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Verwerking Archief Demetskaai
In de vorige nieuwsbrief (ArchiDoc News nr. 5) bespraken we al kort
de dossiers ‘burgerlijke slachtoffers 1914-1918’. Om de toegang
tot het archief efficiënter te maken en de raadpleegbaarheid voor
geïnteresseerden te garanderen, was het echter noodzakelijk de
ordening van de reeks te herstellen. Een omvangrijke ingreep, die
afgelopen zomer kon afgerond worden.

honderd erkenningsdossiers voor zijn rekening. Eerst werd nagegaan
of de volgorde van de mappen nog correct was. Vervolgens werd
gecontroleerd of er ontbrekende nummers waren. Indien dit het
geval was, dan werd uitgezocht of deze zich in de boekhoudkundige
reeks bevonden. Het stuk werd er dan uit gelicht en opnieuw op
zijn oorspronkelijke plaats in het archief geschoven. De rest van de
boekhoudkundige dossiers werd vernietigd. Waar nodig, werden de
mappen die te zeer aangetast of beschadigd waren, vervangen door
nieuwe. Eenmaal het bestand hersteld was, volgde het verpakken van
de dossiers in een wikkel van zuurvrij papier en vervolgens in dozen
van het Rijksarchief. Tegelijk werden de oude rekken vervangen door
nieuwe, beter aangepast aan de hoogte van de dozen.
Op twee maanden tijd werden 242000 dossiers verwerkt, 5734
archiefdozen gevuld en weggeplaatst in 117 rekken. Alles samen
meet het archief nu 732 meter (tegenover ongeveer 1100 vóór de
verwerking).
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Het archief bestond bij de aanvang van de werken uit twee delen,
elk met een omvang van meer dan vijfhonderd meter. Een eerste
deel omvatte de eigenlijke erkenningsdossiers. Daarin vinden we de
oorspronkelijke aanvraag van de betrokkene weer, samen met alle
briefwisseling, eventuele overtuigingsstukken en natuurlijk ook de
uitspraak van de rechtbank, welke besliste of de aanvrager al dan niet
erkend werd. Een tweede deel bevatte de boekhouding: opnieuw met
de uitspraak van de rechtbank, maar verder uitsluitend documenten
rond de financiële afhandeling van de vergoeding. Voor iedere
aanvrager bestonden dus in principe twee dossiers.
In samenspraak met het Algemeen Rijksarchief werd besloten dat
vooral de eerste collectie een groot historisch belang had en dat de
boekhoudkundige reeks vernietigd kon worden. Een willekeurige
selectie van een honderdtal dossiers, verdeeld over het hele bestand,
bleef bewaard als staal. Doorheen de jaren waren de erkennings- en
boekhoudkundige series echter vermengd geraakt. De tweede reeks
kon daarom maar ten dele zonder meer afgescheiden worden. Voor de
overige dossiers was eerst een controle nodig.
Die controle en verwerking gebeurde tijdens de voorbije zomermaanden
door twee groepen van elk vijf studenten. Iedere student nam telkens
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Eén van de belangrijkste conclusies van deze verwerking is dat het
archief vollediger is dan aanvankelijk gedacht. Slechts op één plaats
ontbrak een driehonderdtal nummers. Alle andere lacunes werden stap
voor stap ingevuld doordat stapeltjes dossiers die aanvankelijk verkeerd
geplaatst waren, nu opnieuw terecht kwamen. Het gebruiksgemak
van het archief is daardoor enorm verbeterd, voor onderzoekers én
archivarissen.
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(Vervolg)

Bijzonder fonds: het “Miljard”-fonds
Oprichting van het “Miljard”-fonds1
Bij de wet van 18 september 1953 vergoedt de Bondsrepubliek
Duitsland de Duitse slachtoffers van vervolgingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Acht Europese landen2 komen in gemeenschappelijk
front samen om Duitsland voor te stellen tegemoetkomingen toe te
kennen aan hun onderdanen, maar omdat ze niet erin slagen een
akkoord te bereiken over de te vergoeden categorieën slachtoffers,
wordt beslist dat ieder land bilaterale onderhandelingen zal voeren
met de B.R.D.
België wenste dat de politieke gevangenen, slachtoffers van de
concentratiekampen, de vergoedingen zouden ontvangen. In deze
categorie zitten evenwel personen die aangehouden werden wegens
verzet die, in de zin van de Duitse federale wet, niet beschouwd
worden als “slachtoffers” van het nationaal-socialisme omdat ze uit
“vaderlandsliefde” gehandeld hebben. Evenzo voor de werkweigeraars
die gedeporteerd werden omdat ze zich niet onderwierpen aan de
verplichte tewerkstelling die door de bezetter werd opgelegd.
Na lange onderhandelingen werd uiteindelijk op 28 september 1960
een akkoord gesloten tussen België en de B.R.D., waarin de B.R.D.
aanvaardt de Belgische personen die vervolgd werden wegens hun ras,
PG
hun geloof of hun levensovertuiging, te vergoeden. Over de verdeling
van het bedrag (80 miljoen Duitse Mark, of één miljard Belgische
Frank) zal ten slotte de Belgische regering vrij kunnen beslissen. De
som zal in drie schijven verdeeld worden.
Politieke gevangenen, rechthebbenden op het statuut van politieke
gevangenen en hun rechtverkrijgenden zullen deze vergoeding
genieten. De langstlevende echtgenoten van de inlichtings- en
actieagenten en van de weerstanders evenals van de slachtoffers van
represailles of van veiligheidsmaatregelen zullen gelijkgesteld worden
met politieke gevangenen op voorwaarde dat deze personen ernstig
gewond raakten door de bezetter en overleden zijn aan de gevolgen
van hun verwondingen binnen de dertig dagen na hun bevrijding.
In 1965 formuleerde de Joodse gemeenschap de wens een vergoeding
te ontvangen voor hun vrijheidsbeperking (dragen van de Davidster,
WN
leven in de illegaliteit) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze vergoeding
werd hen geweigerd omdat men in dat geval ook de werkweigeraars
en de weerstanders die ook in de illegaliteit geleefd hadden moest
vergoeden. Er zouden dan te veel personen vergoed moeten worden
en de som die iedereen zou ontvangen zou (belachelijk) laag geweest
zijn.

De “Miljard”-fiches
Het “Miljard”-fonds bestaat uit genummerde fiches en een
bestand op naam, evenals uit briefwisseling, documenten over de
onderhandelingen en over de wetgeving waardoor een beter begrip
van het fonds en een gedetailleerde studie over het onderwerp
mogelijk zijn.
De “Miljard”-fiches bevatten identificatie-informatie (naam, voornaam,
adres, documentnummer) en de bedragen van de toegekende
1 Een gedetailleerde historische studie over het “Miljard”-fonds uit juni 2002 is beschikbaar bij de DG
Oorlogsslachtoffers
2 Engeland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, Griekenland en België
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uitkeringen, niet alleen als politiek gevangene of rechtverkrijgende
maar ook de uitkeringen die toegekend worden op basis van het
“Miljard”-fonds.
Deze documenten met privé-informatie kunnen enkel door de
slachtoffers zelf geraadpleegd worden, of in geval van overlijden, door
hun rechtverkrijgenden. Aangezien deze fiches moeilijk te begrijpen
zijn, stelt de DG Oorlogsslachtoffers doorgaans een attest op met
daarin alle elementen van de fiche.
De onderzoekers die afhangen van een wetenschappelijke instelling en
die dit fonds zouden willen bestuderen, zullen een aanbevelingsbrief
van hun instelling moeten bezorgen evenals een positief advies van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
zullen de anonimiteit van de slachtoffers moeten waarborgen.

Statuten van nationale erkentelijkheid: de werkweigeraars
Naast de Burgerlijke Weerstanders, die een actieve strijd tegen de
vijand hebben geleverd, erkende de besluitwet van 24 december
1946 nog een andere categorie personen die een houding van verzet
tegen de vijand hebben aangenomen : de Werkweigeraars. Hun strijd
is eerder passief gebleven maar was zeker niet zonder gevaar en hun
houding wordt beschouwd als bijzonder verdienstelijk tegenover het
vaderland.
WG
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BW

WS

medaille van de werkweigeraar, foto SVG-DOS

Als Werkweigeraar kunnen worden erkend :
VI
ZV

RCBL

OJK

-  de bewoners van de Oostkantons die zich vrijwillig hebben
onttrokken aan de militaire dienst die door de vijand werd
opgelegd.
-  de personen die zich vrijwillig hebben onttrokken aan een
arbeidsverplichting die door de vijand werd opgelegd.
-  de erkende gedeporteerden voor de verplichte arbeidsdienst
die zich ter gelegenheid van een verlof of bij ontsnapping,
vrijwillig hebben onttrokken aan de door de vijand opgelegde
arbeidsverplichting op voorwaarde dat deze weigering tot
arbeiden dateert van vóór 6 juni 1944.
Daarnaast legt de wet ook nationaliteitsvoorwaarden op en bepaalt zij
uitsluitingsgronden. Zo kunnen personen die een periode vrijwillig voor
de vijand gewerkt hebben of personen die zich onwaardig gedragen
hebben, worden uitgesloten van het statuut.
De betrokkenen moeten ofwel aantonen dat zij door de vijand werden
gedwongen militaire of daarmee gelijkgestelde opdrachten te vervullen
ofwel dat zij een bevel tot verplichte arbeidsdienst gekregen hadden
ofwel dat zij erkend werden als gedeporteerde. Bovendien moeten
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zij aantonen dat zij zich vrijwillig aan de opgelegde verplichtingen
onttrokken hebben.

Deze wachtzaal, bestemd voor de bezoekers die geen gebruik maken
van de leeszaal, is een conversatieruimte met een kleine tentoonstelling
uit 2004, tijdens de renovatie van de Square.
Verschillende borden tonen de evolutie van de DG, sinds het Belgisch
Commissariaat voor Repatriëring tot de oprichting van de huidige
diensten (Archieven en documentatie, Statuten, Pensioenen en
Renten).
Allerlei in vitrines voorgestelde archiefdocumenten geven een idee
van de door de DG bewaarde fondsen.
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De documenten van de Werbestelle zullen dan ook een belangrijke
rol spelen in deze bewijsvoering : de oproepingen om te verschijnen
voor de Werbestelle, het bevel tot dienstverplichting, documenten
betreffende de maatregelen die getroffen werden om onwilligen op
te sporen of te dwingen zich aan te bieden,…
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