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Voorwoord
Voor u ligt het derde nummer van ArchiDoc News, de nieuwsbrief van de Archief- en documentatiedienst van de DG
Oorlogsslachtoffers. Op onze vorige uitgaven mochten we al heel wat positieve reacties ontvangen. Samen met de
vernieuwde website kunnen we ons daarmee voorstellen aan een breder publiek.
Ook deze keer belichten we een stukje van ons archief, en bespreken we één van de ﬁguren die mee het uitzicht van onze
dienst bepaalden. Daarnaast vindt u een lijst met de recentste aanwinsten van onze bibliotheek, een verslagje van het
bezoek aan het Carcob, en een korte toelichting bij onze samenwerking met het Joods Museum van België. Verder is er nog
aandacht voor het project over de verwerking van onze individuele documentatiedossiers.

Het ArchiDoc-team

Informaticaproject: de persoonlijke
DDO-dossiers
Een korte voorstelling van de bron
De persoonlijke dossiers en de documentatie
De Dienst Archief en Documentatie beheert ongeveer 600.000
persoonlijke DDO-dossiers 1. Het zijn dossiers op naam die
administratieve documenten (briefwisseling, attesten, vermoedelijk
overlijden,…) en historische stukken bevatten. Daarin vindt men
ook door onze administratie ingevulde inlichtingsformulieren, die
verwijzen naar een document van de algemene documentatie (vb.:
indien een slachtoffer in een gevangenisregister opgenomen is, zal
het inlichtingsformulier A, dat in het persoonlijk DDO-dossier zit, dit
vermelden met verwijzing naar het bedoelde document).
Deze dossiers hebben hoofdzakelijk betrekking op Belgische burgerlijke
slachtoffers of slachtoffers die op het ogenblik van het conflict
in België leefden. Ze bevatten bijvoorbeeld documenten over de
verplichte tewerkstelling, de arrestatie, de opsluiting, de deportatie,
de vonnissen uitgesproken door de Duitse rechtbanken, het overlijden
en het repatriëren van de slachtoffers.
De DDO-dossiers werden hoofdzakelijk voor administratieve doeleinden
aangelegd. De documenten die ze bevatten dienden onder meer
als bewijsstukken voor het bekomen van de statuten van nationale
erkentelijkheid en/of de invaliditeitspensioenen. Tegenwoordig
worden deze dossiers vooral gebruikt door historici en onderzoekers
geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, en door personen die
opzoekingen doen naar een familielid2.
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DDO betekent Dienst Documentatie en Opzoekingen. Het gaat om de oude benaming van de Dienst Archief en
Documentatie.
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Voor de voorwaarden voor raadpleging van de persoonlijke DDO-dossiers, zie het punt over de
raadplegingsvoorwaarden.
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Het fonds bestaat uit drie verschillende reeksen:
- de dossiers die geklasseerd zijn met een dossiernummer van zes
cijfers werden in de loop der jaren aangevuld, onder andere voor
het samenstellen van de dossiers van de statuten van nationale
erkentelijkheid, met alle documenten over een persoon
(bijvoorbeeld: de overlijdensdossiers, de kaarten voor repatriëring
SHAEF). Deze reeks telt ongeveer 390.000 dossiers en wordt
regelmatig aangevuld.
- de alfabetisch geklasseerde dossiers: deze alfabetisch op
familienaam geklasseerde dossiers bevatten enkele documenten,
maar zijn niet volledig. Ze bevatten bijvoorbeeld geen beslissing van
vermoedelijk overlijden.
- de documenten die niet in een dossier zitten en alfabetisch
geklasseerd zijn, doorgaans “de doc” genoemd: deze documenten
worden geleidelijk aan de persoonlijke DDO-dossiers toegevoegd
om ze te vervolledigen of worden gebruikt voor het creëren van
nieuwe dossiers.
Musnet: documentaire database
Musnet is een documentaire database die de dienst in 2004 bij de
ﬁrma Infogenia heeft aangekocht. Ze bestaat uit vijf verschillende
databases die met elkaar verbonden kunnen worden:
- de persoonlijke DDO-dossiers
- het ﬁchebestand “materie”3
- de boeken
- de tijdschriften
- de thesaurus
Op het niveau van de persoonlijke DDO-dossiers worden enkel de
identiﬁcatiegegevens (namen, voornamen, geboortedata, nummers,
dossiers, enz.) ingevoerd.
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Het ﬁchebestand “materie” zal uitvoeriger beschreven worden in een volgend nummer van Archidoc News.
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(Vervolg)
Het databaseproject

Activiteiten

Het project voor het invoeren van de persoonlijke DDO-dossiers wordt
in verschillende fasen uitgevoerd:

Bijzonder fonds: Archieven Buchenwald

1. de rationalisering van de steekkaarten voor opzoekingen
Twee verschillende steekkaartenbestanden maken het mogelijk een
DDO-dossier terug te vinden:
- het algemeen DDO-ﬁchebestand
- het DDO-ﬁchebestand input – output
Telkens een dossier uit het klassement wordt gehaald, ging de ﬁche
van het algemeen DDO-ﬁchebestand naar het DDO-ﬁchebestand input
– output, of werd een nieuwe ﬁche gecreëerd in het DDO-ﬁchebestand
input – output. Beide bestanden moeten dus samengevoegd worden
aangezien een bepaalde ﬁche zich in beide bestanden kan bevinden,
terwijl een andere voorkomt in slechts één van beide.
2. het invoeren van de gegevens
Zoals hierboven toegelicht werd, worden slechts die identiﬁcatiegegevens
ingevoerd die het mogelijk maken het dossier terug te vinden.

In de archieven van de DG Oorlogsslachtoffers bevinden zich, onder
de archiefcode R696 Tr255612/5-22, zeven mappen met een wel
erg ongebruikelijke verzameling documenten. Het gaat om het
persoonlijke archief – of minstens een deel daarvan – van Erwin DingSchuler, gedurende de oorlog SS-Sturmbannführer en dokter bij het
‘Hygiene-Institut der Waffen-SS’.
Te midden van de documenten die vooral de gevangenschap en
tewerkstelling van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
documenteren, is de aanwezigheid van een fonds in verband met DingSchuler des te opmerkelijker: hij was sinds 1938 één van de kampdokters
van het concentratiekamp Buchenwald. Vanaf 1942 tot het einde van
oorlog voerde hij er ook medische proeven uit. Experimentele vaccins
tegen vlektyfus werden uitgeprobeerd op gevangenen, bijna duizend
in totaal, soms met dodelijke aﬂoop. Zijn assistent was Eugen Kogon,
zelf een gevangene, die na de oorlog een belangrijk werk over het
systeem van de concentratiekampen zou schrijven. Ding-Schuler werd
nooit berecht. Na zijn gevangenneming pleegde hij op 11 augustus
1945 zelfmoord.

3. het aanvullen van de persoonlijke DDO-dossiers
Eens de alfabetisch geklasseerde dossiers ingevoerd zijn, worden
ze aangevuld met documenten uit verscheidende fondsen en/of
ﬁchebestanden:
- “de doc” die nog niet in een dossier is opgenomen
- de overlijdensdossiers met daarin onder andere de beslissing van
vermoedelijk overlijden
- de kaarten voor repatriëring SHAEF
- de inventarisatieﬁches die door de gezinnen na de oorlog werden
opgemaakt
- de documenten Überweisungsschein (Duitse ﬁches opgesteld voor de
personen in het kader van de vrijwillige of verplichte tewerkstelling)
- de paspoortaanvragen voor de personen in het kader van de vrijwillige
of verplichte tewerkstelling
Eens het dossier aangevuld is, krijgt het een nummer en wordt het bij de
numerieke dossiers geklasseerd.
4. het creëren van nieuwe dossiers
De documenten die zich in de documentatie bevinden en waarvoor
geen alfabetisch dossier bestaat, worden in een dossier opgenomen en
krijgen tevens een klassementsnummer.
Iedere fase van het project wordt door de projectbeheerder gecontroleerd
en verbeterd.
Enkele cijfers
Sinds het opstarten van het project eind 2003:
- 107.394 dossiers in Musnet ingevoerd. De dossiers beginnend met de
letters A en E werden volledig ingevoerd; de dossiers beginnend met
de letters B en C werden al gedeeltelijk ingevoerd.
- 117.227 dossiers aangevuld en gecreëerd vanuit verschillende
documentaire fondsen. Alle alfabetisch geklasseerde dossiers
beginnend met letter A kregen een klassementsnummer.
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Indien het teruggevonden dossier een alfabetisch geklasseerd dossier is of indien het dossier samengesteld moet
worden op basis van de documentatie, wordt het bij een opzoekingsaanvraag aangevuld en krijgt het tevens een
klassementsnummer.

Detail van een plan van Harzungen, een buitenkommando van Buchenwald, gedateerd oktober 1944. De barakken
voorzien voor gevangenen zijn aangegeven in groen, ziekenhuisbarakken in blauw. Linksonder de waterzuiveringsinstallatie zoals Ding-Schuler ze voorzag

Maar de interessantste stukken in het archief zijn niet de persoonlijke
stukken. Al bieden zij een blik op de persoonlijke leefwereld van
de man – onder meer de briefwisseling met zijn echtgenote bleef
bewaard, wat van belang kan zijn voor de studie van bijvoorbeeld
daderbiograﬁeën – toch zijn andere stukken van groter belang. Zo zijn
er onder meer het logboek dat zijn dienst bijhield in 1943, en zijn
correspondentie met het Hygiene-Institut van de SS in Berlijn.
Volledig nieuw bleek de verzameling kaarten en plattegronden.
Eén van de specialisaties van Ding-Schuler was het organiseren van
de afwatering en sanering van de kampen. Gezien het gebrek aan
hygiëne in de concentratiekampen, en het bestendige gevaar voor
epidemieën was dit een niet onbelangrijke opdracht. Zo tekende hij
voor een aantal ‘Aussenkommandos’, eigenlijk onderafdelingen van de
eigenlijke concentratiekampen, de afwateringsinstallatie. De originele
bouwtekeningen daarvan bevinden zich nog steeds in zijn persoonlijk
archief. Daarom namen we contact op met Dr. Regine Heubaum van
de KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Zij toonde dat deze kaarten erg
belangrijk waren, omdat ze een nauwkeurige schaaltekening bieden
van een groot aantal van deze buitenkommando’s. Zo onder meer van
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het Ellrich-Juliushütte, waar op dat moment archeologische opzoekingen
plaatsvonden. Ook andere, vaak bijna onbekende kommando’s, zoals
Sollstedt, Stempeda, B2 en B3 konden nu bestudeerd worden aan de
hand van nauwkeurige kaarten.
Omwille van het uitzonderlijke karakter van het materiaal, werd
gekozen voor een digitalisering van het fonds. De kleine stukken
werden in onze leeszaal ingescand door Regine Heubaum en Sabine
Stein (Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora). Omdat
de grotere tekeningen een aparte behandeling vroegen, werd contact
opgenomen met de Koninklijke Bibliotheek van België. Zij beschikken
over aangepast materiaal waardoor de kaarten, soms tot anderhalve
meter breed, in één keer ingescand konden worden. We willen hier
dan ook graag dhr. Alain Goossens bedanken, die ons alle steun
verleende.
Op deze manier zal het archief ook raadpleegbaar zijn voor onderzoekers
in Duitsland. Tegelijk is het voortbestaan van de documenten
gewaarborgd, omdat de originele stukken niet langer gemanipuleerd
hoeven te worden.
E. Klee, ‘Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945’, Frankfurt am Main, 2007, p. 111.
E. Kogon, ‘Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager’, Düsseldorf, 1946, 339 p.
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Medewerking met de Joods Museum van België
Mevrouw Annie Sliwka werkt sinds april 2008 als vrijwilligster bij de
dienst Archief en Documentatie. Gezien haar belangstelling voor de
joodse kinderen die tijdens de oorlog ondergedoken leefden of die na
de oorlog in tehuizen geplaatst werden, heeft ze zich gewijd aan de
archiefcollecties van de tehuizen van de Aide aux Israélites Victimes de
la Guerre (A.I.V.G.) Het gaat om de tehuizen van Bosvoorde, Marquain,
Anderlecht, Ronquières, Wezembeek en Aische-en-Refail. Haar werk
bestond erin de identiﬁcatiegegevens van de geplaatste kinderen in
te voeren: de naam van het tehuis waar ze zich bevonden, de datum
waarop ze er geplaatst werden en eventueel informatie over de
deportatie van hun ouders.
Mevrouw Sliwka voert thans de gegevens in van de boekjes van het
Joods Verdedigingscomité (JVC) die gecodeerde informatie bevatten
over de tijdens de oorlog ondergedoken joodse kinderen en over de na
de oorlog in tehuizen geplaatste kinderen. Dit werk zal in een volgend
nummer van Archidoc News aan bod komen.
Dankzij mevrouw Anne Cherton, wetenschappelijk adviseur bij het
Joods Museum van België, werd een samenwerking op touw gezet met
het Museum, dat heel wat documenten over de plaatsing van joodse
kinderen na de oorlog bezit, onder andere de collectie Marie Albert.
Een gemeenschappelijke database werd gecreëerd waarin mevrouw
Sliwka de gegevens van het Joods Museum van België toevoegt aan
de gegevens van de Dienst Oorlogsslachtoffers. Deze database wordt
thans bij de twee instellingen gecorrigeerd.
In het kader van dit project heeft mevrouw Cherton ons de toestemming
gegeven de door het Museum bewaarde archieven over de telling en
de deportatie van de joden van België, onder andere het Jodenregister,
te raadplegen. Wij bedanken haar hartelijk voor haar vriendelijkheid
en haar expertise.

Bezoek van de Dienst Archief en Documentatie aan
het CArCoB
Onze bezoeken aan archiefbewaarders hebben tot doel een

samenwerking tussen de instellingen tot stand te brengen om
onderzoekers beter te kunnen helpen en hen zo goed mogelijk te
kunnen doorverwijzen bij hun opzoekingen. In het kader van deze
bezoeken gingen de historici van de Dienst Archief en Documentatie
naar het “Centre des Archives communistes en Belgique” (vzw)
om een overzicht te krijgen van de documenten over de Tweede
Wereldoorlog.
Wij hebben onder andere de krantencollecties van de sluikpers en
van de Drapeau Rouge kunnen bekijken, de persoonlijke dossiers
en onderzoeksdossiers van de Politieke Controlecommissie en de
indrukwekkende bibliotheek.

Een Opmerkelijke ﬁguur
Marie Vandenberghe werd op 21 juli 1908
te Hassav-Yourte (Kaukasus) geboren als
Marouschka Babechko. In 1927 kwam ze
in België aan en in 1933 verwierf ze door
haar huwelijk de Belgische nationaliteit. Op
1 november 1945 trad ze bij het Belgisch
Commissariaat voor repatriëring in dienst als
opzoekingsofﬁcier en zendingshoofd te Berlijn.
In februari 1947 werd ze tevens officieel
verantwoordelijk voor het Rode Kruis van België
voor de identiﬁcatie en de repatriëring van de
lichamen van Belgen uit de Sovjetzone van Duitsland, in opdracht van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In juni 1947 kwam ze in dienst
bij de afdeling “opzoekingen, documentatie en overlijden” van het
Ministerie van Wederopbouw7 waar ze snel de functies van diensthoofd
zendingen in het buitenland en van diensthoofd opzoekingen in België
cumuleerde. In juli 1973 ging ze met pensioen en in december 1995
overleed ze op 88-jarige leeftijd.

Fonds privé

Ze werkte onder andere mee aan de uitvoering van het statuut van
politieke gevangenen. Nadat ze een plan voor de systematische
opzoekingen uitgewerkte, wist ze een enorme hoeveelheid
gerechtelijke en administratieve documentatie bijeen te brengen over
onder meer de tewerkstelling.
De opzoekingsofﬁcieren van het Belgisch Commissariaat voor repatriëring werden op 1 april 1947 in het
Ministerie van Wederopbouw opgenomen. Mevrouw Vandenberghe kwam daar later bij ingevolge haar
opdracht in de Sovjetzone van Duitsland.
7

Regels voor de raadpleging van de persoonlijke
dossiers (DDO en statuten) van de oorlogsslachtoffers
Rekening houdend met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer kunnen de persoonlijke door de DG Oorlogsslachtoffers
bewaarde dossiers (DDO en statuten) enkel geraadpleegd worden
onder bepaalde hieronder opgesomde voorwaarden.
De volgende personen mogen de individuele dossiers raadplegen:
- de slachtoffers zelf
- indien het slachtoffer overleden is, de naaste familieleden van het
slachtoffer: echtgenoot/echtgenote, kinderen en kleinkinderen
- de onderzoekers/studenten van een wetenschappelijke instelling
(universiteit, museum, enz.…) op voorwaarde dat een
aanbevelingsbrief wordt voorgelegd en het doel van de opzoeking
wordt toegelicht
- de verre familieleden, door middel van een toelating van het
slachtoffer zelf of, indien het slachtoffer overleden is, van zijn/haar
3
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echtgenoot/echtgenote of van de kinderen van het slachtoffer
- de personen die een genealogische opzoeking doen, door middel
van een toelating van het slachtoffer zelf of, indien het slachtoffer
overleden is, van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of van de
kinderen van het slachtoffer en op voorwaarde dat het doel van de
opzoeking wordt toegelicht
- de personen die een opzoeking doen in het kader van een lokale
studie, door middel van een toelating van het slachtoffer zelf of, indien
het slachtoffer overleden is, van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of
van de kinderen van het slachtoffer en op voorwaarde dat het doel
van de opzoeking wordt toegelicht
Indien de persoon die een aanvraag doet voor het raadplegen van
het (de) dossier(s) de vereiste toelating niet kan voorleggen, zal de
DG Oorlogsslachtoffers hem per post of per mail informatie uit de
individuele dossiers bezorgen, maar enkel voor overleden personen.
De DG Oorlogsslachtoffers beslist zelf, in functie van de feitelijke
omstandigheden, over het een samenvattend overzicht van het dossier
al dan niet zal verzenden.
De DG Oorlogsslachtoffers behoudt zich tevens het recht voor de
raadpleging van de dossiers te weigeren indien het doel van de
opzoekingen de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer schaadt.
Iedere persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de toegang
tot de dossiers geweigerd worden.
Op te merken valt dat de zogenaamde “algemene” documentatie voor
iedereen toegankelijk is, op enkele zeldzame uitzonderingen na.
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