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Het Brusselse politieverleden: 
oude verhalen, nieuwe sporen
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1. Achtergrond bij het boek

In 2021 telde de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene 2.675 medewer-
kers, die hun job uitoefenen op een gebied van bijna 40 km² met een inwo-
nersaantal van 186.916 voor Brussel en 87.488 voor Elsene.1 De zone omsluit 
het grondgebied van de Stad Brussel, met de voormalige gemeenten Laken, 
Neder- Over- Heembeek en Haren, en de gemeente Elsene. Naast een zeer 
diverse bevolkingssamenstelling, een hoog aantal dagelijkse pendelaars 
en de vele toeristen, kreeg de zone vorig jaar af te rekenen met bijna 4.000 
evenementen, zoals betogingen, bezoeken, EU- topontmoetingen, socio- 
culturele en sportevenemen ten, en dergelijke meer.

Ondanks het politionele gewicht van deze politiezone, en niettegen-
staande de sterk gegroeide wetenschappelijke belangstelling in Europa 
naar het verleden van grootstedelijke politiekorpsen2, blijft de geschie-
denis van de Brusselse politie in het algemeen, en de politiezone Brussel 
HOOFDSTAD Elsene in het bijzonder, weinig onderzocht. Het gevolg is 
een onvolledig en gefragmenteerd beeld van een nochtans rijke politie-
geschiedenis. Op vraag van Michel Goovaerts, huidig korpschef van de 
politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, en in navolging van de terechte 
belangstelling waarop de historische ontwikkeling van de politie in andere 
hoofdsteden in Europa mag rekenen, wilden we met deze publicatie aan-
sluiting vinden bij deze internationale onderzoekstraditie.

Het opzet van deze collectie is echter niet om louter zuiver academisch 
te reflecteren over het Brusselse politieverleden dat voorafging aan de 
organisatie en inrichting van de politiezone vandaag. Deze verzame-
ling, die tot stand kwam in nauwe samenwerking en overleg tussen de 
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Figuur 1. Kaart van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

academische wereld en de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, heeft 
vooreerst tot doel om enerzijds de publieke kennis over de zone te verrui-
men en anderzijds om het historisch onderzoek naar lokale en grootste-
delijke politieontwikkelingen – deze van Brussel voorop – verder leven in 
te blazen.

De noodzaak voor deze publicatie is dan ook velerlei. Ten eerste vloeien 
onze historische inzichten over het Brusselse politiekorps grotendeels 
voort uit enigszins verouderde studies en verhalen die aan vernieuwing toe 
zijn, mede door de beschikbaarheid van nieuwe archieven. Het ontstaan, 
de evolutie en het einde van de Brusselse Burgerwacht werd bijvoorbeeld 
beschreven in enkele vroegere publicaties van Edouard- Aimé Jacobs.3 
Meer specifiek verwijzen we hier ook naar het belangrijke pionierswerk 
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van Luc Keunings over diverse thema’s van de Brusselse politiegeschiede-
nis, zoals de professionalisering van het korps of de openbare ordehand-
having in de hoofdstad in de loop van de negentiende en vroegtwintigste 
eeuw.4 Deze historische studies mogen dan wel een onmiskenbare bijdrage 
voor onze kennis hebben geleverd, ze zijn vandaag deels gedateerd door de 
verruiming en modernisering van het politieonderzoek en de beschikbaar-
heid van nieuw archief. Meer recent verschenen studies over de Brusselse 
politiegeschiedenis legden zich dan weer in hoofdzaak toe op de acht-
tiende en negentiende eeuw, of zeer specifieke momenten of gebeurte-
nissen zoals de beide wereldoorlogen. Catherine Denys onderzocht in dat 
opzicht de modernisering van het Brusselse politiekorps ten tijde van de 
Oostenrijkse en Franse periode5, terwijl Benoît Majerus de geschiedenis 
van de Brusselse politie ontleedde onder Duitse bezetting in 1914-1918 en 
1940-1945.6 Met deze bundel hebben we meer oog voor negentiende- en 
vooral twintigste- eeuwse thematische ontwikkelingen.

In de tweede plaats kunnen we stellen dat het Brusselse politiekorps 
zijn eigen politiegeschiedenis verdient in relatie tot de Belgische hoofd-
stad, ook voor het heden. De verhouding van het politiekorps tot Brussel 
was – en is – in menig opzicht interessant. Het historisch verhaal van de 
hoofdstad van België en Europa, vaak het toneel van extraparlementaire 
acties, leidde tot een bewogen maar tegelijk boeiende geschiedenis op het 
vlak van openbare ordehandhaving. Sinds 1830 kwamen levensbeschou-
welijke, politieke en sociaaleconomische breuklijnen in België vaak tot 
uiting in de Brusselse straten, pleinen en boulevards. Vanaf de Belgische 
Omwenteling hebben manifestaties ten gevolge van de Schoolstrijd, de 
kiesrechtuitbreiding, de kernrakketenkwestie, sociale vraagstukken of 
het klimaat voor vergaande uitdagingen gezorgd bij het waarborgen van 
de openbare orde en het gezag. De geschiedenis en de identiteit van het 
Brusselse politiekorps werd dan ook bepaald en gevormd in interactie met 
de Belgische hoofdstad, wat als rode draad door deze studie loopt.

Tot slot bestond de noodzaak voor deze collectie uit de vaststelling dat 
historisch onderzoek naar de politie, zeker vandaag, een bijzondere meer-
waarde in zich draagt voor het heden. Hier speelt niet enkel het belang 
van historisch inzicht in grootstedelijke politionele evoluties, maar ook 
de bredere, historische en huidige nationale politieontwikkelingen. Er 
is ook het gegeven dat, zoals internationale ervaringen aantonen, histo-
risch onderzoek kan bijdragen aan de maatschappelijke waardering van 
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de politie. In historische kennis berust namelijk het potentieel om nieuwe 
kennis te verschaffen omtrent hedendaagse maatschappelijke processen 
die de politieorganisatie, -werking, -opleiding en -hervorming in het alge-
meen vormgeven.7

Deze vaststellingen maken het ontbreken van een boek dat de politie 
van de Belgische hoofdstad in historisch perspectief plaatst des te opmer-
kelijker. De politiegeschiedenis in enkele van de andere grotere Belgische 
steden werd reeds uitgebreid gedocumenteerd. Vooral in Antwerpen 
kende het onderzoek – mede dankzij bijzonder rijke en goed geïnventa-
riseerde archieven – de voorbije decennia8 een sterke impuls. Met deze 
wetenschappelijke publicatie zorgen we voor de broodnodige inhaalbewe-
ging en het onder de aandacht brengen van de Brusselse politiegeschiede-
nis. We hopen dan ook dat het direct nieuwe sporen aanreikt voor verder 
onderzoek.

2. Structuur van het boek

Met het boek werd gekozen voor een wetenschappelijke collectie met ver-
scheidene thematische eerder dan louter chronologische hoofstukken, 
telkens geschreven door gezaghebbende Belgische politieonderzoekers en 
historici. Zoals onderzoek reeds meermaals heeft geïllustreerd, verloopt 
de politiegeschiedenis doorgaans niet als een unilineaire of progressieve 
beweging naar een finaal eindpunt. De geschiedenis van de Brusselse poli-
tie is complexer, maar bovenal ook rijker. Aan de hand van een themati-
sche bundel kan deze historische rijkdom zowel in de breedte als diepte 
worden onderzocht én weergegeven. Vandaar zoomen we aan de hand van 
een tiental bijdragen van verschillende Nederlandstalige en Franstalige 
auteurs in op een brede waaier aan politionele thema’s, waaronder orga-
nisatorische ontwikkelingen, scharniermomenten in de geschiedenis van 
het korps, significante historische gebeurtenissen en invloedrijke leiding-
gevende politieambtenaren.

In een eerste bijdrage schetst Paul Ponsaers een overzicht van de poli-
tiegeschiedenis voor België, met waar nodig bijzondere aandacht voor de 
situatie te Brussel. Het hoofdstuk vangt aan bij het ontstaan van de Belgische 
staat en eindigt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De auteur 
biedt daarmee een overzicht van de belangrijkste evoluties die vaak in de 
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andere hoofdstukken van dit boek worden uitgediept. Het hoofdstuk werd 
opgedeeld in acht delen, die chronologisch zijn opgebouwd. In elke periode 
wordt telkens aandacht besteed aan evoluties die zich voorgedaan hebben 
bij de toenmalige politiediensten, met name (1) de burgerwachten, (2) de 
landelijke en gemeentelijke politie, (3) de gerechtelijke politie bij de parket-
ten, en (4) de rijkswacht.

In het tweede hoofdstuk behandelen Jonas Maas en Pieter Leloup de 
ontwikkeling van de Brusselse zedenpolitie, als onderdeel van een beleids-
ontwikkeling richting de regulering en controle van prostitutie in Brussel. 
In hun bijdrage wordt dan ook voornamelijk aandacht besteed aan twee 
stromingen die als reactie op prostitutie waren ontstaan. De auteurs bespre-
ken in detail het reglementarisme en de drie onderhavige pijlers waarop 
werd gesteund: tolerantiehuizen, de medische controles en de zedenpoli-
tie. De auteurs tonen aan hoe prostitutie binnen het reglementarisme als 
onvermijdelijk en onuitroeibaar, maar tegelijk noodzakelijk kwaad werd 
gekaderd en aangepakt. Daarnaast gaan zij ook dieper in op het abolitio-
nisme te Brussel als tegenreactie op de excessen en wantoestanden van 
het reglementarisme.

Tijl Vander Beken, Pieter Leloup en Marc Cools focussen in hun bijdrage 
op de invloed van de Duitse bezetting op de Brusselse politiediensten. Net 
als in 1914-1918 bracht de tweede Duitse machtsovername grote maatschap-
pelijke veranderingen met zich mee voor de Belgische samenleving. Zowel 
de sociale, economische als politieke situatie zou in de periode van 1940 tot 
1945 opnieuw grondig door elkaar worden geschud. De auteurs illustreren 
hoe de daarbij horende impact evenmin de Belgische en Brusselse politie-
diensten ontzag. In dit hoofdstuk schetsen zij daarom de invloed van de 
Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Belgische en Brus-
selse politiediensten in meer detail. Na een uiteenzetting over de Duitse 
ordehandhavingsdiensten, de Rijkswacht en de Gerechtelijke Politie, zal 
gefocust worden op de Brusselse Gemeentepolitie en de mate waarin deze 
dienst met de bezetter samenwerkte, vooral geïllustreerd aan de hand van 
het voorbeeld van de ‘Brusselse’ Jodenvervolging.

Het vierde hoofdstuk gaat verder daar waar het eerste eindigt, via een 
bespreking van de bredere politiegeschiedenis vanaf de Tweede Wereld-
oorlog. Paul Ponsaers bespreekt dit aan de hand van zeven chronologische 
fasen. In elke fase heeft hij aandacht voor de politieke discussie omtrent 
de algemene politiediensten en de uiteindelijke politiehervorming. Hij 
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schetst tevens een beeld van de actuele stand van zaken en de evaluaties 
van de genoemde hervorming. Daar waar nuttig wordt tevens ingegaan op 
de bijzondere situatie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De openbare ordehandhaving te Brussel tijdens de periode 1965-1975 
wordt door Elie Teicher in hoofdstuk 5 uitgebreid toegelicht. Zijn bij-
drage bestaat uit twee delen, waarin de interne en externe dimensies 
van het  Belgische politiebestel worden belicht. In het eerste deel wordt 
de  Brusselse politie voorgesteld en worden de uitdagingen waarmee zij 
in die tijd werd geconfronteerd aan de orde gesteld. In een tweede deel 
wordt verder ingegaan op de moeilijkheden die de Brusselse hoofdstad 
ondervindt bij het handhaven van de openbare orde. Teicher tracht het 
specifieke karakter van Brusselse straatprotesten en -manifestaties te 
kaderen en stelt een typologie van verschillende soorten betogingen voor. 
Op basis van deze typologie worden de gedifferentieerde houdingen van 
de politie ten opzichte van specifieke problemen geïllustreerd. Met zijn 
analyse legt hij bloot in hoeverre de transformaties van de straatprotes-
ten hebben geleid tot nieuwe verhoudingen tussen demonstranten en 
politie.

Elke Devroe analyseert in hoofdstuk 6 de verschillende voogdijover-
heden van de bestuurlijke politie bij de aanpak van veiligheid in groot-
steden, ingedeeld volgens beleidsniveau. In eerste instantie bespreekt zij 
het federale niveau met de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat ook 
de ministers van Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid hun 
stempel drukten op het preventief dispositief van de politie, zijn zij tevens 
opgenomen in deze historische schets. De auteur focust daarbij voorname-
lijk op een diepgaande analyse van de regeerperiodes die cruciaal waren 
voor de uitbouw van een fors bestuurlijk politiebeleid, zijnde 1985-2007. 
Met haar bijdrage toont zij aan hoe deze periode het embryo vormde voor 
de wijze waarop de bestuurlijke politie opereert in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, met vooral het beleid van minister- president en com-
missaris Grootstedenbeleid Charles Picqué als onmisbaar element in dit 
verhaal. In een tweede deel worden het regionale bestuursniveau van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de inspanningen die de regio deed voor 
de coördinatie van veiligheid en bestuurlijke politie in Brussel geanaly-
seerd. Ten slotte komt ook het lokale niveau met de burgemeesters en 
hun politieke coalities aan bod. Op basis van een dubbel diepte- interview 
met burgemeester Philippe Close (Stad Brussel) en burgemeester Christos 
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Doulkeridis (gemeente Elsene) gaat bijzondere aandacht uit naar de poli-
tiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.

In hoofdstuk 7 worden huidig korpschef Michel Goovaerts en zijn 
voorgangers Roland Vanreusel en Guido Van Wymersch uitvoerig aan het 
woord gelaten. Tijdens een interview blikken zij terug op hun vroegere 
en hedendaagse ervaringen aan het hoofd van het Brusselse politiekorps. 
Meer in het bijzonder gaan de drie korpschefs op basis van hun eigen her-
inneringen, verhalen en anekdotes in op de momenten die hun carrière 
hebben vormgegeven en de gebeurtenissen die hen zijn bijgebleven. Zo 
geven ze samen en voor de eerste maal een waardevolle inkijk in het poli-
tieverleden zoals zij het vanop de eerste rij hebben ervaren en er vandaag 
op terugblikken.

In het achtste hoofdstuk laten Elke Devroe en Paul Ponsaers hun licht 
schijnen op de geschiedenis van de fusie die heeft geleid tot de politiezone 
Brussel HOOFDSTAD Elsene. Ze analyseren de politieke situatie waarbin-
nen de schaalvergroting vorm kreeg en gaan dieper in op de uiteindelijke 
territoriale verdeling en financiële gevolgen van de fusie. Tot slot geven 
ze toelichting bij de nasleep van de totstandkoming van de zone Brussel 
HOOFDSTAD Elsene.

In een voorlaatste bijdrage komt de integratie van de rijkswacht te 
Brussel aan bod. Aan de hand van een interview delen Jan Van de Vreken, 
korpschef politiezone Klein- Brabant, en Dirk Verstichele, secretaris van de 
korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, hun ervaringen 
met deze belangrijke, maar tegelijkertijd uitdagende stap in de politieher-
vorming. Beiden laten hun licht schijnen op hun vroegere carrière, hoe 
ze de integratie hebben beleefd, welke momenten hen zijn bijgebleven. 
Daarnaast blikken ze ook vooruit en geven ze hun mening over het toe-
komstige politielandschap.

In een laatste en beknopte hoofdstuk blikken Naïm Vardar, Pieter 
Leloup en Marc Cools terug op het politiearchief te Brussel en de wijze 
waarop dit aan nieuw toekomstig onderzoek kan bijdragen. Het hoofdstuk 
vormt het sluitstuk van een stageopdracht over het Brusselse politiear-
chief in het vormings- en documentatiecentrum van de politiezone Brussel 
HOOFDSTAD Elsene, uitgevoerd als onderdeel van de masteropleiding Cri-
minologische Wetenschappen te Universiteit Gent. De stage had tot doel 
om zicht te krijgen op het aanwezige archiefmateriaal, evenals het toe-
komstig ordenen en selecteren voor overdracht van historische bronnen 
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naar het Rijksarchief. Door het enorme volume aan onontgonnen archief 
in kaart te brengen, wijzen de auteurs op het historisch en criminologisch 
potentieel voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de organisatie en 
werking van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
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