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Sinds 2015 wordt in het Rijksarchief te Hasselt 
gewerkt aan het inventariseren van tienduizenden 
dossiers van het voormalige Ministerie van Wederop-
bouw, dat na de Tweede Wereldoorlog de aanvragen 
voor vergoeding van schade ten gevolge van oorlogs-
handelingen moest beoordelen. Tienduizenden men-
sen dienden na de oorlog een aanvraag in voor een 
tegemoetkoming bij het herstellen van de schade die 
zij door de oorlog hadden opgelopen. Tot nu toe zijn 
er een negenduizendtal dossiers geïnventariseerd, 
waaronder dat over de afhandeling van de aanvraag 
namens de fanfare Vrij Vooruit uit Eisden1.

In 1955 dienden de bestuurders van Vrij Vooruit uit 
Eisden een dossier in bij de provinciale directie in 
Hasselt van het Ministerie van Wederopbouw, om een 
vergoeding aan te vragen voor de schade die de ver-
eniging ten gevolge van de oorlogshandelingen gele-
den had. Op 12 mei 1940 hadden immers “de Duitsche 
militairen die in de zaal der fanfare den nacht hadden 
doorgebracht, muziekinstrumenten medegenomen”. 
Het bestuur van de fanfare deed beroep op de 
firma Melchior De Vries uit Lier om de schade op 
te nemen. Uit het lokaal bleken 2 baritons, 2 trom-
bones, 2 tuba’s, een grote trommel en een paar 
cymbalen verdwenen te zijn, waarvan de geza-
menlijke waarde op 6.839,50 frank geschat werd. 
Op dat bedrag werd door het ministerie een “aftrek 
van de ouderdomssleet” toegepast, zodat de werke-
lijke schade volgens het ministerie nog 4.974 frank 
bedroeg, waarop dan omwille van de stijging van de 
levensduurte weer een coëfficiënt werd toegepast. 
Op 13 januari 1956 waren alle berekeningen achter 
de rug, en kon de vergoeding uiteindelijk vastgesteld 
worden op 7.615 frank.
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1 Rijksarchief Hasselt, Archief van de provinciale directie Hasselt van het Ministerie van Wederopbouw, nr. 6003691.


