichten,	wanneer	een	gedaagde	in	zijn	winkel	gebruik	heeft	gemaakt	van	een	
on-	 of	 afgekeurd	 exemplaar197.	 Ten	 tweede	worden	 ook	 netten,	 gebruikt	 voor	 het	 vangen	 van	
dieren,	door	de	politierechter	verbeurdverklaard,	bijvoorbeeld	indien	de	gedaagde	“in	verboden	
tijd	drager	is	bevonden	van	netten	en	gereedschap	om	vogelen	te	vangen198”.		

4.3.2 Terbeschikkingstelling	van	de	regering	

Dankzij	de	Wet	van	27	november	1891	ter	beteugeling	van	de	landloperij	en	de	bedelarij	wordt	
de	 terbeschikkingstelling	 van	 de	 regering	 ingevoerd	 als	 veiligheidsmaatregel	 van	 preventieve	
aard199.	Ter	beveiliging	van	de	openbare	orde	wordt	 ingegrepen	 in	de	“predelictuele	 toestand”	
waarin	de	bedelaars	en	landlopers	zich	bevinden,	teneinde	hen	moreel	te	heropvoeden	(door	hen	
de	zin	voor	arbeid	en	een	normaal	leven	in	te	prenten)	en	de	maatschappij	te	beschermen200.	Het	
aantal	vonnissen	in	de	steekproef	die	betrekking	hebben	op	de	landloperij	en	bedelarij	zijn	zeer	
beperkt,	de	Gentse	politierechter	spreekt	zich	hier	slechts	acht	keer	over	uit,	waarvan	hij	zeven	
keer	de	terbeschikkingstelling	aan	de	regering	beveelt	en	één	keer	de	vrijspraak.	Telkens	gaat	het	
om	een	persoon	die	zich	volgens	de	rechtbank	niet	bevindt	 in	de	omstandigheden	vermeld	bij	
artikel	13	van	de	wet.	Meer	concreet	gaat	het	dan	om	“les	individus	valides	qui,	au	lieu	de	demander	
au	 travail	 leurs	moyens	de	subsistance,	exploitent	 la	charité,	 comme	mendiants	de	profession,	 les	
individus	qui,	par	fainéantise,	ivrognerie	ou	déréglement	de	moeurs,	vivent	en	état	de	vagabondage	
et	les	souteneurs	de	filles	publiques.”

																																																								
196	J.	DEVLIEGHERE,	Rien	de	plus	immoralisant	que	la	Guerre?	p.	93.	
197	Bijvoorbeeld:	RAG	R.	142,	nr.	360,	35/3239.	
198	Bijvoorbeeld:	RAG	R.	142,	nr.	352,	29/2260-2265	en	32/2267-2268.	
199	BS	3	december	1891.	
200	B.	DE	RUYVER,	Strafrechtelijk	beleid:	syllabus.	Academiejaar	2016-2017,	p.	60.	
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DEEL	2.	INHOUDELIJKE	ANALYSE	

Hoewel	 de	 politievonnissen	 als	 bron,	 gezien	 hun	 gestandaardiseerde	 vorm	 en	 de	 beperkte	
omschrijving	van	de	 feiten,	bijzonder	weinig	ruimte	 laten	voor	een	echte	 inhoudelijke	analyse,	
wordt	 dit	 tweede	 deel	 toch	 onder	 deze	 noemer	 gebracht.	 Bepaalde	 overtredingen	 en	 de	
rechterlijke	beoordeling	ervan,	zullen	hier	namelijk	meer	in	detail	aan	bod	komen.	In	een	eerste	
hoofdstuk	 wordt	 onderzocht	 of	 de	 politierechter	 en/of	 de	 gedaagden	 (al	 dan	 niet	 geregeld)	
expliciet	verwijzen	naar	de	oorlogsomstandigheden	en	de	aanwezigheid	van	de	Duitse	bezetter.		
Bovendien	wordt	van	dichterbij	bekeken	of	de	politierechter	zich	tijdens	de	oorlog	meer	focust	
op	 een	 beperkt	 aantal	 overtredingen	 die	 de	 openbare	 orde	 en	 de	 veiligheid	 in	 het	 gedrang	
brengen.		

Vervolgens	nemen	we	twee	overtredingen	onder	de	loep	waarop	de	Duitse	bezetter	zijn	stempel	
heeft	 gedrukt.	 Een	 eerste	 betreft	 het	 eenzelvigheidsbewijs,	 de	 voorloper	 van	 onze	 huidige	
identiteitskaart,	 die	 door	 de	 Duitse	 bezetter	 wordt	 ingevoerd	 en	 na	 de	 oorlog	 is	 blijven	
voortbestaan.	Personen	die	worden	gevat	omdat	ze	hun	eenzelvigheidskaart	niet	bij	zich	hebben	
moeten	voor	de	politierechter	verschijnen	en	de	vraag	 rijst	 in	hoeverre	dit	ook	daadwerkelijk	
wordt	vervolgd.	Ten	slotte	wijden	we	een	hoofdstuk	aan	de	prostitutie,	een	gevoelige	materie	voor	
de	Duitse	bezetter	die	bijzonder	beducht	is	voor	de	verspreiding	van	venerische	ziekten	onder	de	
soldaten.	De	politierechter	is	bevoegd	voor	de	overtredingen	op	het	politiereglement	betreffende	
de	 prostitutie,	 maar	 zien	 we	 ook	 eventuele	 invloeden	 van	 de	 Duitse	 bezetter	 hieromtrent	
binnensijpelen	in	de	politievonnissen?		

HOOFDSTUK	1.	DE	GROOTE	OORLOG	IN	DE	VONNISSEN	VAN	DE	POLITIERECHTER?	

1.1 Expliciete	verwijzingen	naar	de	oorlogssituatie	

Op	9	oktober	1915	verschijnt	CLEMENCE	BLANCKAERT,	38	jaar,	huishoudster	en	wonende	te	Gent	in	
de	Stropstraat	nummer	58	voor	de	Gentse	politierechter.	Mevrouw	Blanckaert	heeft	op	8	augustus	
1915	namelijk	mondelinge	beledigingen	geuit	jegens	JOANNA	NONINCKX,	een	inbreuk	op	artikel	561,	
7°	 Sw.	 De	 rechtbank	 veroordeelt	 de	 gedaagde	 tot	 een	 geldboete	 van	 twintig	 frank	 en	 tot	 het	
betalen	van	de	proceskosten,	begroot	op	drie	frank	en	zestig	centiemen201.	Mevrouw	BLANCKAERT	
laat	het	hier	echter	niet	bij	en,	alvorens	de	rechtzaal	te	verlaten,	wendt	zij	zich	tot	de	rechtbank	
en	roept	ze	luidkeels:	“Dit	kan	my	niet	schelen,	ik	zal	de	boete	toch	niet	betalen,	ik	zal	my	onmiddelyk	
wenden	 waar	 ik	 moet,	 naar	 de	 Duitsche	 Kommandantur.”	 Deze	 uitspraak	 wordt	 allesbehalve	
geapprecieerd	door	politierechter	TIBBAUT,	die	de	gedaagde	wegens	smaad	ter	zitting	jegens	de	
rechtbank,	bijkomend	veroordeelt	tot	een	gevangenisstraf	van	drie	dagen202.	

Deze	unieke	en	toch	wel	gedurfde	verwijzing	van	CLEMENCE	BLANCKAERT	naar	de	Duitse	bezetter	
is	de	enige	expliciete	vermelding	naar	de	oorlogsituatie	die	terug	te	vinden	is	in	de	vonnissen.	Er	
is	 ook	 geen	 enkele	 expliciete	 verwijzing	 terug	 te	 vinden	 die	 ons	 doet	 vermoeden	 dat	 de	
politierechter	bij	het	behandelen	van	de	zaak	rekening	houdt	met	de	oorlogssituatie	en	de	vaak	
precaire	levensomstandigheden	van	de	Gentenaar.	Onze	bevindingen	verschillen	hierin	enigszins	
met	deze	van	WOUTER	VAN	DAMME	die	in	de	vonnissen	van	het	Ledebergse	vredegerecht	geregeld	
op	expliciete	verwijzingen	naar	een	precaire	sociaaleconomische	situatie	botst.	De	Ledebergse	
vrederechter	vermeldt	meermaals	dat	een	partij	“geen	regelmatige	arbeid	meer	beoefent”	of	“steun	
van	 het	Werklozenfonds	 ontvangt”.	 Daarnaast	 vormt	 ook	 de	 voedselvoorziening	 een	 prangend	

																																																								
201	RAG	R.142,	nr.	328,	13/2064.	
202	RAG	R.142,	nr.	328,	13/2064.	
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probleem	en	in	verschillende	vonnissen	verwijst	de	vrederechter	naar	de	steun	van	“comiteiten”	
of	brood-	en	soepuitdelingen203.			

Wat	betreft	de	voedselvoorziening	tijdens	de	Groote	Oorlog	zijn	er	in	de	vonnissen	van	het	jaar	
1916	wel	enkele	overtredingen	terug	te	vinden	op	het	politiereglement	van	16	februari	1916,	die	
door	de	politierechter	worden	bestraft204.	Artikel	4	van	dit	reglement	bepaalt	dat:		

“Zijn	verboden	het	bakken	en	verkopen,	door	bakkers	en	broodverkoopers,	van	wit	brood,	cakes,	
mastellen,	beschuiten,	broodjes,	franschebroodjes,	amandelkoekjes,	speculatie,	amandelbrood	en	al	
ander	klein	bakkersgoed.	Mogen	niet	te	min	de	toelating	bekomen	die	producten	te	vervaardigen,	
de	bakkers	die	de	afkomst	van	hunne	bloem	verrechtvaardigen	en	bewyzen	dat	zy	niet	voortkomt,	
noch	rechtstreeks,	noch	onrechtstreeks,	van	het	Nationaal	Comiteit	van	Hulp	en	Voeding	en	zyne	

ondergeschikte	besturen.	Door	het	feit	dat	zy	die	toelating	bekomen,	zetten	die	bakkers	zich	onder	
de	controol	van	het	Collegie	van	Burgemeester	en	Schepenen	dat	de	vervaardiging	zal	regelen.”	

De	Duitse	 bezetter	 bestuurt	 het	 land	 dan	wel,	 over	 het	 lot	 van	 de	 Belgen	 bekommert	 zij	 zich	
nauwelijks.	Het	Comité	Nationale	de	secours	et	d’Alimentation	(in	het	Nederlands,	het	Nationaal	
Hulp-en	Voedingskomiteit)	zorgt	meer	dan	vier	jaar	voor	de	nodige	rantsoenen	aan	de	Belgische	
burgers205.	Bovenvermeld	artikel	is	een	mooi	voorbeeld	van	wat	historica	GISELLE	NATH	beschrijft	
als	de	“complexe	evenwichtsoefening	tussen	de	belangen	van	de	rijke	consument,	de	arme	consument	
en	 de	 bakker	 die	 zijn	 zaak	 draaiende	 moest	 houden206.”	 Aangezien	 de	 bloem	 die	 zou	 worden	
gebruikt	voor	de	winstgevende	taarten	en	koekjes,	verloren	zou	gaan	voor	het	bakken	van	gewoon	
brood	voor	de	hongerlijdende	bevolking,	ziet	men	er	streng	op	toe	dat	bakkers	hier	zuinig	mee	
omspringen207.		

Op	de	zitting	van	7	oktober	1916	worden	ELVIRE	DESMET,	JOANNA	DESMET	en	HERMAN	WALGRAEVE,	
respectievelijk	winkelier,	winkeldochter	en	bakkersgast	veroordeeld	wegens	het	zonder	toelating	
verkopen	van	“klein	bakkersgoed	(pistolets)”.	De	straffen	die	de	politierechter	hiervoor	oplegt	zijn	
bovendien	 niet	 min.	 	Mevrouw	 DESMET	 krijgt	 een	 boete	 van	 twintig	 frank,	 de	 overige	 twee	
gedaagden	 elk	 een	 boete	 van	 vijftien	 frank	 (weliswaar	 met	 uitstel)208.	 Een	 teken	 dat	 de	
politierechter	zwaar	tilt	aan	bakkers	die	bloem,	afkomstig	van	het	Comité	en	bestemd	voor	het	
bakken	 van	 brood,	 gebruiken	 met	 het	 oog	 op	 de	 verkoop	 van	 meer	 winstgevend	 klein	
bakkersgoed.	

Een	 derde	 “spoor	 van	 de	Groote	Oorlog”	 in	 de	 onderzochte	 vonnissen	 heeft	 betrekking	 op	 de	
verkoop	van	alcohol	en	de	openingsuren	van	enkele	voor	het	publiek	toegankelijke	plaatsen,	zoals	
de	herberg,	 tijdens	de	bezetting.	Burgemeester	EMILE	BRAUN	besluit	 op	2	 september	1914	dat,	
hoewel	 Gent	 dan	 nog	 niet	 is	 ingenomen	 door	 de	 Duitse	 bezetter,	 “De	 omstandigheden	 meer	
bijzondere	maatregelen	 eischen	 voor	 het	 behoud	 der	 openbare	 orde	 en	 rust209.”	 Hij	 vaardigt	 op	
diezelfde	datum	een	politiereglement		uit	waarin,	naast	een	verplichting	voor	de	herbergiers	om	
de	 herberg	 om	 22h	 ’s	 avonds	 te	 sluiten,	 te	 lezen	 staat	 dat	 “het	 bovendien	 aan	 de	 herbergiers,	
koffiehuishouders	en	drankslijters	is	verboden	alkoolische	dranken,	andere	dan	bier	en	wijn	in	het	
klein	te	verkoopen.”	Bovendien	bevestigt	de	Gentse	burgemeester,	bij	wege	van	hoogdringendheid	
en	“op	aanvraag	der	militaire	overheid”,	op	27	september	1914	het	besluit	dat	“de	toneelzalen	en	
cinema’s,	drankhuizen,	pasteibakkerijen,	enz.	zullen	moeten	ontruimd	en	gesloten	worden	van	af	22	
uur	tot	bij	den	opgang	der	zon210.”		

Tussen	1914	en	1915	veroordeelt	de	Gentse	politierechter	enkele	herbergiers	die	zondigen	tegen	
bovenvermelde	 politiereglementen.	 Herbergierster,	 MARIE	 LOUISA	 VERSTRAETEN	 wordt	 op	 24	
																																																								
203	W.	VAN	DAMME,	“De	invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog”	p.	175.	
204	Gemeenteblad	1916,	deel	I,	p.	146-148.	
205	G.	NATH,	 “Brood	willen	we	hebben!	Honger,	 sociale	politiek	en	protest	 tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.”	Antwerpen,	
Manteau,	2013,	p.	15.	
206	G.	NATH,	“Brood	willen	we	hebben!”	p.	64.	
207	G.	NATH,	“Brood	willen	we	hebben!”	p.	64.	
208	RAG	R.	142,	nr.	335,	79/2005,	79/2006	en	80/2007.	
209	SAG,	Gemeenteblad	1914,	deel	II,	p.	106.	
210	SAG,	Gemeenteblad	1914,	deel	II,	p.	185-186.	
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oktober	1914	veroordeeld	tot	drie	 frank	boete	wegens	het	serveren	van	alcoholische	dranken,	
andere	dan	bier	en	wijn211.	Op	9	oktober	1915	moet	SIDONIE	WALGRAEVE	zich	voor	de	politierechter	
verantwoorden	omdat	ze	“in	de	herberg	van	haar	vader	en	gedurende	diens	afwezigheid	jenever	
geschonken”	 heeft212.	 Ten	 slotte	 moeten	 ook	 vier	 herbergiers	 in	 1914	 en	 1915	 voor	 de	
politierechtbank	 verschijnen	 omdat	 ze	 hun	 herberg	 tot	 na	 het	 toegelaten	 uur	 hebben	
opengehouden213.		

Naast	 de	 verkoop	 van	 alcohol	 is	 het	 bovendien	 vanaf	 20	 augustus	 1914	 verboden	 om	muziek	
(draaiorgels,	gramophonen,	enz.)	te	laten	spelen	in	de	herbergen	of	op	de	openbare	weg.	Als	reden	
hiervoor	wordt	aangehaald	dat	“in	sombere	tijden	die	het	vaderland	doorstaat	weinig	nauwgezette	
herbergiers	voortdurend	hunne	danszalen	open	houden	en	muziektuigen	doen	spelen.	Die	houding	
strookt	 niet	 met	 den	 rouw	 die	 menige	 belgische	 families	 reeds	 getroffen	 heeft214.”	Ook	 voor	 de	
politierechter	 worden	 vervolgens	 enkele	 herbergiers	 vervolgd	 omdat	 ze	 zonder	 toestemming	
muziek	hebben	laten	spelen	in	hun	herberg215.	

De	problematiek	rond	de	openingsuren	van	publieke	plaatsen	zoals	de	herberg	wordt	vanaf	1916	
door	 de	 Duitse	 bezetter	 bij	 verordening	 geregeld.	 In	 1916	 en	 1917	 vinden	we	 bijgevolg	 geen	
vonnissen	hierover	meer	terug.	Op	19	maart	1916	wordt	namelijk	een	verordening	betreffende	
het	 sluitingsuur	 voor	 het	 gebied	 der	 Kommandantur	 Gent	 uitgevaardigd	 (afbeelding	 vier)	 die	
betrekking	 heeft	 op	 de	 “herbergen,	 logementen,	 koffiehuizen	 en	 banketbakkerijen	 (suikerijen)	
alsook	alle	inrichtingen	waar	spijzen	of	dranken	voor	gereed	verbruik	worden	vertsrekt.”			

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vanaf	 april	 1916	 is	 het	 ten	 slotte	 aan	 alle	 eigenaars	 van	 herbergen,	 koffiehuizen	 en	 andere	
drankinrichtingen	verboden	om	“aan	Duitsche	militairen	spijzen	of	dranken	te	verstrekken”	tenzij	
men	hiertoe	de	uitdrukkelijke	toestemming	heeft	verkregen	van	de	Etappenkommandantur.	Aan	
alle	inrichtingen	moet	het	opschricht	“Für	Deutsche	Heeresangehörige	verboten”	worden	geplaatst.	
Indien	men	wel	de	toestemming	verkrijgt	om	Duitse	militairen	te	bedienen,	mag	men	echter	geen	

																																																								
211	RAG	R.	142,	nr.	321,	145/2930.	
212	RAG	R.	142,	nr.	328,	91/2153.	
213	RAG	R.	142,	nr.	321,	140/2925,	143/2928	en	144/2929	en	nr.	328,	94/2156.	
214	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1914_0042.	
215	Bijvoorbeeld:	RAG	R.142,	nr.	335,	73/1998.	

Afbeelding	4.	Verordening	betreffende	het	sluitingsuur	binnen	de	Kommandantur	Gent.	Bron:	
SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1916_0067.	
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burgers	 meer	 in	 het	 etablissement	 ontvangen	 en	 dient	 men	 het	 opschrift	 “Nur	 für	 deutsche	
Heeresangehörige”	op	te	hangen216.	

1.2 Het	 behoud	 van	 de	 openbare	 orde	 en	 de	 veiligheid	 als	 centrale	
bekommernis?	

Duidelijke	 verwijzingen	 naar	 de	 oorlog	 in	 de	 politievonnissen	 zijn	 op	 zijn	 minst	 beperkt	 te	
noemen.	 Een	 volgende	 vraag	 die	 zich	 echter	 opdringt	 is	 of	 er	 eventueel	 een	 verschuiving	
waarneembaar	 is	 in	 de	 overtredingen	 die	 door	 de	 politierechter	 worden	 vervolgd.	 Volgens	
MELANIE	BOST	kenmerkt	de	strafrechtelijke	politiek	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	zich	door	het	
ontwikkelen	 van	 een	 strategie	 die	 erin	bestaat	 zich	 te	 concentreren	op	de	 vervolging	 van	 een	
beperkt	aantal	misdrijven	die	de	openbare	orde	en	de	veiligheid	in	het	gedrang	brengen217.		

Ook	ALBERT	EGGENS	komt	in	zijn	onderzoek	tot	de	vaststelling	dat	het	Openbaar	Ministerie	tijdens	
de	Eerste	Wereldoorlog	prioriteit	verleent	aan	bepaalde	misdrijven	die	hij	catalogiseert	onder	de	
noemer	 “oorlogscriminliteit”	 (waaronder	 smokkel).	 Hoewel	 dit	 type	 misdrijf	 niet	 onder	 de	
bevoegdheid	van	de	politierechter	valt,	kunnen	we	desalniettemin	wel	nagaan	of	het	Openbaar	
Ministerie	 bij	 de	 politierechtbank	 te	 Gent	 zich	 ook	 gaat	 toespitsen	 op	 de	 vervolging	 van	
welbepaalde	misdrijven.		

In	een	omzendbrief	van	7	november	1914,	schrijft	de	Brusselse	procureur	des	Konings	G.	HOLVOET	
aan	de	magistraten	binnen	zijn	arrondissement,	dat	zij	een	onderscheid	moeten	maken	tussen	de	
overtredingen	van	minder	groot	belang	en	de	overtredingen:	

“qui	empruntent	au	contraire	aux	circonstances	une	gravité	spéciale	:	le	maraudage,	par	exemple,	
qui,	s’il	n’était	énergiquement	réprimé,	serait	la	source	de	grands	maux,	l’ivresse	publique,	les	
infractions	à	la	police	des	cabarets,	le	tapage	nocturne	qui	pourraient	amener	des	incidents	

regrettables	voire	tragiques,	et	bien	d’autres	contraventions	encore	sur	lesquelles	l’expérience	aura	
sans	doute	déjà	attiré	votre	attention.	Pour	ces	infractions,	il	est	indispensable	de	donner	aux	

affaires	une	suite	rapide,	de	requérir	l’application	de	peines	sévères	et	de	veiller	à	la	prompte	
exécution	des	jugements	afin	de	contribuer	ainsi	à	assurer	l’ordre	public,	dont	le	maintien	est	

actuellement	plus	important	que	jamais	pour	l’ensemble	de	nos	concitoyens218”		

We	 hebben	 reeds	 kunnen	 vaststellen	 dat	 er	 tijdens	 de	 oorlog	 een	 aanzienlijke	 daling	 is	 in	 de	
gemiddelde	duur	tussen	de	datum	waarop	de	overtreding	plaatsvindt	en	de	datum	waarop	het	
vonnis	wordt	uitgesproken219.	De	politierechter	geeft	dus	over	het	algemeen	“une	suite	rapide”	
aan	de	overtredingen	die	aan	hem	door	het	Openbaar	Ministerie	worden	voorgelegd.	Bovendien	
blijkt	uit	de	kwantitatieve	analyse	dat	de	rechter	tijdens	de	oorlog	meer	gedaagden	vrijspreekt	en	
de	geldboetes	die	hij	oplegt	gemiddeld	gezien	toch	iets	lager	liggen	dan	de	vijfjarige	periode	voor	
de	oorlog.	Maar	hoe	zit	het	met	de	overtredingen	die	volgens	G.	HOLVOET	 “empruntent	 […]	 aux	
circonstances	une	gravité	spéciale”,	zoals	nachtlawaai	en	openbare	dronkenschap220?	Worden	deze	
overtredingen	 door	 de	 politierechter	 tijdens	 de	 oorlog	meer	 vervolgd	 en	 strenger	 bestraft	 in	
vergelijking	met	de	vijfjarige	periode	voor	en	na	de	oorlog?		

De	zitting	van	24	oktober	1914	 lijkt	op	het	eerste	zicht	aan	te	tonen	dat	dit	zeker	het	geval	 is.	
Hoewel	 72,5%	 van	 de	 gedaagden	 door	 politierechter	 WÜRTH	 worden	 vrijgesproken,	 krijgen	
personen	die	zich	schuldig	maken	aan	nachtlawaai	en	openbare	dronkenschap	toch	een	geldboete	
opgelegd.	 Dit	 wijst	 erop	 dat	 de	 rechter	 zich	 in	 de	 begindagen	 van	 de	 bezetting	 voornamelijk	

																																																								
216	Verordnungsblatt,	nr.	153,	p.	229-230.	
217	Eigen	aanduidingen	in	het	vet.	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	168.	
218	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	168.	Zie	hierover	ook	M.BOSt	en	S.	HORVAT,	“Appliquer	le	code	pénal	en	
temps	de	guerre.	L’action	de	la	magistrature	belge	en	1914-1918.”	C.	ABOUCAYA	en	R.	MARTINAGE,	(eds.)	Le	Code	Pénal.	
Les	métamorphoses	d’un	modele	1810-2010.	Histoire	de	la	justice,	Lille,	2012,	p.	201-207.	
219	Supra,	deel	1,	hoofdstuk	3.3.	
220	Op	de	inbreuken	die	betrekking	hebben	op	de	herberg	gaan	we	hier	niet	dieper	in,	aangezien	uit	het	vorige	hoofdstuk	
reeds	duidelijk	is	gebleken	dat	dit	een	materie	betreft	waar	de	bezetter	zich	sterk	in	mengt	en	het	aantal	vonnissen	
tijdens	de	oorlog	die	hierop	betrekking	heeft,	in	de	steekproef	zeer	beperkt	is.	
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bekommert	om	het	behoud	van	de	openbare	orde	 en	de	veiligheid.	Bovendien	worden	op	het	
einde	van	de	zitting	van	24	oktober	1914	negen	zaken	behandeld	door	de	Gentse	politierechter	
die	 betrekking	 hebben	 op	 openbare	 dronkenschap,	 de	 openingsuren	 van	 de	 herberg	 en	 de	
verkoop	van	alcoholische	dranken221.	De	datum	van	deze	specifieke	feiten	ligt	gemiddeld	twaalf	
dagen	 voor	 deze	 van	 de	 zitting.	 Uit	 grafiek	 negen	 hebben	 we	 reeds	 kunnen	 afleiden	 dat	 de	
gemiddelde	duur	tussen	de	datum	van	de	feiten	en	de	datum	van	de	zitting	in	1914	op	95	dagen	
ligt.	Het	is	bijgevolg	opvallend	dat	net	aan	deze	overtredingen	een	zeer	snel	gevolg	wordt	gegeven.	
Voor	 de	 zittingen	 tussen	 1915	 en	 1917	 kan	 dit	 niet	meer	worden	 vastgesteld,	 maar	 geeft	 de	
rechter	over	het	algemeen	een	sneller	gevolg	aan	de	zaken.	

“Les	magistrats	s’efforcèrent	de	neutraliser	les	sources	de	désordre	pour	protéger	les	citoyens	belges	
de	représailles	allemandes”	schrijven	MELANIE	BOST	en	STANISLAS	HORVATH222.	De	focus	leggen	op	
een	 strengere	 vervolging	 van	 de	 openbare	 dronkenschap	 is	 in	 dit	 opzicht	 bijgevolg	 niet	
verwonderlijk.	Heel	wat	gewelds-en	gezagsdelicten	worden	namelijk	gepleegd	onder	invloed	van	
alcohol.		

Overtreding	 1909-1913	 1914-1917	 1919-1923	
Abs.	 %	 Abs.	 %	 Abs.	 %	

Openbare	
dronkenschap	

120	 16,60	 51	 13,42	 85	 11,18	

Nachtlawaai	
(art.	561,1°	Sw.)	

73	 10,10	 20	 5,26	 13	 1,71	

TOTAAL	 193	 26,69	 71	 18,69	 98	 12,89	
Tabel	17.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	gedaagden	die	wegens	openbare	dronkenschap	en	nachtlawaai	voor	de	
politierechter	verschijnen.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Tabel	zeventien	geeft	een	overzicht	van	het	aantal	overtredingen	op	artikel	561,	1°	Sw.	en	op	de	
Wet	op	de	openbare	dronkenschap	doorheen	de	volledige	onderzochte	periode.	In	beide	gevallen	
zien	we	 tijdens	 en	 na	 de	 oorlog	 een	 duidelijke	 daling	 van	 het	 absoluut	 en	 procentueel	 aantal	
overtredingen	 voor	 de	 Gentse	 politierechtbank.	 Dat	 er	 minder	 gevallen	 van	 openbare	
dronkenschap	 zijn	 tijdens	 de	 Groote	 Oorlog,	 is	 te	 verklaren	 door	 een	 sterke	 afname	 in	 de	
alcoholproductie	in	deze	periode.	Zowel	de	fabricatie	als	de	consumptie	worden	aan	een	strenge	
controle	onderworpen.		

De	 blijvende	 daling	 na	 de	 oorlog	 kunnen	we	 toeschrijven	 aan	 het	 beleid	 van	 de	minister	 van	
Justitie	EMILE	VANDERVELDE.	Op	15	november	1918	stemt	de	Ministerraad	in	met	een	voorlopige	
Besluitwet	die	het	vervaardigen,	het	invoeren,	het	vervoeren,	het	aankopen,	het	verkopen	en	het	
slijten	van	alcoholische	dranken	verbiedt223.	Op	29	augustus	1919	komen	ten	slotte	twee	minder	
strenge	 wetten	 tot	 stand.	 De	 eerste	 Wet	 betreffende	 het	 regime	 van	 de	 alcohol	 verbiedt	 de	
verkoop	van	geestrijke	dranken	in	alle	voor	het	publiek	toegankelijke	plaatsen.	Handelaars	mogen	
wel	nog	geestrijke	dranken	aan-	of	verkopen	op	voorwaarde	dat	het	gaat	om	minstens	twee	en	
maximum	zes	liter224.	De	tweede	Wet	betreffende	de	slijterijen	van	gegiste	dranken	wil	het	aantal	
drankgelegenheden	beperken	door	het	opleggen	van	exploitatievoorwaarden	waarin	specifieke	
eisen	voor	zowel	de	accommodatie	als	de	exploitant	staan	beschreven225.	

																																																								
221	RAG	R.142,	nr.	321	135/2922	tot	145/2930.	Datum	feiten:	(1)	openbare	dronkenschap:	12.10.1914;	(2)	openbare	
dronkenschap:	12.	10.1914;	(3)	zonder	toelating	danszaal	opengehouden:	14.10.1912;	(4)	herberg	tot	na	het	toegelaten	
uur	opengehouden:	10	oktober	1914;	(5)	openbare	dronkenschap:	9.10.1914;	(6)	openbare	dronkenschap:	15.10.1914;	
(7)	 herberg	 tot	 na	 toegelaten	 uur	 opengehouden:	 9.10.1914;	 (8)	 herberg	 tot	 na	 toegelaten	 uur	 opengehouden:	
15.10.1914;	(9)	alcoholische	dranken,	andere	dan	bier	en	wijn	geserveerd:	15.10.1914	
222	M.BOST	en	S.	HORVAT,	“Appliquer	le	code	pénal	en	temps	de	guerre.”	p.	202.	
223	 B.	 DE	 RUYVER,	De	 strafrechtelijke	 politiek	 gevoerd	 onder	 de	 socialistische	 Ministers	 van	 Justitie	 E.	 Vandervelde,	 P.	
Vermeylen	 en	 A.	 Vranckx.	 Proefschrift	 voorgelegd	 tot	 het	 behalen	 van	 de	 graad	 van	 doctor	 in	 de	 criminologie,	
Rijksuniversiteit	Gent,	1986,	p.	292.	
224	B.	DE	RUYVER,	De	strafrechtelijke	politiek,	p.	293.	
225	B.	DE	RUYVER,	De	strafrechtelijke	politiek,	p.	295.	
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Ook	het	aantal	gedaagden	“die	zich	schuldig	maken	aan	nachtgerucht	of	nachtrumoer	waardoor	de	
rust	van	de	inwoners	kan	worden	verstoord”	neemt	sterk	af	tijdens	en	ook	na	de	oorlog.	Ook	dit	
hoeft	 niet	 te	 verwonderen	 aangezien	 deze	 overtreding	 nauw	 samenhangt	 met	 openbare	
dronkenschap.	Personen	met	een	glaasje	te	veel	op	zijn	vaak	luidruchtiger	en	kunnen	’s	nachts	
heel	wat	overlast	veroorzaken.			

Naast	de	reeds	besproken	maatregelen	van	zowel	de	stad	Gent	als	de	bezetter	om	de	verkoop	en	
consumptie	van	alcoholische	dranken	te	beperken,	vaardigt	de	Gentse	burgemeester	reeds	vanaf	
27	 september	 1914,	 omdat	 de	 openbare	 orde	 dit	 vereist,	 een	 nieuw	 politiereglement	 uit	 “tot	
regeling	van	de	openbare	en	van	de	private	verlichting”.	Vanaf	22h30	mag	er	onder	meer	 in	de	
herbergen,	hotels,	pasteibakkerijen,	magazijnen	en	particuliere	huizen	geen	licht	meer	zichtbaar	
zijn	van	buiten	en	moeten	alle	“toneelzalen,	cinemas,	drankhuizen,	pasteibakkerijen	enz.	ontruimd	
en	gesloten	worden	van	af	22	uur	tot	bij	den	opgang	der	zon226.”	Het	is	bovendien	verboden	om	zich	
na	22h	nog	in	een	huis	waar	men	alcohol	schenkt	te	bevinden227.	

Nu	we	weten	dat	het	aantal	overtredingen	tijdens	de	oorlog	afneemt,	kijken	we	of	de	personen	die	
zich	tijdens	de	oorlog	toch	schuldig	maken	aan	nachtlawaai	of	openbare	dronkenschap	strenger	
bestraft	worden	door	de	Gentse	politierechter.		

Bovenstaande	 grafiek	 geeft	 de	 evolutie	 weer	 van	 de	 gemiddelde	 geldboetes	 die	 de	 Gentse	
politierechter	oplegt	voor	openbare	dronkenschap	en	nachtlawaai228.	Deze	zijn	echter	aan	hevige	
schommelingen	onderworpen	en	er	kan	moeilijk	uit	afgeleid	worden	dat	de	politierechter	zich	
duidelijk	tijdens	de	oorlog	voor	deze	overtredingen	veel	strenger	opstelt	in	vergelijking	met	de	
vijf	jaar	ervoor	en	erna.	Vanaf	1910	dalen	de	geldboetes	voor	dronkenschap	met	een	dieptepunt	
in	1913,	waarna	een	duidelijke	stijging	is	waar	te	nemen	tot	in	1921.	De	laatste	twee	jaar	uit	de	

																																																								
226	SAG,	Gemeenteblad	1914,	deel	II,	p.	186.	
227	SAG,	Gemeenteblad	1914,	deel	II,	p.	106.	
228	In	de	grafiek	wordt	geen	rekening	houden	met	de	opdeciemen	die	vanaf	1922	van	toepassing	zijn	(Infra	deel	1,	4.1.1),	
maar	enkel	met	het	basisbedrag	om	de	vergelijking	voor	beide	overtredingen	tussen	de	periode	voor,	tijdens	en	na	de	
oorlog	beter	te	kunnen	weergeven.	

Grafiek	12.	Evolutie	van	de	gemiddelde	geldboete	die	de	Gentse	politierechter	oplegt	wegens	nachtlawaai	en	
openbare	dronkenschap.	Bron:	RAG	R.	142,	nrs.	273-377.	
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steekproef	neemt	het	(basis)bedrag	van	de	geldboetes	opnieuw	af.	Met	betrekking	tot	nachtlawaai	
is	de	evolutie	nog	minder	eenduidig	en	kunnen	we	enkel	vaststellen	dat	de	geldboetes	tijdens	de	
oorlog	iets	hoger	liggen	dan	in	1913	en,	samen	met	het	aantal	overtredingen,	sterk	afnemen	vanaf	
1920.	

In	 tegenstelling	 tot	de	algemene	 tendens,	waarbij	de	boetes	 tijdens	de	oorlog	gemiddeld	 lager	
liggen	dan	voor	en	na	de	oorlog,	zien	we	hier	dat	de	gemiddelde	bedragen	van	de	geldboetes	aan	
sterke	 schommelingen	 onderworpen	 zijn.	 Het	 is	 wel	 duidelijk	 dat	 de	 geldboetes	 voor	 beide	
overtredingen	stijgen	in	1914,	maar	deze	strenge	houding	lijkt	de	rechter	echter	niet	doorheen	de	
volledige	bezetting	vol	te	houden.	Bovendien	verkrijgen	dertien	gedaagden	tijdens	de	oorlog	de	
vrijspraak,	 een	 straf	met	 uitstel	 of	 een	 voorwaardelijke	 straf	 (gelijk	 aan	16,9%	van	het	 aantal	
overtredingen	 wegens	 nachtlawaai	 of	 openbare	 dronkenschap).	 Voor	 de	 oorlog	 zijn	 dit	 er	
negentien	(procentueel	slechts	gelijk	aan	9,8%)	en	na	de	oorlog	negen	(gelijk	aan	9,2%).	Er	kan	
bijgevolg	moeilijk	worden	gesteld	dat	de	Gentse	politierechter	 “des	peines	 sévères”	oplegt	voor	
nachtlawaai	en	openbare	dronkenschap.	Opnieuw	lijken	de	cijfers	uit	de	steekproef	er	eerder	op	
te	wijzen	dat	hij	zich	toleranter	opstelt	tijdens	de	oorlog.	

Bij	wijze	van	tussenbesluit	kan	worden	gesteld	dat	de	Gentse	politierechter	op	de	zitting	van	24	
oktober	1914	heel	 duidelijk	 prioriteit	 verleent	 aan	de	 overtredingen	die	 volgens	de	Brusselse	
procureur	bijzondere	aandacht	vergen.	Deze	duidelijke	reactie	van	GEORGES	WÜRTH,	vlak	na	de	
Duitse	inval	in	Gent,	zal	echter	in	de	volgende	jaren	opnieuw	normaliseren.	Tussen	1915	en	1917	
blijft	 de	politierechter	 zich	uitspreken	over	 een	brede	waaier	 aan	overtredingen	die	 allen	 een	
sneller	 gevolg	 krijgen,	 zonder	 zich	 toe	 te	 spitsen	 op	 de	 vervolging	 van	 een	 beperkt	 aantal	
overtredingen.	

HOOFDSTUK	2.	HET	EENZELVIGHEIDSBEWIJS	

2.1 Plicht	tot	identificatie	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	

Zoals	reeds	is	opgemerkt	in	het	eerste	deel,	wordt	de	bewegingsvrijheid	van	de	Gentenaar	(en	bij	
uitbreiding	 van	 iedere	 inwoner	 van	 het	 etappegebied)	 tijdens	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 sterk	
ingeperkt.	Om	een	goed	zicht	te	hebben	op	wie	allemaal	de	stad	in-	en	uitgaat,	moet	iedereen	zich	
te	allen	tijde	aan	de	Duitse	bezetter	kunnen	identificeren	en	is	elke	verplaatsing	buiten	de	eigen	
stad	of	gemeente	aan	strenge	regels	onderworpen.	Om	deze	controle	op	een	efficiënte	manier	te	
kunnen	uitoefenen	wordt	de	bevolking	verplicht	om	te	allen	tijde	een	eenzelvigheidsbewijs	bij	
zich	te	hebben	dat	op	vraag	van	de	bezetter	moet	kunnen	worden	vertoond.	Het	bewijs	dient	ook	
ter	identificatie	van	de	werkloze	mannen	tussen	de	achttien	en	vijfenveertig	jaar,	met	het	oog	op	
de	tewerkstelling	in	Duitsland229.	
Op	 29	mei	 1915	 vaardigt	 commandant	 VON	WICK	 een	 bericht	 uit	 dat	 aan	 alle	mannen	 tussen	
zeventien	 en	 vijfendertig	 jaar	 het	 bevel	 geeft	 om	 zich	 naar	 “het	 policiebureel	 hunner	 wijk”	 te	
begeven	 “en	 hunne	 eenzelvigheidskaart	 te	 ontvangen230”.	 Vanaf	 1	 november	 1915	 wordt	 deze	
verplichting	uitgebreid	en	dient	iedereen	“welke	ouder	is	dan	15	jaar,	in	het	bezit	van	het	nieuwe,	
bruine	eenzelvigheidsbewijs	 zijn,	 ’t	welk	door	den	Burgemeester	der	Gemeente	of,	 zooals	 in	Gent,	
door	den	politiekommissaris	verstrekt	wordt.	De	bezitter	moet	deze	kaart	steeds	bij	zich	dragen231.”	
Iedereen	 “die	 door	 den	 uitvaardigenden	 ambtenaar	 niet	 persoonlijk	 gekend”	 is	 moet	 zich,	 in	
tegenwoordigheid	van		twee	getuigen,	laten	identificeren	en	fotograferen232.	Van	zodra	men	een	

																																																								
229	R.	VAN	BRAKEL	en	X.	VAN	KERCKHOVEN	“The	emergence	of	the	identity	card	in	Belgium	and	its	colonies.”	K.	BOERSMA,	R.	
VAN	BRAKEL,	C.	FONIO	en	P.	WAGENAAR	(eds.)	Histories	of	state	surveillance	in	Europe	and	beyond.	New	York,	Routledge,	
2014,	p.	171-172.	
230	SAG,	beeldbank	Stad	Gent,	tekstaffiches	Gent	Eerste	Wereldoorlog,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0093.	
231	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0205.	
232	Verordnungsblatt	für	das	Etappengebiet	der	Vierten	Armee,	nr.	75,	p.	103:	“Aan	personen	die	aan	de	ondergeteekende	
burgemeester	enz.	wel	bekend	zijn,	kunnen	onmiddellijk	eenzelvigheidskaarten	uitgereikt	worden.”	
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eenzelvigheidskaart	heeft,	mag	men	niet	meer	buitenkomen	zonder	deze	op	zak	te	hebben.	Het	
eenzelvigheidsbewijs	is	echter	een	nieuw	fenomeen	voor	de	Belgische	burgers,	zo	bewijst	ook	de	
getuigenis	van	schrijfster	VIRGINIE	LOVELING	in	haar	dagboek:	
“’s	morgens	was	mijn	eerste	bekommering,	terwijl	ik	mijn	hoed	opzette	om	uit	te	gaan,	in	de	valies	
te	tasten	naar	wat	hier	te	Gent	een	eenzelvigheidskaart	heet,	een	woord	nog	nooit	gehoord:	een	

bruine	kaart	met	portret,	en	leeftijd233”	
	
Naast	de	leeftijd	vermeldt	het	bewijs	ook	de	woonplaats,	de	naam,	nationaliteit,	geboortedatum-	
en	plaats,	grootte	en	beroep	van	de	betrokken	persoon	(afbeelding	vijf).		

	
Personen	die	hun	eenzelvigheidskaart	verliezen	
dienen	 dit	 onmiddellijk	 aan	 het	 bureau	 van	
uitgifte	 of	 de	 politiecommissaris	 te	 melden	
alwaar	 men,	 in	 Gent,	 tegen	 het	 verschuldigde	
bedrag	 van	 twee	 frank,	 een	 nieuw	 exemplaar	
krijgt234.	 Wie	 betrapt	 wordt	 zonder	
eenzelvigheidsbewijs,	 zijn	 kaart	 is	 verloren	 of	
vergeten	kan	echter	op	strenge	straffen	van	de	
bezetter	rekenen.	Op	17	februari	1916	vaardigt	
Etappeninspekteur	VON	UNGER	een	verordening	
uit,	waarin	te	lezen	staat	dat	“het	verlies	van	eene	
eenzelvigheidskaart	 of	 de	 wederrechtelijke	
benuttiging	 ervan	 wordt	 met	 ten	 hoogste	 1000	
Mark	 geldboete	 of	 met	 ten	 hoogste	 6	 weken	
hechtenis	 gestraft,	 bijaldien	 niet	 volgens	 andere	
verordeningen	 eene	 hoogere	 straffe	 toepasselijk	
is.	 Er	 kan	 als	 straf	 ook	 geldboete	 samen	 met	
gevangenis	worden	uitgesproken235.”		

	

	

Ook	 VIRGINIE	 LOVELING	 getuigt	 dat	 het	 toezicht	 op	 de	 eenzelvigheidskaart	 zeer	 streng	 wordt	
toegepast.		

“Wie	ze	niet	op	de	eerste	vraag	tonen	kan,	loopt	een	groote	boete	op.	Meiden,	die	aan	de	stoep	
schuieren	hebben	ze	in	den	zak,	evenzoo	oude	wijvetjes	uit	een	armhuis,	die	liggen	te	wieden	op	het	
land.	In	werkmanswijken	komt	het	voor,	dat	van	binnen	op	de	straatdeur	in	groote	letters	prijkt:	

‘Vergeet	uw	pasport	niet236.’”	

In	juli	1916	roept	de	bezetter	alle	Gentenaren	op	om	zich	“naar	het	bureel	der	wijk”	te	begeven	
met	hun	eenzelvigheidskaart	om	deze	opnieuw	te	laten	afstempelen237.	De	reden	hiervoor	vinden	
we	terug	in	het	Verordnungsblatt238:	“teneinde	het	verkeer	beter	te	kunnen	surveilleeren,	moeten	de	
eenzelvigheidsbewijzen	van	alle	bewoners	van	’t	Etappengebiet	(met	uitzondering	der	bewoners	van	

																																																								
233	 L.	 STYNEN,	 S.	 VAN	 PETEGHEM	 ea.	 (eds.)	 In	 oorlogsnood:	 Virginie	 Lovelings	 dagboek	 1914-1918.	 Gent,	 Koninklijke	
academie	voor	Nederlandse	taal	en	letterkunde,	1999,	p.	362.	
234	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0205.	
235	Verordnungsblatt,	nr.	127,	p.	167.	
236	L.	STYNEN,	S.	VAN	PETEGHEM	ea.	(eds.)	In	oorlogsnood.	p.	435.	
237	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1916_0152.	
238	Verordnungsblatt,	nr.	188,	p.	318.	

Afbeelding	 5.	 Eenzelvigheidsbewijs	 KAREL	 GILLEMAN,	
1917.	Bron:	Universiteitsbibliotheek	Gent.	
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de	Grensstreek)	met	den	naam	der	bevoegde	Etappenkommandantur	(Etappenort),	alsook	met	den	
stempel	E	4	gestempeld	worden.”		

Met	 de	 kaart	 kan	men	 zich	 enerzijds	 binnen	de	 gemeente	 zowel	 ’s	 nachts	 als	 overdag	 te	 voet	
verplaatsen	en	anderzijds	buiten	de	gemeente	(maar	binnen	het	etappegebied	en	met	uizondering	
van	het	grensgebied)	 tussen	vijf	uur	 ’s	morgens	en	acht	uur	 ’s	avonds.	Met	de	 fiets	kunnen	de	
burgers	zich,	op	voorwaarde	dat	men	in	het	bezit	is	van	een	stedelijke	belastingskaart,	binnen	de	
stad	Gent	en	de	gemeenten	Sint-Amandsberg,	Ledeberg	en	Gentbrugge	verplaatsen	tussen	vijf	uur	
’s	morgens	 en	 acht	 uur	 ’s	 avonds.	 De	 tram	 kan	men	 vanuit	 Gent	 nemen	 richting	Wondelgem,	
Meulestede,	 Destelbergen,	 Heusden,	 Melle,	 Merelbeke,	 Sint-Denijs-Westrem,	 Slootendries-
Lourdes	en	de	Zwaan.	Alle	verkeer	buiten	de	gemeente	(zowel	te	voet,	met	ruituig	of	wielrijtuig)	
tussen	twaalf	uur	 ’s	nachts	en	vijf	uur	 ’s	morgens	is	verboden239.	 In	alle	andere	gevallen	is	een	
militairen	reispas	of	Reiseschein	verplicht240.		

2.2 Een	 duidelijk	 “spoor	 van	 de	 oorlog”	 in	 de	 Belgische	 wetgeving:	 het	
Koninklijk	Besluit	van	6	februari	1919	

2.2.1 Motieven	voor	de	invoering	van	een	identiteitskaart	in	het	na-oorlogse	België	

De	Belgische	regering	is	het	principe	van	het	eenzelvigheidsbewijs	wel	genegen.	Kort	na	de	oorlog,	
op	6	februari	1919,	wordt	het	KB	betreffende	de	“aflevering	door	de	gemeentebesturen	van	een	
kaart	van	eenzelvigheid	en	van	inschrijving	in	de	bevolkingsregisters,	aan	alle	personen	van	meer	
dan	15	jaar	die	hunne	gewone	verblijfplaats	in	de	gemeente	hebben”	ondertekend,	ter	uitvoering	
van	de	Wet	van	2	juni	1856	betreffende	de	volkstellingen	en	de	bevolkingsregisters241.	ROSAMUNDE	
VAN	BRAKEL	 en	 XAVIER	 VAN	KERCKHOVEN,	 respectievelijk	 criminologe	 en	 historicus,	 zien	 in	 hun	
onderzoek	 drie	mogelijke	motieven	 die	 de	Belgische	 regering	 kort	 na	 de	 oorlog	 ertoe	 hebben	
aangezet	 om	 deze	 “kaart	 van	 eenzelvigheid	 en	 van	 inschrijving	 in	 de	 bevolkingsregisters”	 (hier	
kortweg	eenzelvigheidskaart	genoemd),	in	te	voeren242.		

Een	eerste	motief	dient	volgens	de	 twee	onderzoekers	 te	worden	gezocht	 in	het	algemene	na-
oorlogse	Belgische	politieke	 klimaat.	Op	11	november	1918	nodigt	 koning	Albert	 I	 een	 aantal	
prominente	politieke	en	economische	figuren	uit	op	zijn	hoofdkwartier	te	Loppem	(bij	Brugge),	
waar	onder	meer	de	 invoering	van	het	algemeen	enkelvoudig	stemrecht	wordt	beklonken.	Het	
invoeren	van	de	verplichte	eenzelvigheidskaart	kan	binnen	deze	context	gezien	worden	als	een	
manier	om	iedereen	die	het	recht	heeft	een	stem	uit	te	brengen,	te	registreren	en	te	identificeren.		

Een	tweede	motief	hangt	nauw	samen	met	de	toenemende	overheidsinmenging	in	het	sociale	en	
economische	leven	van	de	burger	na	de	Groote	Oorlog.		Dit	zorgde	ervoor	dat	“the	registration	of	
individuals	and	identity	cards	[…]	and	membership	of	the	Belgian	nationality	became	increasingly	
important	 as	 the	 bureaucratic	 access	 to	 rights243.”	 Zo	 zullen	 bijvoorbeeld	 vanaf	 1928	 alle	
pensioenen	om	de	drie	maanden	aan	de	rechthebbenden	worden	uitgekeerd,	mits	overlegging	
van	 diens	 identiteitskaart.	 Tegelijkertijd	 leidt	 de	 invoering	 van	 de	 kaart	 tot	 een	 verhoogde	
administratieve	controle	op	buitenlanders	in	België.		

Een	derde	motief	kan	worden	gevonden	in	het	arrest	MERTZ	van	het	Hof	van	Cassatie244.	De	feiten	
die	 aan	 dit	 arrest	 ten	 grondslag	 liggen	 zijn	 de	 volgende:	 wegens	 het	 niet	 bijhebben	 van	 zijn	
eenzelvigheidsbewijs	 op	 de	 openbare	 weg	 dient	 meneer	 MERTZ	 te	 	 verschijnen	 voor	 de	

																																																								
239	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0205.	
240	Supra	deel	1,	hoofdstuk	2.2.2.1.	
241	BS	22	februari	1919,	p.	623-624.	Wet	van	2	juni	1856:	BS	7	juni	1856.	
242	Er	is	ook	gezocht	naar	het	verslag	aan	de	Koning	bij	dit	KB,	hetgeen	normalerwijze,	samen	met	het	Besluit,	in	het	
Belgisch	Staatsblad	zou	moeten	verschijnen,	maar	dit	is	in	casu	niet	gebeurd.	Ook	in	het	werk	van	VAN	BRAKEL	en	VAN	
KERCKHOVEN	is	geen	verwijzing	naar	dit	verslag	terug	te	vinden.		R.	VAN	BRAKEL	en	X.	VAN	KERCKHOVEN	“The	emergence	of	
the	identity	card,	p.	174-176.	
243	R.	VAN	BRAKEL	en	X.	VAN	KERCKHOVEN	“The	emergence	of	the	identity	card”	p.	175.	
244	Cass.	18	november	1924,	Pas.	1925,	25.	
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politierechtbank	van	Sibret.	De	politierechter	spreekt	hem	echter	bij	verstek	vrij	omdat	het	KB	
van	6	februari	1919	volgens	de	rechter	op	geen	enkele	manier	in	verband	staat	met	de	organisatie	
van	de	bevolkingsregisters.	Het	KB	vindt	bijgevolg	geen	grondslag	in	de	Wet	van	2	juni	1856	en	
de	politierechter	laat	het	KB	buiten	toepassing	op	grond	van	artikel	159	Grondwet	(de	exceptie	
van	onwettigheid)245.	Ook	de	correctionele	rechtbank	van	Neufchateau	volgt	deze	redenering	en	
spreekt	MERTZ	 in	beroep	vrij.	De	zaak	komt	vervolgens	bij	het	Hof	van	Cassatie	die	het	vonnis	
verbreekt	en	de	zaak	verwijst	naar	de	correctionele	rechtbank	van	Dinant.	Die	bevestigt	echter	op	
25	juni	1924	het	vonnis	van	de	politierechter	van	Sibret.		

Er	wordt	hiertegen	opnieuw	cassatieberoep	ingesteld,	waarna	het	Hof,	op	18	november	1924,	in	
verenigde	 kamers	 uitspraak	 doet	 over	 de	 zaak.	 In	 dit	 baanbrekend	 arrest	 zal	 het	 Hof	 de	
uitvoerende	macht	van	de	Koning	zeer	ruim	interpreteren	en	wordt	het	begrip	“uitvoering	van	de	
wet”	 voortaan	 begrepen	 als	 “uit	 de	 wetten	 de	 gevolgen	 afleiden	 die	 er	 normalerwijze	 uit	
voortvloeien”.	Het	Koninklijk	Besluit	 van	6	 februari	1919	wordt	op	basis	van	deze	 redenering	
vervolgens	 grondwettelijk	 bevonden246.	 Het	 derde	 motief	 voor	 het	 invoeren	 van	 een	
eenzelvigheidskaart	ligt	bijgevolg	volgens	VAN	BRAKEL	en	VAN	KERCKHOVEN	in	het	controleren	of	
de	betrokken	personen	effectief	geregistreerd	zijn	in	het	bevolkingsregister247.	

De	drie	motieven	die	worden	aangehaald	door	VAN	BRAKEL	en	VAN	KERCKHOVEN	zijn	mijns	inziens	
nauw	met	 elkaar	 verbonden	 en	 hebben	 als	 gemeenschappelijk	 kenmerk	 een	 beter	 toezicht	 te	
kunnen	uitoefenen	op	de	bevolking.	Niet	enkel	ter	controle	op	wie	het	land	in-	en	uitgaat,	maar	
ook	 of	 de	 betrokken	 persoon	 effectief	 recht	 heeft	 op	 hetgeen	 hij/zij	 beweert.	 Het	
eenzelvigheidsbewijs	 dat	 door	 de	 Duitse	 bezetter	 is	 ingevoerd	 blijkt	 hiervoor	 het	 ideale	
instrument,	 waardoor	 het	 na	 de	 oorlog,	 onder	 het	 mom	 van	 de	 organisatie	 van	 de	
bevolkingsregisters	(zoals	voorzien	in	de	Wet	van	2	juni	1856),	bij	KB	wordt	verplicht.			

2.2.2 Korte	bespreking	van	het	KB	

De	eenzelvigheidskaart	 is	 verplicht	 voor	 alle	personen	vanaf	 vijftien	 jaar	 (art.	 1).	 In	 geval	 van	
huwelijk	en	telkenmale	de	belanghebbende	van	verblijf	verandert	dient	men	een	nieuwe	kaart	
aan	 te	vragen	(art.	2).	Op	vraag	van	de	politie	moet	de	kaart	worden	vertoond,	alsook	bij	elke	
woonstverandering	(art.	3).	De	slotbepaling	van	het	KB	(art.	5)	belast	vervolgens	de	Minister	van	
Binnenlandse	Zaken,	CHARLES	DE	BROQUEVILLE,	met	de	administratieve	maatregelen	die	voor	de	
toepassing	van	het	Besluit	noodzakelijk	zijn248.	

Een	 eerste	 Ministerieel	 Besluit	 van	 8	 februari	 1919	 regelt	 nauwkeurig	 het	 model	 van	 de	
eenzelvigheidskaart,	 de	 teruggave	 van	 de	 oude	 kaarten	 aan	 de	 gemeenten	 en	 het	 tijdsbestek	
waarbinnen	de	kaarten	aan	de	bevolking	moeten	afgeleverd	worden249.		

																																																								
245	 A.	 OOMS,	 “De	 uitvoerende	 bevoegdheid	 van	 de	 Koning:	 van	 conforme	 proclamatie	 tot	 eerste	 staatsmacht.	 Een	
historische	analyse	van	artikel	108	Grondwet.”	CDPK	2009(2),	p.	197-198.	De	auteur	beweert	dat	de	politierechter	van	
Sibret	“net	als	de	meeste	 lagere	magistraten”	het	KB	weigert	 toe	 te	passen.	Zoals	we	 later	nog	zullen	zien	gaat	deze	
stelling	alvast	niet	op	voor	de	Gentse	politierechter	tussen	1919	en	1923.	
246	A.	OOMS,	“De	uitvoerende	bevoegdheid	van	de	Koning”	p.	198	en	p.	216..	
247	R.	VAN	BRAKEL	en	X.	VAN	KERCKHOVEN	“The	emergence	of	the	identity	card”	p.	175.	
248	J.	VANDE	LANOTTE	en	G.	GOEDERTIER,	m.m.v.	T.	DE	PELSMAEKER,	Handboek	Belgisch	Publiekrecht.	Brugge,	Die	Keure,	2013,	
p.	763.	
249	BS	22	februari	1919,	p.	624-626.	
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Naast	de	 (voor)naam,	 geboorteplaats	 en	 –datum,	beroep	
en	de	lengte	van	de	persoon,	is	de	kaart	voorzien	van	een	
foto	 en	 wordt	 ze	 niet	 langer	 op	 bruin,	 maar	 op	 “stevig	
lichtgroen	karton,	dat	de	inkt	niet	opslurpt”	gedrukt.	Door	
het	 gebruik	 beschadigde	 kaarten	moet	men	 vernieuwen,	
alsook	“de	kaarten	van	de	personen	wier	wezen	niet	meer	
met	 het	 portret	 overeenstemt.”	 De	 prijs	 mag	 niet	 meer	
bedragen	dan	vijfentwintig	centiemen,	ook	bij	vervanging	
van	 een	 door	 het	 gebruik	 beschadigde	 kaart.	 Bij	 verlies	
wordt	 de	 prijs	 van	 een	 nieuwe	 kaart	 vastgelegd	 op	 één	
frank.	De	gemeenten	krijgen	vanaf	de	datum	van	publicatie	
drie	 maanden	 om	 de	 kaarten	 te	 maken	 en	 ze	 aan	 de	
bewoners	af	te	geven,	mits	inleveren	van	de	oude	kaarten.	
Bij	 “volstrekt	 onvermogen”	 kan	 de	 kaart	 ten	 slotte	
kosteloos	worden	afgeleverd.		

	

	

Het	 tweede	Ministerieel	 Besluit	 bevat	 een	 gedragslijn	 voor	 de	 gemeente	 bij	 de	 afgifte	 van	 de	
eenzelvigheidskaart	 aan	de	 inwoners250.	Hierin	 staat	 onder	meer	 te	 lezen	dat	 de	 gemeente	de	
gegevens	 op	 de	 eenzelvigheidskaart	 dient	 te	 controleren	met	 deze	 uit	 het	 bevolkingsregister,	
alsook	 de	 stappen	 die	 moeten	 ondernomen	 worden	 tegen	 de	 inwoners	 die	 geen	
eenzelvigheidskaart	komen	ophalen	binnen	het	bepaalde	tijdsbestek.	

2.2.3 Vervolgingen	voor	het	niet	bijhebben	van	het	eenzelvigheidsbewijs	

Het	 Koninklijk	 Besluit	 voorziet	 dat	 personen	 die	 geen	 eenzelvigheidskaart	 bij	 zich	 hebben	 of	
verwaarlozen	om	deze	te	vernieuwen,	“overeenkomstig	de	Wet	van	2	juni	1856”	een	boete	riskeren	
“welke	 de	 25	 frank	 niet	mag	 te	 boven	 gaan.”	 In	 VOLKSRECHT,	 een	 Kortrijks	weekblad	met	 rode	
signatuur,	 schrijft	 vakbondssecretaris	 JOSEPH	 COOLE,	 enkele	 jaren	 na	 het	 invoegen	 van	 de	
eenzelvigheidskaart	het	volgende	over	deze	maatregel:	

“Gedurende	den	oorlog	wierd	ons	de	gewoonte	opgedrongen	elk	een	eenzelvigheidskaart	te	
bezitten,	waarop	onze	geboortedatum,	beroep	en	woonst	aangeduid	is,	tot	zelfs	de	lengte	van	
ons	persoontje,	hoe	nietig	ook,	is	er	op	neergeschreven.	Sedert	den	oorlog	is	dit	een	algemeene	
politiemaatregel	geworden.	Een	Belg	zonder	eenzelvigheidskaart	is	erger	strafbaar	dan	een	

benzol	leveren	aan	den	vijand,	om	eigen	bondgenooten	omver	te	blazen.	Gaat	waarheen	ge	wilt,	
onverschillig	voor	welke	bestuurlijke	aangelegenheid,	’t	eerste	waarachter	ze	vragen	is	naar	

uwe	drij	blaadjes251.”	

In	wat	volgt	onderzoeken	we	bovenvermelde	stelling	van	COOLE	en	gaan	we	na	of	het	bijhouden	
van	eenzelvigheidskaart	inderdaad	streng	wordt	opgevolgd	en	hoe	hoog	de	boetes	oplopen	die	de	
Gentse	 politierechter	 hiervoor	 oplegt.	 Onderstaande	 tabel	 geeft	 een	 overzicht	 van	 het	 aantal	
overtredingen	op	het	KB	van	1919	die	tussen	1919	en	1923	door	de	Gentse	politierechter	worden	
behandeld.	

	

																																																								
250	BS	22	februari	1919,	p.	626-627.	
251	 J.	 COOLE,	 “Socialistische	 eenzelvigheidskaart”	 Volksrecht:	 Weekblad	 der	 Socialistische	 Federatie	 van	 het	
Arrondissement	Kortrijk,	Zondag	1	februari	1925.		
http://www.amsab.be/index.php?option=com_content&task=view&id=969&Itemid=608	

Afbeelding	6.	Voorbeeld	van	een	(gesloten)	eenzelvigheidskaart,	
afgeleverd	door	de	gemeente	Gent.	Bron:	Universiteitsbibliotheek	
Gent.				
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Datum	 Aantal	Overtredingen	
Abs.	 %	

11.10.1919	 19	 23,75	
09.10.1920	 42	 25,93	
08.10.1921	 45	 23,56	
07.10.1922	 37	 22,29	
06.10.1923	 37	 22,98	
TOTAAL	 180	 23,68	

Tabel	18.	Het	absoluut	en	procentueel	aantal	overtredingen	op	het	KB	van	06.02.1919	tussen	1919	en	1923.	Bron:	RAG	
R.142,	nrs.	273-377.	

179	personen	moeten	op	de	eerste	zittingsdag	van	oktober	tussen	1919	en	1923	voor	de	Gentse	
politierechter	 verschijnen	 omdat	 ze	 “geen	 drager/draagster	 waren	 van	 zijn/haar	
eenzelvigheidskaart.”	 Één	 persoon	 wordt	 vervolgd	 omdat	 ze	 “hare	 nieuwe	 woonst	 op	 hare	
eenzelvigheidskaart	niet	doen	aanduiden	heeft252”.	In	43%	van	de	gevallen	gaat	het	om	personen	
die	alleen	wegens	het	niet	bijhebben	van	hun	eenzelvigheidsbewijs	voor	de	politierechter	moeten	
verschijnen.	De	overige	57%	heeft	betrekking	op	personen	die	een	andere	overtreding	hebben	
begaan	en,	als	gevolg	hiervan,	op	vraag	van	de	politie	hun	kaart	niet	kunnen	tonen.	Tabel	achttien	
toont	dat	de	verplichting	om	de	kaart	bij	zich	te	hebben	door	de	bevoegde	instanties	goed	wordt	
opgevolgd,	aangezien	gemiddeld	bijna	24%	van	de	gedaagden	die	in	de	vijfjarige	periode	na	de	
oorlog	voor	de	politierechter	moeten	verschijnen,	dit	(onder	meer)	moeten	omdat	ze	niet	in	regel	
zijn	met	hun	eenzelvigheidskaart.	

Uitspraak	 Abs.	 %	
3	BEF	 44	 24,44	
5	BEF	 92	 51,11	
10	BEF	 38	 21,11	
15	BEF	 2	 1,11	

Vrijspraak	 4	 2,22	
Tabel	 19.	 Het	 absoluut	 en	 procentueel	 aantal	 geldboetes	 (in	 BEF)	 die	 de	 Gentse	 politierechter	 oplegt	 wegens	
overtredingen	op	het	KB	van	06.02.1919.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Bovenstaande	tabel	 toont	dat	 in	meer	dan	de	helft	van	de	gevallen	men	een	geldboete	van	vijf	
frank	opgelegd	krijgt253.	Voorts	 legt	de	politierechter	voornamelijk	 geldboetes	van	drie	of	 tien	
frank	 op	 aan	 de	 gedaagden.	 De	 twee	 gevallen	 waarin	 een	 geldboete	 van	 vijftien	 frank	 wordt	
uitgesproken,	 heeft	 de	 gedaagde	 uitdrukkelijk	 “bij	 hervalling”	 zijn	 eenzelvigheidskaart	 niet	 bij	
zich,	waardoor	hij	een	hogere	geldboete	moet	betalen254.	Op	het	eerste	zicht	lijkt	de	politierechter	
dus,	op	de	vier	keer	dat	hij	de	vrijspraak	uitspreekt	na,	steeds	een	geldboete	op	te	leggen	indien	
een	gedaagde	voor	hem	verschijnt	wegens	een	inbreuk	op	het	KB.	De	stelling	van	A.	OOMS	dat	de	
meeste	 lagere	magistraten	weigeren	het	KB	toe	te	passen	omdat	het	op	geen	enkele	manier	 in	
verband	staat	met	de	Wet	van	2	 juni	1856	op	de	bevolkingsregisters,	 is	dus	absoluut	niet	van	
toepassing	op	de	Gentse	politierechter255.		

Dat	de	rechter	enige	mildheid	aan	de	dag	 legt	 in	de	beoordeling	van	deze	overtredingen	blijkt	
echter	uit	het	feit	dat	hij	in	niet	minder	dan	zeventig	overtredingen	wegens	het	niet	bijhebben	van	
het	 eenzelvigheidsbewijs,	 de	 straf	 met	 uitstel	 uitspreekt	 (gelijk	 aan	 38,89%).	 De	 overtreders	
krijgen	in	dat	geval	dan	wel	een	straf	opgelegd,	maar	de	tenuitvoerlegging	ervan	wordt	uitgesteld	

																																																								
252	RAG	R.142,	nr.	377,	65/3545.	
253	Opnieuw	wordt	geen	rekening	gehouden	met	de	opdeciemen	die	vanaf	1922	worden	toegepast.	Indien	de	rechter	
vanaf	1922	bijvoorbeeld	een	boete	van	drie	frank	uitspreekt,	zal	de	gedaagde	negen	frank	moeten	betalen,	vijf	frank	
wordt	vijftien	frank	enz.		
254	RAG	R.142,	nr.	352,	41/2276	en	113/2356.	
255	Supra,	voetnoot.	245.	
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op	voorwaarde	dat	men	“gedurende	een	jaar	te	rekenen	van	heden	geen	nieuwe	veroordeling	voor	
misdaad	of	wanbedrijf	beloopt”.	

De	stelling	van	COOLE	lijkt	te	kloppen	wanneer	hij	zegt	dat	de	politie	bijzonder	goed	opvolgt	of	de	
bevolking	de	verplichte	kaart	te	allen	tijde	bij	zich	heeft	(“’t	eerste	waarachter	ze	vragen	is	naar	
uwe	drij	 blaadjes”).	De	 stelling	dat	het	niet	bijhebben	van	een	eenzelvigheidskaart	 zeer	 streng	
wordt	bestraft,	dient	te	worden	genuanceerd.	De	politierechter	legt	in	de	meeste	gevallen	wel	een	
geldboete	op	aan	wie	geen	eenzelvigheidskaart	kan	voorleggen,	maar	geen	enkele	keer	wordt	de	
maximumstraf	van	vijfentwintig	 frank	opgelegd	(zelfs	niet	 indien	men	“bij	hervalling”	hiervoor	
moet	 verschijnen)	 en	 bovendien	 wordt	 deze	 straf	 in	 ca	 39%	 van	 de	 gevallen	 met	 uitstel	
uitgesproken.	

HOOFDSTUK	3.	LE	CONTRÔLE	DES	PROSTITUÉES…	

3.1 	Een	gemeentelijke	bevoegdheid	

België	 kent	 tot	 1948	 geen	 nationale	 wetgeving	 over	 prostitutie.	 Krachtens	 artikel	 96	 van	 de	
gemeentewet	 van	 30	 maart	 1836	 hebben	 de	 gemeentelijke	 autoriteiten	 alle	 macht	 om	
reglementen	over	de	prostitutie	uit	 te	vaardigen256.	De	Gentse	politierechter	baseert	zich	in	de	
steekproef	tussen	1909	en	1919	op	het	Politiereglement	van	7	december	1889	om	straffen	aan	
prostituees	op	te	leggen.	Een	klein	jaar	na	de	oorlog,	op	15	december	1919,	wordt	een	nieuw	Gents	
politiereglement	op	de	prostitutie	uitgevaardigd.	Alvorens	dieper	in	te	gaan	op	de	houding	van	de	
politierechter	ten	aanzien	van	de	prostituees	bespreken	we	eerst	kort	deze	twee	reglementen	en	
de	houding	van	de	bezetter	tegenover	prostituees.	

3.1.1 PR	van	7	december	1889257	

Het	politiereglement	van	7	december	1889	is	een	licht	gewijzigde	versie	van	het	reglement	van	
21	 december	 1850.	 In	 de	 eerste	 plaats	 mag	 men,	 zonder	 de	 voorafgaandelijke	 schriftelijke	
toestemming	van	het	College	van	burgemeester	en	schepenen,	geen	“maison	de	prostitution	où	de	
rendez-vous”	openen258.	Prostituees	moeten	voorafgaandelijk	op	het	politiebureau	hun	gegevens	
meedelen,	alwaar	ze	een	boekje	(voor	vrouwen	die	in	een	“maison”	werken)	of	een	kaart	(voor	
zelfstandige	prostituees)	ontvangen.	De	huizen	mogen	geen	clandestiene	prostituees	(die	zich	niet	
hebben	aangemeld	op	het	politiebureau)	tewerkstellen.		

Verder	wordt	aan	de	prostituees	het	verbod	opgelegd	zich	na	23	uur	op	straat	 te	begeven,	op	
publieke	plaatsen	halt	te	houden	of	groepjes	te	vormen.	Bovendien	is	het	verboden	“d’y	commettre	
aucune	action	honteuse	ou	d’y	tenir	des	propos	obscènes;	de	se	présenter	dans	une	tenue	indécente	
ou	en	état	d’ivresse.”	Ten	slotte	wordt	ook	voorzien	in	een	gezondheidsdienst	die	bestaat	uit	vier	
geneesheren.	 Deze	 worden	 belast	 met	 1)	 het	 bezoeken	 van	 prostituees	 in	 de	 ‘huizen’;	 2)	 de	
behandeling	van	mannen	en	vrouwen	die	besmet	zijn	met	syfilis;	3)	het	brengen	van	een	dagelijks	
en	gratis	bezoek	aan	de	mannen	en	vrouwen	die	met	syfilis	besmet	zijn.	Alle	prostituees	die	zijn	
ingeschreven	moeten	zich	minstens	tweemaal	per	week	aan	een	geneeskundig	onderzoek	door	
de	gezondheidsdienst	laten	onderwerpen.	

																																																								
256	P.	BONCQUET,	Lief	en	leed,	p.	18.	
257	SAG,	Gemeenteblad	1889,	het	“Règlement	sur	la	prostition”	is	apart	bijgevoegd	in	het	Gemeenteblad.	
258	 In	 de	 rendez-vous	 huizen	 kan	men	 kamers	 per	 nacht	 of	 per	 dag	 huren,	 de	 prostituees	 verblijven	 hier	 dus	 niet	
permanent,	zoals	wel	in	de	bordelen	het	geval	is.	C.	VAN	HOOREWEGHE,	“Het	prostitutioneel	kader	te	Gent	in	de	periode	
1910-1932.”	Handelingen	der	maatschappij	voor	geschiedenis	en	oudheidkunde	te	Gent,	1990(XLIV),	p.	152.	
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3.1.2 …	Non	négociable	pour	l’occupant259	

Met	de	komst	van	de	Duitse	soldaten	neemt	de	prostitutie	volgens	historicus	PIET	BONCQUET	een	
hoge	 vlucht,	 zeker	 in	 de	 steden	 en	 de	 militaire	 zone	 vlak	 achter	 het	 front.	 Het	 aantal	
geslachtsziekten	 onder	 de	 soldaten	 stijgt	 onrustwekkend	 en	 dit	 baart	 de	 Duitse	 legerleiding	
ernstige	kopzorgen.	Men	vreest	namelijk	dat	dit	tot	een	ernstige	verzwakking	van	de	legerkorpsen	
zal	leiden.	In	de	eerste	maanden	van	1915	beslist	de	bezetter	het	heft	in	eigen	handen	te	nemen	
en	de	prostitutie	aan	een	veel	strengere	controle	te	onderwerpen260.	

Historicus	 BENOIT	MAJERUS	 heeft	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	 controle	 op	 prostitutie	 te	 Brussel	
tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog261.	Reeds	kort	na	de	Duitse	inval	in	Brussel,	gaat	de	bezetter	zich	
mengen	 in	 het	 toezicht	 en	 de	 controle	 op	 de	 prostituees.	 Omdat	 hij	 de	 houding	 van	 de	 lokale	
politiediensten	tegenover	prostituees	te	laks	vindt,	begint	gouverneur-generaal	VON	BISSING	vanaf	
begin	 1915	 met	 de	 oprichting	 van	 een	 Sittenpolizei,	 die	 volledig	 onder	 gezag	 van	 de	 Duitse	
bezetter	terechtkomt262.	Op	9	maart	1915	wordt	bovendien	een	nieuw	reglement	verspreid	onder	
de	 titel	“Politiemaatregelen	voor	de	veiligheid	der	gezondheid,	de	openbare	orde	en	de	openbare	
zedelijkheid263.”	Vanaf	dat	moment	verliezen	de	gemeentelijke	autoriteiten	hun	bevoegdheid	om	
de	prostitutie	te	reglementeren.	Bijgevolg	verliest	ook	de	politierechtbank	de	bevoegdheid	om	de	
overtredingen	op	de	gemeentelijke	prostitutiereglementen	te	sanctioneren,	ten	voordele	van	“une	
juridiction	administrative	allemande264.”	Volgens	BONCQUET	nemen	andere	steden	en	gemeenten	
deze	reglementering	over,	aangepast	aan	de	eigen	regio265.			

Ook	in	Gent	vaardigt	de	opperbevelhebber	van	het	vierde	leger,	ALBRECHT	VON	WÜRTENBERG,	op	11	
februari	1915,	een	besluit	uit	ten	einde	de	venerische	ziekten	te	bestrijden.	Hiermee	komt	volgens	
VAN	HOOREWEGHE	een	einde	aan	de	lakse	houding	van	de	overheid	en	de	politiediensten	tegenover	
prostitutie266.	De	verordening	verplicht	om	in	elke	drankgelegenheid	een	lijst	uit	te	hangen	met	
daarop	de	namen	van	alle	 ingeschreven	prostituees,	serveersters	en	“verdachte	meisjes”.	Deze	
vrouwen	worden	vervolgens	verplicht	zich	tweemaal	per	week	bij	een	Duitse	dokter	van	dienst,	
een	zogenaamde	“politiedokter”,	aan	te	melden267.	Officieel	is	het	de	bedoeling	van	de	bezetter	om	
de	zieke	vrouwen	te	kunnen	afzonderen	tot	zij	genezen	zijn.	In	de	praktijk	komt	het	er	volgens	
VAN	HOOREWEGE	echter	op	neer	dat	“de	meeste	vrouwen	gedurende	de	hele	oorlogsperiode	van	de	
ene	naar	de	andere	instelling	verhuizen,	ongeacht	het	feit	of	zij	nu	ziek	zijn268.”		

Of	er	echt	sprake	is	van	een	aparte	zedenpolitie	in	Gent,	naar	analogie	met	Brussel,	hebben	we	in	
de	geraadpleegde	archieven	en	 literatuur	niet	kunnen	achterhalen.	Het	 lijkt	ons	echter	weinig	
waarschijnlijk	 aangezien	 de	 Gentse	 politierechtbank	 tijdens	 de	 oorlog	 overtredingen	 op	 de	
prostitutiereglementen	blijft	bestraffen	en	zijn	bevoegdheid	in	deze	materie	niet	lijkt	af	te	staan	
aan	een	Duits	administratief	rechtscollege	(Infra	3.2).		

De	Gentse	politie	wordt,	vanaf	maart	1915,	wel	in	een	bijzondere	positie	geplaatst.	In	het	eerste	
deel	hebben	we	gezien	dat	burgemeester	BRAUN	begin	maart	1915	uit	zijn	functie	als	hoofd	van	
de	politie	zal	worden	ontzet	en	vervangen	door	“den	Heer	kapitein	Heitz,	keizerlijk	geheimraad”.	
Vanaf	maart	 komt	 er	 dus	 een	 Duitse	militair	 aan	 het	 hoofd	 van	 de	 Gentse	 politie	 (afbeelding	
zeven).	Volgens	MELANIE	BOST	treden	er,	met	betrekking	tot	de	minderjarige	prostituees,	geregeld	

																																																								
259	 “Non	 négociable	 pour	 l’occupant:	 le	 contrôle	 des	 prostituées,”	 is	 een	 titel	 die	 is	 overgenomen	 uit	 het	
doctoraatsonderzoek	van	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	154.	
260	P.	BONCQUET,	Lief	en	leed,	p.	114-115.	
261	B.	MAJERUS,	“La	prostitution	à	Bruxelles	pendant	la	Grande	Guerre:	contrôle	et	pratique.”	Crime,	Histoire	et	Sociétés,	
7,	2003(1),	p.	1-39.	
262	Deze	“Sittenpolizei”	 is	samengesteld	uit	Duitse	agenten,	die	onder	de	directe	controle	staat	van	het	hoofd	van	de	
burgerlijke	administratie,	KURT	GERSTEIN.	B.	MAJERUS,	“La	prostitution	à	Bruxelles”,	p.	9-10.	
263	Online	raadpleegbaar	via	http://uurl.kbr.be/1001056.		
264	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.155.	
265	P.	BONCQUET,	Lief	en	leed,	p.	117.	
266	C.	VAN	HOOREWEGHE,	“Het	prostitutioneel	kader	te	Gent”,	p.	153.	
267	P.	BONCQUET,	Lief	en	leed,	p.	155.	
268	C.	VAN	HOOREWEGHE,	“Het	prostitutioneel	kader	te	Gent”,	p.	153.	



Inhoudelijke	analyse	

	 67	

spanningen	 op	 tussen	 HEITZ	 en	 de	 Gentse	 magistratuur269.	 HEITZ	 erkent	 dat	 de	 Wet	 op	 de	
minderjarigen	van	toepassing	 is	op	de	 jonge	vrouwen	onder	de	achttien	 jaar,	maar	weigert	dit	
voor	de	prostituees	tussen	achttien	en	eenentwintig	jaar270.	Hij	eist	bovendien	dat	alle	processen-
verbaal	met	betrekking	tot	deze	prostitutuees	eerst	aan	hem	worden	gecommuniceerd,	waarna	
hij	beslist	ze	al	dan	niet	naar	het	parket	door	te	sturen.	Bovendien	kent	hij	zichzelf	het	recht	toe	
algemene	 instructies	 aan	de	politie	 te	 verlenen	aangezien	de	oorlog	volgens	hem	een	 speciale	
situatie	 creëert,	 waarbinnen	 de	 belangen	 van	 het	 Duitse	 leger	 primeren	 op	 de	 wetgeving271.	
Gedurende	 de	 volledige	 bezetting	 bestaat	 hierover	 onenigheid	 tussen	 de	 magistraten	 en	 de	
bezetter.	

	

3.1.3 PR	van	15	december	1919272	

Het	 nieuwe	 na-oorlogse	 intercommunaal	 “Reglement	 op	 de	 ontucht”	 voor	 Gent	 en	 de	
aangrenzende	 gemeentes	 is	 een	 pak	 strenger	 voor	 de	 prostituees.	 In	 het	 bijzonder	 omdat	 “de	
vooruitgang	 der	 wetenschap	 heeft	 bewezen	 dat	 de	 venerische	 ziekten	 ernstig	 lichaamlijk	 en	
intellectueel	verval	meebrengen,	niet	alleen	bij	deze	die	er	door	besmet	werden,	maar	ook	bij	hun	
nakomelingschap,	en	dikwijls	rechtstreeks	oorzaak	zijn,	alhoewel	in	verren	graad,	van	sterfgevallen,	
vroeger	aan	physiologische	of	organische	sleet	toegeschreven273.”	De	gezondheid	van	de	vrouwen	
staat	 bijgevolg	 centraal	 in	 het	 reglement,	 zo	 getuigt	 onder	meer	 de	 verplichting	 om	 in	 iedere	
kamer	een	lijst	of	tabel	op	te	hangen	“de	nodige	voorbehoedingszorgen	en	het	passend	materieel	
vermeldende.”	 De	 vrouwen	 moeten	 ook	 twee	 keer	 per	 week	 een	 gezondheidsonderzoek	
ondergaan,	waavan	er	ten	minste	twee	per	maand	op	een	onverwacht	tijdstip	zullen	plaatsvinden.	

Waar	 in	 het	 reglement	 van	 1899	 slechts	 in	 enkele	 bepalingen	 de	 bewegingsvrijheid	 van	 de	
vrouwen	wordt	beperkt,	is	het	nieuwe	reglement	veel	strenger.	Artikel	28	geeft	een	gedetailleerde	
opsomming	van	wat	de	vrouwen	allemaal	niet	meer	mogen	doen	“om	aanhitsing	tot	ontucht	op	
den	openbare	weg”	te	vermijden.	Het	is	verboden	om	zich	na	22	uur	nog	op	de	openbare	weg	te	
bevinden,	zich	te	laten	zien	aan	vensters	of	deuren	van	hun	huis,	heen	en	weer	te	wandelen	op	
een	 beperkte	 plaats,	 binnen	 te	 gaan	 in	 de	 cinema’s,	 herbergen,	 schouwburgen	 en	 andere	
																																																								
269	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	156-157.	
270	Minderjarigen	die	onder	toezicht	van	de	jeugdrechter	worden	geplaatst,	worden	normaal	in	vrijheid	gesteld,	maar	
vanaf	april	1917	zal	de	bezetter	echter	enkele	honderden	jonge	vrouwen	onder	de	21	jaar	inlijven	in	“des	bataillons	de	
travailleurs	forcés”:	M.	BOST	en	S.	HORVATH,	“Une	première	crise	majeure”,	p.	522.	
271	M.	BOST,	Traverser	l’occupation	1914-1918,	p.	157.	
272	SAG,	Gemeenteblad	1919,	deel	II,	p.	728-738.	
273	SAG,	Gemeenteblad	1919,	p.	725.	

Afbeelding	7.	Tekstaffiche	waarin	burgemeester	Braun	bekendmaakt	niet	langer	aan	het	hoofd	te	staan	
van	de	Gentse	politie.	Bron:	SAG,	beeldbank,	tekstaffiches,	bestandsnaam:	SAG_MA_M32bis_AF_1915_0038.	
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vergaderplaatsen,	 enz…	 Inbreuken	 tegen	 het	 reglement	 kunnen	 worden	 bestraft	 door	 de	
politierechter	met	een	boete	van	vijf	tot	vijfentwintig	frank	en/of	een	gevangenisstraf	van	één	tot	
zeven	dagen.	

3.2 	Houding	van	de	Gentse	politierechter	ten	opzichte	van	de	prostituees	

Indien	er	voor	en	tijdens	de	Groote	Oorlog	prostituees	voor	de	rechter	verschijnen,		gaat	het	in	de	
eerste	plaats	om	vrouwen	die	voorbijgangers	aanzetten	tot	ontucht.	Vervolgens	verschijnen	acht	
vrouwen	die	zich	na	23	uur	nog	op	straat	hebben	bevonden	of	in	een	herberg	zijn	geweest,	hoewel	
dit	 uitdrukkelijk	 wordt	 verboden.	 Één	 vrouw	moet	 voor	 de	 Gentse	 politierechter	 verschijnen	
omdat	ze	“op	de	openbare	weg	heeft	standgenomen”	en	één	vrouw	omdat	ze	“in	een	verboden	straat	
heeft	gewoond	of	verbleven”.			
De	invloed	van	de	Eerste	Wereldoorlog	op	de	reglementering	van	de	prostitutie	en	de	toenemende	
belangstelling	voor	de	strijd	tegen	venerische	ziektes	kort	na	de	oorlog,	laat	zich	ook	duidelijke	
zien	 in	 bovenstaande	 grafiek.	 Niet	 alleen	 stijgt	 het	 aantal	 prostituees	 die	 zich	 moeten	
verantwoorden	voor	de	Gentse	politierechter	spectaculair	in	de	jaren	1920	en	1921.	Ook	in	de	
aard	van	de	overtredingen	 is	een	duidelijke	verschuiving	op	 te	merken.	Tussen	1909	en	1913	
dient	geen	enkele	vrouw	voor	de	rechter	te	verschijnen	omdat	ze	zich	heeft	onttrokken	aan	het	
geneeskundig	onderzoek,	hoewel	het	PR	van	1889	dit	ook	reeds	verplicht274.	Tussen	1919	en	1923	
vinden	we	echter	niet	minder	dan	53	overtredingen	tegen	het	verplicht	geneeskundig	onderzoek	
in	de	vonnissen,	gelijk	aan	46%	van	het	totale	aantal	overtredingen	op	de	prostitutiereglementen	
in	de	steekproef.	

																																																								
274	Tijdens	de	oorlog	is	het	de	Duitse	bezetter	die	hierop	toeziet,	krachtens	de	verordening	van	11	februari	1915	
(Supra	deel	2,	hoofdtuk	3.1.2).	

Grafiek	13.	Overzicht	van	het	aantal	overtredingen	met	betrekking	tot	prostitutie.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-
377.	
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Vanaf	1921	daalt	het	aantal	prostituees	in	de	vonnissen	opnieuw	zienderogen.	De	strenge	aanpak	
van	 de	 Gentse	 politierechter	 lijkt	 dus	wel	 zijn	 vruchten	 af	 te	 werpen.	 De	 hoge	 geldboetes	 en	
gevangenisstraffen	die	in	de	twee	voorgaande	jaren	worden	opgelegd,	kunnen	de	vrouwen	ertoe	
hebben	 aangezet	 zich	 toch	 aan	 het	 reglement	 te	 houden	 en	 zich	 tweemaal	 per	week	 te	 laten	
onderzoeken.	In	1922	en	1923	wordt	slechts	één	“publieksvrouw”	voor	de	rechter	gedaagd	omdat	
ze	zich	aan	het	onderzoek	heeft	onttrokken275.		

Een	 tweede	opvallende	vaststelling	 is	 dat	 er	 ook	 tijdens	de	oorlog	prostituees	 voor	de	Gentse	
politierechter	moeten	verschijnen.	Het	lijkt	erop	dat	de	bezetter	zich	in	Gent	heel	streng	uitlaat	
over	het	 geneeskundig	onderzoek	 en	het	 toezicht	hierop	volledig	naar	 zich	 toetrekt,	maar	 het	
bestraffen	van	de	overige	overtredingen	overlaat	aan	de	politierechter.	Dit	is	een	andere	situatie	
dan	 in	 Brussel	 waar	 de	 politierechtbanken,	 met	 de	 oprichting	 van	 een	 “Sittenpolizei”,	 hun	
bevoegdheid	inzake	prostitutie	verliezen276.		

Hoe	streng	de	rechter	ook	is	voor	de	prostituees,	op	de	zitting	van	24	oktober	1914	worden	toch	
vier	 vrouwen	 vrijgesproken	 door	 GEORGES	 WÜRTH.	 In	 de	 chaos	 van	 de	 eerste	 dagen	 van	 de	
bezetting,	verleent	de	politierechter	geen	prioriteit	aan	inbreuken	op	het	prostitutiereglement277.	

Periode	 Vrijspraak	 Gevangenisstraf	 Geldboete	
	 	 10	BEF	 15	BEF	 20	BEF	 25	BEF	

1909-
1913	 0	 11	 0	 17	 0	 3	

1914-
1917	 4	 1	 3	 6	 2	 0	

1919-
1923	 0	 26	 2	 32	 10	 36	

TOTAAL	 4	 38	 5	 55	 12	 39	
						Tabel	20.	Overzicht	van	de	uitspraken	tegen	prostituees	tussen	1909	en	1923.	Bron:	RAG	R.142,	nrs.	273-377.	

Waar	we	in	de	overige	vonnissen	zelden	iets	te	weten	komen	over	recidive,	staat	in	de	vonnissen	
met	betrekking	 tot	de	prostitutie	 geregeld	 te	 lezen	dat	de	prostituee	 zich	 “bij	 hervalling”	of	 “x	
maal”	 aan	 het	 geneeskundig	 onderzoek	 heeft	 onttrokken	 of	 een	 andere	 overtreding	 op	 het	
politiereglement	heeft	begaan.	De	zware	straffen	die	aan	deze	vrouwen	worden	opgelegd	(tabel	
twintig)	kunnen	bijgevolg	zeker	ten	dele	aan	de	hoge	graad	van	recidive	worden	toegeschreven.		
In	beide	politiereglementen	staat	namelijk	te	lezen	dat	de	maximumstraf	kan	worden	opgelegd	in	
geval	van	recidive.	

Ten	 slotte	 is	 het	 opvallend	 dat	 95%	 van	 de	 “publieksvrouwen”	 verstek	 laat	 gaan	 voor	 de	
politierechter	en	enkele	namen	meerdere	malen	in	de	vonnissen	opduiken.		In	totaal	moeten	77	
“publieksvrouwen”	voor	de	politierechter	verschijnen	in	de	onderzochte	periode.	Daarbinnen	zijn	
er	veertien	vrouwen	waarvan	de	naam	twee	keer	opduikt	in	de	vonnissen	en	twee	vrouwen	die	
drie	keer	voor	de	politierechter	worden	gedaagd278.		
	
	
	
																																																								
275	RAG	R.	142,	nr.	377,	153/3644.	
276	B.	MAJERUS,	“La	prostitution	à	Bruxelles”,	p.	11	en	p.	22:	MAJERUS	spreekt	van	“une	juridiction	allemande	qui	n’est	pas	
spécifiée”.	In	zijn	onderzoek	heeft	hij	geen	informatie	over	de	werking	ervan	gevonden,	noch	over	het	aantal	vrouwen	
die	door	dit	orgaan	zijn	bestraft.	
277	Het	betreft	vier	vrouwen	die	voorbijgangers	zouden	hebben	aangezet	tot	ontucht	en	één	vrouw	die	nog	“na	het	uur	
in	omloop”	is	geweest:	RAG	R.142,	nr.	321	118/2915	en	2916,	119/2917	en	120/2918.	
278	Moeten	twee	keer	verschijnen:	ARTOIS	MARIA,	BEELAERT	MARTHA	AUGUSTA,	COOPMAN	MARIA,	DE	BAERDEMAEKER	AUGUSTA,	
GEIRNAERT	MARIA-ROMANIA,	MAES	HELENA-MARIA,	SOENS	JOANNA,	STERCKX	CORALIE,	SYNESAELE	MARIA,	VAN	HOEY	MARIA,	VAN	PARIJS	
HELENA,	VERDONCK	MARIA,	VERMEIRE	MARIA	en	VERSPEELT	JULIENNE.	Moeten	drie	keer	verschijnen:	DE	BRUYNE	EMMA-MARIA	en	
DESCHEPPER	MARIA	
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SLOTBESCHOUWING	

Aan	het	begin	van	deze	scriptie	hebben	we	ons	de	vraag	gesteld	of	de	Eerste	Wereldoorlog	een	
belangrijke	invloed	heeft	uitgeoefend	op	de	samenstelling,	werking	en	rechtspraak	van	de	Gentse	
politierechtbank.	 Om	 op	 deze	 vraag	 een	 antwoord	 te	 formuleren	 zijn	 ca.	 1.700	 minuten	 van	
vonnissen	van	de	politierechtbank	geconsulteerd,	in	excel	verwerkt	en	inhoudelijk	geanalyseerd.		

Hoewel	GEORGES	MARTYN,	in	zijn	onderzoek	naar	de	wetenschappelijke	waarde	van	negentiende-
eeuwse	 politievonnissen	 uit	 het	 kanton	 Avelgem,	 tot	 weinig	 bevredigende	 conclusies	 komt,	
menen	 we	 in	 deze	 masterscriptie	 toch	 enkele	 “sporen	 van	 de	 oorlog”	 terug	 te	 vinden	 in	 de	
vonnissen,	zowel	in	de	samenstelling	en	de	werking,	als	in	de	rechtspraak	van	de	politierechter.		

Verwijzingen	 naar	 de	 Groote	 Oorlog	 zijn	 zelden	 expliciet	 in	 de	 vonnissen	 terug	 te	 vinden.	 De	
uitspraak	van	CLEMENCE	BLANCKAERT,	die	haar	geldboete	niet	wil	betalen	en	zich	hiervoor	naar	de	
“Duitsche	Kommandantur”	zal	wenden,	is	een	leuke	anekdote	maar	een	grote	uitzondering	in	de	
vonnissen	die	zijn	geraadpleegd.	Om	te	achterhalen	of	de	oorlog	zijn	sporen	nalaat	in	de	vonnissen	
van	de	rechtbank	moeten	we	bijgevolg	niet	alleen	de	vijfjarige	periode	voor	en	na	de	oorlog	in	het	
onderzoek	betrekken,	maar	is	het	bovendien	noodzakelijk	ander	bronnenmateriaal	te	raadplegen	
dat	meer	inzicht	verschaft	in	de	wetgeving	en	de	actoren	binnen	de	Gentse	politierechtbank.	We	
treden	hiermee	alvast	de	stelling	van	JOZEF	BEKERS	bij,	wanneer	hij	zegt	dat	het	noodzakelijk	 is	
andere	bronnen	in	het	onderzoek	te	betrekken	teneinde	het	archief	van	de	politierechtbank	beter	
te	laten	renderen.	

De	samenstelling	 van	de	rechtbank	en	de	verschillende	actoren	die	voor	de	politierechtbank	
verschijnen	is	grondig	bestudeerd.	De	zittende	magistratuur	wordt	doorheen	de	volledige	periode	
voornamelijk	 vertegenwoordigd	 door	 VICTOR	 TIBBAUT,	 eerst	 in	 de	 hoedanigheid	 van	
plaatsvervangend	vrederechter,	later	als	vrederechter	van	het	eerste	kanton	Gent.	Ook	de	staande	
magistratuur	 lijkt	 ons	 op	 het	 eerste	 zicht	 weinig	 informatie	 te	 verlenen	 over	 de	 Eerste	
Wereldoorlog	 te	 Gent,	 ware	 het	 niet	 dat	 de	 openbare	 aanklager	 zichzelf	 vanaf	 1916	 in	 de	
onderzochte	vonnissen	begint	aan	te	duiden	als	“hoofdpolitiekommissaris”,	terwijl	hij	voordien	
in	de	hoedanigheid	van	“politiekommissaris”	optreedt.	Deze	kleine	aanpassing	 in	de	vonnissen	
blijkt	echter	het	gevolg	te	zijn	van	een	belangrijke	machtswissel	binnen	de	Gentse	politie.	Niet	
enkel	 wordt	 de	 hoofdcommissaris	 in	 maart	 1915	 opgepakt	 door	 de	 Duitse	 bezetter,	 ook	
burgemeester	BRAUN	dient	ontslag	te	nemen	als	hoofd	van	de	Gentse	politie.	Dat	VAN	DOUSSELAERE	
zichzelf	 in	 de	 vonnissen	 vervolgens	 aanduidt	 als	 “hoofdpolitiekommissaris”	 betekent	 hoogst	
waarschijnlijk	dat	hij	de	plaats	van	de	gearresteerde,	 en	 later	op	 rust	 gestelde,	 VAN	WESEMAEL	
overneemt.		

Een	volgende	actor	in	de	gedingvoering	voor	de	politierechtbank	is	de	advocaat.	Hoewel	het	aantal	
gedaagden	dat,	in	de	vijfjarige	periode	voor	en	na	de	oorlog,	een	raadsman	onder	de	arm	neemt	
nagenoeg	gelijk	blijft,	daalt	dit	aanzienlijk	tijdens	de	oorlog.	Financiële	overwegingen	liggen	hier	
volgens	ons	aan	de	basis.		

Het	onderzoek	naar	het	profiel	van	de	gedaagde	heeft	ten	slotte	enkele	interessante	vaststellingen	
opgeleverd.	Voor	de	oorlog	is	77%	van	de	gedaagden	een	man,	met	een	gemiddelde	leeftijd	van	
vierendertig	jaar,	die	in	de	meerderheid	van	de	vonnissen	het	beroep	van	arbeider	uitoefent	en	
woonachtig	is	 in	het	Gentse	rechtsgebied.	Hoewel	het	beroep,	de	leeftijd	en	de	woonplaats	aan	
weinig	 schommelingen	 onderworpen	 zijn	 doorheen	 de	 onderzochte	 periode,	 valt	 het	 op	 dat	
tijdens	 de	 oorlog	 slechts	 58%	 van	 de	 overtreders	 een	 man	 is.	 Na	 de	 oorlog	 stijgt	 het	 aantal	
mannelijke	gedaagden	opnieuw	naar	een	gemiddelde	van	71%.			

Dat	de	grootste	groep	gedaagden	het	beroep	van	arbeider	uitoefent	doorheen	de	volledige	periode	
is	opvallend	gezien	de	hoge	werkloosheidsgraad	te	Gent	tijdens	de	Groote	Oorlog.	Hier	is	in	de	
politievonnissen	geen	spoor	van	terug	te	vinden.	Bovendien	zien	we	dat	het	aantal	vrouwelijke	
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gedaagden	tijdens	de	oorlog	een	groter	aandeel	inneemt.	Hoewel	de	meeste	gedaagden	doorheen	
de	volledige	periode	woonachtig	zijn	binnen	het	rechtsgebied	Gent,	daalt	het	aantal	gedaagden	
dat	buiten	het	Gentse	rechtsgebied	woont	en	tijdens	de	bezetting	voor	de	Gentse	politierechtbank	
moet	 verschijnen	 toch	 aanzienlijk,	 hetgeen	 in	 verband	 kan	 worden	 gebracht	 met	 de	 Duitse	
bezettingspolitiek	inzake	personenverkeer.	

Ook	met	betrekking	tot	de	werking	van	de	Gentse	politierechtbank	en	de	oorlogsinvloed	hierop	
kunnen	we	enkele	belangrijke	conclusies	trekken.	In	de	eerste	plaats	daalt	het	aantal	vonnissen	
dat	de	politierechter	velt	aanzienlijk	tijdens	de	oorlog.	Bovendien	moeten	de	Gentse	rechtbanken,	
door	de	Duitse	bezetting	van	het	Justitiepaleis,	verhuizen	naar	andere	plaatsen	binnen	de	stad.	
Voor	het	vredegerecht	gaan	de	zittingen	vanaf	november	1914	door	in	het	Sint-Lievenscollege	aan	
de	Zilverenberg.	Van	een	staking	bij	de	Gentse	politierechter	vanaf	februari	1918	lijkt	allerminst	
sprake.	In	de	maanden	oktober	en	november	vinden	er		geen	zittingen	plaats,	de	overige	maanden	
gaan	de	werkzaamheden	op	de	politierechtbank,	hetzij	in	mindere	mate,	gewoon	door.	

Een	andere	opmerkelijke	waarneming	vinden	we	in	de	gevoelige	daling	van	de	tijdsduur	tussen	
de	datum	van	het	vaststellen	van	de	feiten	en	de	datum	waarop	het	vonnis	wordt	geveld.	Er	kan	
bijgevolg	zeker	worden	gesteld	dat	de	rechter	over	het	algemeen	“une	suite	rapide”	verleent	aan	
de	overtredingen	die	hij	tijdens	de	oorlog	moet	beslechten.	Uit	de	andere	procedurele	elementen,	
zoals	de	taal	van	de	vonnisen,	het	aantal	personen	dat	verstek	laat	gaan	en	het	aantal	keer	dat	
hoger	 beroep	 of	 verzet	wordt	 aangetekend,	 kunnen	we	 geen	duidelijke	 invloed	 van	 de	 oorlog	
waarnemen.	

De	rechtspraak	van	de	Gentse	politierechter	lijkt	op	het	eerste	zicht	vreemd	aan	enige	invloed	
van	 de	 Duitse	 bezetter.	 De	 Minister	 van	 Justitie	 deelt	 in	 1914	 mee	 dat	 “les	 tribunaux	 locaux	
s’abstiendraient	également	de	connaître	des	 infractions	aux	 lois	édictées	par	 l’envahisseur”	en	de	
Gentse	 politierechter	 houdt	 zich	 hier	 ook	 strikt	 aan.	 Over	 de	 overtredingen	 op	 de	 Duitse	
verordeningen	worden	we	in	de	vonnissen	bijgevolg	niet	geïnformeerd.	Zodra	de	Duitse	bezetter	
een	verordening	uitvaardigt	in	een	aangelegenheid	waarvoor	de	politierechter	bevoegd	is	(zoals	
de	openingsuren	van	de	herbergen),	vinden	we	hierover	geen	vonnissen	meer	terug.		

Ook	 van	 de	 strenge	 houding	 vanwege	 de	 bezetter	 tegenover	 de	 prostituees	 vinden	 we	 in	 de	
vonnissen	geen	spoor	terug.	In	tegenstelling	tot	wat	BENOIT	MAJERUS	opmerkt	in	Brussel,	verliest	
de	 Gentse	 politierechter	 niet	 zijn	 volledige	 bevoegdheid	 over	 de	 inbreuken	 op	 de	
prostitutiereglementen	ten	voordele	van	een	Duits	administratief	rechtscollege.	De	angst	voor	de	
verspreiding	van	venerische	ziektes	blijft	echter	wel	nazinderen	en	vertaalt	zich	in	een	nieuw	en	
strenger	politiereglement	na	de	oorlog.	In	1920	en	1921	veroordeelt	de	politierechter	een	groot	
aantal	vrouwen	die	zich	hebben	onttrokken	aan	het	geneeskundig	onderzoek,	waarvoor	hij	ook	in	
zware	straffen	voorziet.		

Hoewel	de	Brusselse	procureur	des	Konings	in	een	omzendbrief	aan	de	magistraten	vraagt	om	
zich	tijdens	de	bezetting	voornamelijk	te	focussen	op	overtredingen	die	de	openbare	orde	en	de	
veiligheid	 in	 het	 gedrang	 brengen,	 zoals	 nachtlawaai	 en	 openbare	 dronkenschap,	 doet	 de	
politierechter	 dit	 enkel	 op	 de	 zitting	 van	 24	 oktober	 1914,	 vlak	 nadat	 Gent	 in	 handen	 van	 de	
bezetter	is	gevallen.	Die	dag	worden	maar	liefst	72,5%	van	de	gedaagden	door	de	politierechtbank	
vrijgesproken.	Indien	de	rechter	dan	toch	een	geldboete	uitspreekt	doet	hij	dit	voornamelijk	voor	
overtredingen	die	betrekking	hebben	op	openbare	dronkenschap	en	nachtlawaai.	Tussen	1915	
en	 1917	 kan	 niet	worden	 vastgesteld	 dat	 de	 politierechter	 in	 Gent	 zich	 voornamelijk	 op	 deze	
overtredingen	zal	focussen	en	hiervoor	ook	veel	strengere	straffen	uitspreekt.		

Een	analyse	van	de	uitspraken	van	de	politierechter	toont	daarentegen	aan	dat	hij	zich	tijdens	de	
oorlog	net	toleranter	gaat	opstellen	tegenover	de	gedaagden.	Niet	alleen	zien	we	tussen	1915	en	
1917	 een	 stijging	 in	 het	 aantal	 vrijspraken,	 de	 rechter	 neemt	 ook	 meer	 verzachtende	
omstandigheden	aan,	waardoor	de	geldboetes	gestaag	dalen	tussen	1915	en	1917.	Dit	lijkt	er	op	
te	 wijzen	 dat	 de	 politierechtbank	 impliciet	 rekening	 houdt	met	 de	moeilijke	 omstandigheden	
waarin	de	bevolking	zich	tijdens	de	oorlog	bevindt.	
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Tijdens	de	oorlog	moet	de	burgerbevolking	zich	te	allen	tijde	kunnen	identificeren	aan	de	hand	
van	een	eenzelvigheidsbewijs.	De	Belgische	overheid	neemt	deze	maatregel	kort	na	de	oorlog	over	
en	verplicht	aan	alle	Belgen	vanaf	vijftien	jaar	om	in	het	bezit	te	zijn	van	een	eenzelvigheidskaart.	
De	rechtspraak	 tussen	1919	en	1923	toont	aan	dat	de	politie,	aan	wie	de	kaart	op	vraag	moet	
worden	vertoond,	deze	verplichting	goed	opvolgt.	Niet	minder	dan	24%	van	de	gedaagden	in	de	
vijf	 jaar	 na	 de	 oorlog,	 moet	 (onder	 meer)	 voor	 de	 rechtbank	 verschijnen	 omdat	 ze	 hun	
eenzelvigheidskaart	 niet	 bij	 zich	 hebben.	 Er	 kan	 hier	 bijgevolg	 worden	 gesproken	 van	 een	
duidelijk	 spoor	 van	 de	 oorlog	 in	 de	 Belgische	 wetgeving	 dat	 ook	 tot	 uiting	 komt	 in	 de	
politievonnissen.	

Bovendien	bevatten	de	politievonnissen	niet	enkel	sporen	van	de	oorlog,	maar	ook	van	een	andere	
grote	gebeurtenis	te	Gent,	de	Wereldtentoonstelling,	enerzijds	en	van	een	belangrijke	na-oorlogse	
maatschappelijke	 evolutie	 anderzijds.	 Dit	 onderzoek	 heeft	 namelijk	 aangetoond	 dat	 ook	 de	
toenemende	automobilisering	na	de	Eerste	Wereldoorlog	zich	vertaalt	in	de	vonnissen.	Niet	alleen	
neemt	 het	 absoluut	 aantal	 verkeersovertredingen	 vanaf	 1919	 sterk	 toe,	 ook	 het	 aantal	
overtredingen	 waarin	 een	 “auto(mobiel)”	 of	 “motor(voertuig)”	 betrokken	 is,	 stijgt	 gevoelig	 in	
vergelijking	met	de	periode	tussen	1909	en	1913.	

Bovenstaande	analyse	toont	alvast	dat	de	oorlog,	hoewel	impliciet,	wel	degelijk	zijn	sporen	in	de	
Gentse	politievonnissen	heeft	nagelaten.	De	vaststelling	dat	de	politierechter	zich	toleranter	lijkt	
op	te	stellen	tegenover	de	gedaagden	tijdens	de	oorlog	is	bovendien	een	bevinding	die	in	verder	
onderzoek	 naar	 de	 politierechtbank	 nog	 kan	 worden	 bestudeerd.	 Ook	 de	 reactie	 van	 andere	
politierechters	 in	 de	 eerste	 dagen	 vlak	 na	 de	 bezetting,	 kan	 verder	 worden	 bestudeerd	 en	
vergeleken	met	deze	van	de	Gentse	politierechter	WÜRTH.	

Ten	slotte	is	het	opvallend	dat	een	studie	naar	de	Gentse	politie	in	de	woelige	jaren	van	de	Groote	
Oorlog	tot	nog	toe	ontbreekt.	Hoe	de	samenwerking	verloopt	tussen	de	Duitse	bezetter,	die	vanaf	
maart	1915	aan	het	hoofd	van	de	Gentse	politie	komt	te	staan,	en	de	Belgische	politieagenten,	
alsook	het	antwoord	op	de	vraag	naar	eventuele	veranderingen	in	de	organisatie	en	werking	van	
de	politie	vanaf	1915,	ligt	tot	op	vandaag	open.		
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