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VOORWOORD

Waarom schreef ik dit boek? Schrijven is een helende bezigheid, 
je geraakt er je frustraties door kwijt. Voor wie er nut wil uit 
halen helpt het ook verbanden te zien, oorzaken en gevolg op 
te merken. Wie verontwaardigd is door wat hij heeft moeten 
meemaken komt door het van zich af te schrijven al een stuk 
vooruit. Maar verontwaardiging is sterk onvoldoende. Het leidt 
op zich tot niets. Wie gelooft in betere tijden moet ook trach-
ten er wat aan te doen. Publiceren is dan een optie.

Meermaals heb ik gedacht het te moeten doen, maar telkens 
had ik goede redenen om het uit te stellen. Zoals ik dat bij de 
uitoefening van mijn verschillende opdrachten heb gedaan wou 
ik de instellingen en zij die er in werkzaam zijn niet onnodig in 
verlegenheid brengen: het zou het tegendeel geworden zijn van 
wat ik wou. Anderzijds was ook de overtuiging gegroeid dat de 
plicht tot terughoudendheid en vertrouwelijkheid meermaals 
misbruikt wordt om er ‘disfuncties’ en zelfs misdaden door 
te verbergen. Dat de plicht tot geheimhouding ook gebruikt 
wordt waar het niet voor dient leidt tot het tegengestelde van 
zijn bestaansreden: de zoektocht naar de waarheid wordt er 
door belemmerd en de daders beschermd.

Ik heb de tijd zijn werk laten doen. Anderen hebben dat 
ook gedaan. Daardoor dreigen feiten en omstandigheden 
die belangrijk zijn verloren te gaan en krijgen zij die er een 
aandeel in hadden steeds meer ruimte om er mee door te 
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gaan: de disfunctie wordt dan de norm. Dat is de stand van 
zaken vandaag. Zowel gerechtelijke als bestuurlijke onder-
zoeken hebben er niets aan veranderd. De hervorming van 
justitie deed verhopen dat het wél zou gebeuren. Maar het werd 
andermaal het tegendeel van wat het moest worden. Erger nog, 
het bleef niet bij een poging om justitie opnieuw op de sporen 
te zetten. Justitie werd afgeleid van zijn doel: het bewaren 
van de rust en de orde in de maatschappij. De hervorming 
van justitie werd een hervorming van de maatschappij zelf, 
de bevestiging van de vastgestelde ‘disfuncties’: de door het 
parlementair onderzoek Dutroux genoemde ‘afstomping van 
de norm’. Door de herinvoering van de ongelijkheid tussen 
arm en erg rijk, de afkoopmogelijkheid van schuld en boete, 
de niet uitvoering van wat de rechter heeft beslist en uitein-
delijk ook de overdracht van de rechterlijke opdrachten aan de 
uitvoerende macht, komen de essentiële waarden en principes 
van de rechtsstaat en de welvaartstaat in het gedrang. Dat kan 
niemand laten gebeuren en dat is ook aan de instellingen die 
er het laatste woord in hebben niet ontgaan. De pogingen om 
het strafgerecht te hervormen werden daarom door het hoogste 
Hof, het Grondwettelijk Hof, afgekeurd of zelfs vernietigd; De 
rechters kregen in de Gids die hen moet leiden het recht om 
zich te ‘verontwaardigen’ wanneer de democratie gevaar loopt. 
Van dit recht wil ik, moet ik, gebruik maken. Dat is wat de 
Natie van zijn ‘civil servants’ verwacht.



Voor Christophe, Charlotte, Margaux en Manu,  
mijn kleinkinderen:  

opdat zij de vrede en de vrijheid mogen kennen  
die ik heb gekregen.



‘Wanneer de democratie en de fundamentele vrijheden in 
gevaar zijn, wijkt de terughoudendheid van de magistraat 

voor het recht van verontwaardiging’  
(uit de ‘Gids voor de Magistratuur’)



‘Wat mij nog het meest bekommerde was niet de prijs  
die ik moest betalen voor mijn koppigheid. Neen, wat ik 
niet van mij kon afzetten was het gevoel dat dergelijke 

onwettelijke en onbehoorlijke methodes vroeg of laat tot 
een catastrofe zouden leiden.’ 

(W. De Smedt)
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VOORAF

Thuis waren wij met drie kinderen. Vader was hoofdgriffier 
bij het vredegerecht. Door de oorlog was hij gedwongen zijn 
hogere studies te onderbreken. Hij zag in zijn twee zonen een 
verlengstuk van zichzelf. Mijn oudere broer en ik zouden gaan 
studeren en we kregen de keuze tussen drie richtingen: rechten, 
rechten of rechten. Voor mijn vader moet dat een dwangmatige 
gedachte zijn geweest. Onze jongere zus volstond met het 
behalen van een onderwijsdiploma.

Na zijn overlijden vond ik tussen vaders papieren een oud 
verslag van de psychosociale dienst die mij als schoolgaande 
tiener had getest. Ik schrok toen ik daarin las dat de mij aanbe-
volen studierichting ‘Rechter’ was. Had mijn vader de psycho-
loge van dienst een ‘duwtje’ gegeven? Ik wist, als het er op 
aankwam, kon hij even autoritair als charmant zijn.

Toen ik als kleine jongen uit het raam van het ouderlijk huis 
keek zag ik op straat enkel de Mercedes van mijn vader, en 
achter het huis zag ik bij ons een siertuin en bij de anderen 
moestuinen met aardappelen, boontjes en savooien. De andere 
huizen hadden geen centrale verwarming, geen badkamer, en 
nog minder een Amerikaanse keuken. Als we iets nodig hadden 
liepen we naar de wijkwinkel want grootwarenhuizen waren 
er niet. Voor verplaatsingen was er de fiets en het openbaar 
vervoer. Later reed ik als student aan de VUB met mijn Mini 
op een half uurtje van Dendermonde naar de unief in Brussel.

Een weekje verlof aan zee was toen al een grote luxe. Bijna 
niemand ging op vakantie naar Frankrijk of Spanje. Betalingen 
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vooraF

deden wij met de postcheque, dat kostte niets en een dag later 
lag het bewijs van overschrijving in de brievenbus. Sparen 
bracht wat op en was een goede aanloop naar een eigen huis, en 
voor wie er zelf geen kon bouwen waren er de sociale woningen 
in de tuinwijken.

Eén frank is lang één frank gebleven. Dat was er allemaal 
niet zomaar vanzelf gekomen. Dat het ons allemaal veel beter 
ging hadden wij aan onszelf, of beter ook aan onze ouders, te 
danken. Zij hebben een lange sociale strijd gevoerd. In elke 
politieke partij was de sociale bekommernis destijds wel een 
vast gegeven. De ‘Sociaaldemocratie’, een parlementaire vorm 
van socialisme, zorgde voor een ‘egalitaire’ maatschappij. De 
Welvaartsstaat werd voor iedereen een Verzorgingsstaat.

Ook onze Rechtsstaat steunde toen op diezelfde gelijkheid, 
en als daar wat krom groeide zorgden de rechtbanken voor 
rechtzetting. Rechters kwamen niet langer enkel uit de betere 
francofone bourgeoisie van Vlaanderen. Vrederechters waren 
mensen uit het Volk, strafrechters hadden thuis aan de hoek 
van de eettafel gestudeerd. In de hoven van beroep kon men 
zien wiens vader op de bouwstelling had gestaan. Wereld-
vreemd waren zij niet meer, hun reflex voor een gelijke behan-
deling kon men activistisch noemen.

Vandaag is de werkdag van acht uur er een geworden van 
tien uur, waarvan twee uur in de file. Onze aardappelen komen 
niet meer uit de tuin maar uit de mega-warenhuizen. Met de 
low cost airlines vliegen we voor een weekje naar het eind van 
de wereld, maar voor een appartementje van negentig vierkante 
meter op het nieuwe Zuid te Antwerpen moet men nu al gauw 
vijfhonderdduizend euro neertellen en de slaapkamer is zo krap 
dat men er amper om het bed heen kan lopen.

Maar goed, na enkele omzwervingen maakte ik mijn rech-
tenstudies af aan de VUB, de Vrije Universiteit van Brussel. Daar 
vond ik eindelijk mijn draai. Ik was geen goede leerling en dat 
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lag voor een groot deel aan mijn wisselende interesses. Uit het 
hoofd leren, de meest belangrijke opgave van een student in die 
tijd, was niet mijn sterkste kant. De basis van het rekenen had 
ik onder de knie maar algebra ging mijn petje te boven. Ook in 
de literaire en de geschiedkundige vakken legde ik ongewone 
interesses aan de dag. Feiten, plaatsen en data leken mij enkel 
interessant om wat er achter stak, het hoe, waar en waarom 
die feiten hadden plaatsgevonden. En dat was nu net wat het 
onderwijs in die dagen wou vermijden. Teveel vragen naar 
de achtergronden konden immers het systeem in gevaar brengen. 
Dit was vooral goed voelbaar in het katholieke deel van mijn 
opleiding: geloven stond gelijk met onvoorwaardelijk aannemen.

De herhaalde aanvaringen met mijn vader joegen mij het 
ouderlijk huis uit. Ik sloot vriendschap met Baudouin, de zoon 
van een meer dan welgestelde Franstalige familie uit onze 
straat. Ik werd door zijn ouders als een eigen zoon aanvaard, 
zat aan hun verfijnde tafel, had er een kamer om te studeren. 
Baudouin en ik genoten samen een zorgeloze en luxueuze 
jeugd: samen op het atheneum, samen aan de VUB, samen in 
militaire dienst, samen op vakantie op hun motorjacht in de 
Middellandse Zee.

Het Dendermonde van toen was een provinciestadje. Het 
lag niet alleen geprangd tussen de Schelde en de Dender maar 
ook tussen de eensluidende invloeden van geestelijke, politieke 
en gerechtelijke overheden. Daardoor had de stad zich lange 
tijd kunnen afsluiten van de industriële ontwikkeling en was zij 
dus gespaard gebleven van niet-katholiek stemmende arbeiders. 
De rivaliteit met het nabijgelegen stadje Aalst ging niet enkel 
tussen ons ‘Ros Beiaard’ en hun ‘Ros Balatum’. Het ging ook 
over het kiesgedrag van de bevolking. Aalst was de stad van 
het Daensisme — de sociaal-Vlaamsgezinde christendemocra-
tische beweging — maar ook van Louis Paul Boon, auteur van 
de ‘Kappellekesbaan’.
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Toen mijn vader bij de viering van zijn Dendermondse Kring 
van Reserveofficieren in het stadhuis een toespraak hield had 
hij het niet over een militair onderwerp maar over de opvoeding 
van de jeugd. Het leek wel dat hij het over mij had. Hij sprak 
over zijn wrevel tegenover het protest van de langharigen die 
na mei 68 in opstand kwamen tegen de gevestigde orde. Het 
was pas veel later dat ik daar ook de andere kant van leerde 
kennen. Toen Vanden Boeynants minister van landsverdedi-
ging was werden ‘actieve’ reserveofficieren zoals mijn vader 
door zijn speakersbureau ingezet ter verdediging van gezag en 
orde. Het kwam er op aan zowel buiten als binnen het leger 
de linkse subversie te bestrijden. In 1974 werd daarom vanuit 
de generale staf van de landmacht het ‘Public Information 
Office’ opgericht. De officier achter deze organisatie, de later 
berucht geworden majoor Bougerol, maakte er echter een 
echt inlichtingennetwerk van. Maar hier loop ik vooruit op 
de feiten die ik verderop in dit boek beschrijf. Van dat alles 
was ik mij in die tijd niet bewust. Ik beleefde mijn opdracht 
als reserveofficier bij de Luchtmacht dan ook met volle over-
tuiging en enthousiasme.

Het stond in de sterren geschreven dat ik mijn rebels gedrag, 
oorzaak van conflict met mijn vader, ook zou gaan voortzetten 
bij mijn eerste stappen in de gerechtelijke wereld. Dat gebeurde 
toen ik voor het eerst postuleerde voor het ambt van substituut 
van de procureur. Naar traditie zou ik mij gaan voorstellen bij 
de baas van het parket te Dendermonde. Maar de heer De 
Maesschalk wou daar niets van weten. Omdat ik toen reeds 
een eigen gedacht had stapte ik dan maar gewoon zijn bureel 
binnen. Daar kwam ik te weten waarom ik niet tot het ambt 
van parketmagistraat kon worden toegelaten. Mijn verloofde 
zat nog midden in een echtscheiding en dat wist de procureur. 
Voor hem was de grondwettelijke scheiding van Kerk en Staat 
blijkbaar nog niet afgekondigd: ik kon dus niet kerkelijk met 
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haar trouwen, vandaar het procedurele obstakel. Ongehuwd 
gaan samenleven was de doodzonde die mijn benoeming defi-
nitief in de weg stond, zeker in het oerconservatieve Dender-
monde. En bovendien, wie was afgestudeerd aan de universiteit 
van de duivel, wat de VUB in de ogen van de procureur was, kon 
onmogelijk een ambt bij het parket krijgen. Ik zag mij dus 
genoodzaakt de vlucht vooruit te nemen, naar het Antwerpse 
parket. Van Hoeyland, de korpsoverste daar, was een notoir 
socialist die van zichzelf beweerde een politiek procureur te zijn.

Nu ik dit allemaal zit uit te schrijven wordt het me duidelijk 
en moet ik bekennen: eigenlijk ben ik altijd een rebel geweest, 
wou altijd al weten wat er achter de façade zat. Talent voor 
onderdanigheid, vereist voor een succesrijke loopbaan, heb ik 
nooit gehad.

Na acht jaar parket werd ik rechter, en even later onderzoeks-
rechter. Onderzoeksrechter wordt men niet zomaar. Een 
vereiste voor dat ambt is het diploma rechten, dat betekent 
vijf jaar universitaire studies. Daarna volgt een stage als advo-
caat, een benoeming tot stagiair-substituut van de procureur. 
De stagiair wordt dan benoemd tot substituut. Na meerdere 
jaren in dit ambt, en als het politiek een beetje meezit, krijgt 
de substituut eindelijk toegang tot het ambt van rechter. Maar 
niet elke rechter wordt zomaar onderzoeksrechter. In de recht-
bank moet hij of zij eerst bewijzen dat ambt waardig te zijn, 
situaties te kunnen inschatten, voldoende levenservaring en 
kennis te bezitten om in de wirwar van feiten de waarheid te 
kunnen vinden en de schuldige aan te wijzen, en vooral dat 
te kunnen waarmaken op een onafhankelijke, zelfstandige en 
eerlijke manier. Vergissingen zijn mogelijk en laten altijd diepe 
sporen na. Zonder een vaste lijn en het geloof in duidelijke 
waarden en principes is de opdracht van onderzoeksrechter 
niet vol te houden.
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In mijn carrière heb ik het voorrecht en de gelegenheid gehad 
Justitie en politie vanuit verschillende functies te kunnen obser-
veren. Dat deed ik altijd met respect voor de voorschriften 
en voor de instellingen, en voor de personen die er deel van 
uitmaakten. Maar ik deed het ook naar eigen ‘godsvrucht en 
vermogen’, vanuit mijn eigen ingesteldheid. Dat had wel vaker 
aanvaringen tot gevolg. Daarover begon ik te schrijven.

Hoelang moet iemand in dit land wachten om geschiedenis 
te mogen schrijven? In het dossier Lahaut duurde het een 
halve eeuw vooraleer de gerechtelijke geheimhouding mocht 
doorbroken worden. Dat is zeer lang. Voor ieder strafdos-
sier zal de vervolging verjaren na twintig jaar. Dat betekent 
dat de maatschappij het na die periode niet meer nodig acht 
de daders te bestraffen en dat de voornaamste reden voor de 
geheimhouding dan ook ophoudt. Het gerechtelijk geheim is 
immers geen absoluut gegeven. Daar zijn vastgelegde, beperkte 
gronden voor: de bescherming van de betrokken personen 
en de voortgang van het onderzoek. In geen geval mag deze 
geheimhouding ingeroepen worden om ‘disfuncties’ of misdrij-
ven te verbergen. Daartegenover staat dat de bevolking het 
recht heeft te zien hoe recht wordt gedaan, hoe een gerechtelijk 
onderzoek verloopt: ‘Justice must be seen to be done’. Ook het 
Parlement, de Wetgever, moet de kans krijgen vast te stellen 
op welke punten Justitie faalt om dan de nodige maatregelen 
te kunnen treffen om er aan te verhelpen. Bij dit zoeken naar 
oplossingen moet ook ruimte worden gelaten voor debat: wat 
liep er mis, hoe en waarom is dat kunnen gebeuren?

Wie er zelf bij betrokken is geweest weet dat deze vraag-
stelling een complexe aangelegenheid is. Om te beginnen gaat 
het over de eigen ingesteldheid die voortvloeit uit de eigen 
ervaringen, de innerlijke en feitelijke wisselwerking tussen wat 
men zelf gelooft, de waarden en principes die men hanteert, 
en de tegenstand die men daarbij ondervindt. Jarenlang heb 


