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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archiefbestand is vrij raadpleegbaar.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Algemeen Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Belgisch Hulpcomité in de gevangenis van Diest
Comité de secours belge de la prison de Diest
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

In maart 1918 besloot de Duitse bezetter de leegstaande vesting in Diest te 
gebruiken als gevangenis. In de eerste plaats werden er Belgische jongeren 
opgesloten die gepoogd hadden de grens met Nederland te overschrijden op 
deze manier het Belgisch leger te vervoegen. Ten tweede werd een groot 
aantal burgerlijke gevangenen uit de overbevolkte kampen in Holzminden en 
Senne naar Diest overgebracht. In oktober 1918 zaten er 827 mannelijke 
gevangenen en 27 vrouwen opgesloten. Op 27 Maart 1918 werden de leden 
van het Hulpcomité verkozen. Pierre Delande werd voorzitter, Léon Haubecq 
(later vervangen door Joseph Verlinden), Remy Janssens, Robert Cartigny en 
Pierre Dufays waren de andere leden. Zoals gezegd verbleven er ook een 
aantal vrouwen. Adolphine Sauveur was hun afgevaardigde in het Hulpcomité. 
Op 3 augustus 1918 werd de gevangenis bezocht door een delegatie van 
activisten. De gevangenen protesteerden hevig tegen dit bezoek. De 
kampoverste sanctioneerde dit gedrag door 14 dagen opsluiting te bevelen. 
Eveneens op Duits bevel werd het Belgisch Hulpcomité in augustus 1918 
gesplitst in een Vlaams en een Waals comité (om de activistische 
hulporganisatie Soldatentroost te bevoordelen). Het Vlaams Hulpcomité werd 
gevormd door Lepaige, Verlinden en Janssens, het Waals comité door Delande, 
Dufays en Cartigny. Op 21 oktober 1918 werden alle gevangenen vrijgelaten en
zeven dagen later was de vesting volledig ontruimd. Het magazijn werd 
deskundig geplunderd door Duitse soldaten. Blijkbaar was er tevens een 
bibliotheek aanwezig in de gevangenis want de boeken werden later verdeeld 
tussen de stadsbibliotheek en de bibliotheek van het Sint-Jan-Berghmans-
college.
Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Het Hulpcomité zorgde voor de correcte distributie van de individuele en 
collectieve colli's die opgestuurd werden door de verschillende 
hulporganisaties. Hiervoor werd een uitgebreide briefwisseling gevoerd met 
deze hulporganisaties. Het Hulpcomité moest de namen van hulpbehoevende 
of getransfereerde gevangenen doorgeven en klachten melden. Het magazijn 
en de financiën werden minutieus beheerd. Het Hulpcomité had een aparte 
dienst die zich enkel bezighield met de brooddistributie.
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Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De archieven van het Hulpcomité werden na de oorlog overgemaakt aan de 
Belgische Middendienst voor de Krijgsgevangenen. Vermoedelijk werd het 
archief op 17 november 1924 door de Belgische Middendienst overgedragen 
aan de Commissie voor de Oorlogsarchieven (E 1455).
Verwerving

VERWERVING

In het Algemeen Rijksarchief werd het archief van het Hulpcomité ten onrechte 
opgenomen in het archiefbestand van de Belgische Middendienst voor de 
Krijgsgevangenen. In 1991 werd een plaatsingslijst en een nadere toegang 
opgesteld van dit deelarchief. Bij de herinventarisatie van dit bestand in 2008 
werden de archieven van dit Hulpcomité ontsloten via een afzonderlijke 
inventaris.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

We moeten de onderzoeker echter waarschuwen dat over het dagelijkse leven 
in de gevangenis en de behandeling door de Duitsers vrij weinig informatie te 
vinden is. Alle briefwisseling werd immers streng gecensureerd waardoor er 
enkel informatie over de bevoorrading voorhanden is in deze archieven.
Ordening

ORDENING

We opteerden ervoor om het archiefbestand op basis van de organisatie-
structuur te ordenen. Het Hulpcomité functioneerde immers zoals een heuse 
administratie en was opgedeeld in verschillende diensten: het algemeen 
secretariaat, de levensmiddelen- en kledingdienst en de brooddienst. Het 
algemeen secretariaat werd in rubrieken onderverdeeld op basis van haar 
taken nl. relaties onderhouden met de kampoverheden, samenwerken met de 
hulporganisaties en inlichtingen verstrekken. De archieven van de 
levensmiddelen- en kledingsdienst werden onderverdeeld in het secretariaat, 
het magazijn en de controledienst.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A. Algemeen secretariaart

A. ALGEMEEN SECRETARIAART
1. Betrekkingen onderhouden met de kampoverheden

1. BETREKKINGEN ONDERHOUDEN MET DE KAMPOVERHEDEN
1 Minuten van uitgaande brieven aan de kampoversten. 1918.

1 omslag

2. Samenwerken met de hulporganisaties

2. SAMENWERKEN MET DE HULPORGANISATIES
2 - 6 Ingekomen brieven. 1918.

2 - 6 INGEKOMEN BRIEVEN. 1918.
2 Van/aan het Belgisch Inlichtingsbureel voor Krijgsgevangenen en 

Geïnterneerden in Brussel en het Hulpkantoor in Diest. 1918.
1 pak

3 Van 'La Providence des prisonniers' (Œuvre de secours aux détenus
neccessiteux des prisons de Belgique). 1918.

1 omslag

4 Van/aan de Belgische Middendienst voor de Krijgsgevangenen in Le
Havre. 1918.

1 pak

5 Aan het Hulpkantoor te Luik voor het Belgisch Inlichtingsbureel 
voor Krijgsgevangenen en Geïnerneerden. 1918.

1 omslag

6 Van/aan diverse andere hulporganisaties. 1918.
1 pak

7 Brievenboek. 1918.
1 deel

3. Inlichtingen verstrekken

3. INLICHTINGEN VERSTREKKEN
8 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van/aan het 

Internationaal Agentschap voor de Krijgsgevangen van het Rode 
Kruis in Genève. 1918.

1 omslag
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B. Levensmiddelen- en kledingdienst

B. LEVENSMIDDELEN- EN KLEDINGDIENST
1. Secretariaat

1. SECRETARIAAT
9 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven aan mevr. 

Adolphine Sauveur, afgevaardigde van het Hulpcomité in de 
vrouwenafdeling. 1918.

1 omslag

10 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven i.v.m. de 
bedeling van kleding. 1918.

1 omslag

11 Borderellen van verzendingen door de Belgische Afdeling an het 
Hulpcomité voor Krijgsgevangenen in Bern. 1918.

1 deel

2. Magazijn

2. MAGAZIJN
12 Magazijnboek. 1918.

1 omslag

3. Controledienst

3. CONTROLEDIENST
13 - 14 Voor ontvangst getekende staten. 1918.

13 - 14 VOOR ONTVANGST GETEKENDE STATEN. 1918.
13 Van de verdeling van kleding. 1918.

1 pak

14 Van de verdeling van hulpgoederen. 1918.
1 omslag



WO I. Belgisch Hulpcomité in de gevangenis van Diest 11

C. Brooddienst

C. BROODDIENST
15 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven i.v.m. de 

hulpverlening door de 'Fédération nationale d'assistance aux 
prisonniers de guerre militaires et civils'. 1918.

1 omslag

16 Dossier inzake de verdeling van beschuiten. 1918.
1 omslag
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