
U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  

Met genoegen nodigen de auteur en Boekhandel Walry u uit op de boekpresentatie van 

DE GEBROKEN ARM DER WET 

De gerechtelijke politie bij het parket van Gent 

1937 – 1947 

MARC VERSCHOORIS 
 

In oorlogstijd is de gerechtelijke politie meer dan enkel de brigade 

bij de parketten. Er is de Veiligheid van de Staat, de bijzondere 

brigade bij het parket-generaal, de gerechtelijke politie bij het 

krijgsauditoraat en de bijzondere dienst der kust. De gebroken arm 

der wet is het resultaat van een diepgaand onderzoek in de 

archieven van het parket-generaal en de gerechtelijke politie en in 

de persoonlijke archieven van vele direct betrokkenen.  Het is 

een gefundeerd relaas van een turbulente tijd binnen het 

ambtsgebied van de procureur-generaal van Gent, namelijk Oost- 

en West-Vlaanderen.  
 

Marc Verschooris heeft zijn lesopdracht aan de Hogeschool Gent afgerond. Hij is de auteur van o.a 

Hoe zwart in het donker gedijt. De Sicherheitsdienst en de Sicherheitspolizei Gent-Leeuwarden 1940 - 1945 

(2015). Elk nieuw werk van Verschooris wordt gekenmerkt door dezelfde ambitie: de lezer zo grondig 

en objectief mogelijk informeren. Momenteel is hij geassocieerd onderzoeker bij het Cegesoma. Hij 

maakt tevens deel uit van het wetenschappelijk comité dat de tentoonstelling Museum van de Misdaad 

(STAM Gent, van 26.10.2018 t/m 30.04.2019) heeft begeleid. 
 

Op de avond van de presentatie wordt u welkom geheten door 

EDDY DHONT 
eerste hoofdcommissaris van politie, coördinator beleidscel FGP Oost-Vlaanderen 
 

Het nieuwe boek wordt voorgesteld door 

FRANCIS DESTERBECK 
eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent.  

 

Daarna licht de auteur de nieuwe uitgave kort toe. 
 

Na afloop heffen we samen het glas op het nieuwe boek. De boekpresentatie loopt af om 22u30. 
 

We hopen u te mogen verwelkomen op 

donderdag 18 oktober 2018 om 19u30 

Podiumzaal, gebouwen van de federale gerechtelijke politie, Groendreef, 

ingang en onthaal: Lijsterstraat, Gent 
 

De toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Een federaal overheidsgebouw bezoeken gaat 

gepaard met strengere veiligheidsregels. Om de boekpresentatie te kunnen bijwonen dient u 

vóór 10 oktober 2018 uw naam, adres en geboortedatum door te sturen naar 

boekhandel@walry.be . 

Er is ruime parkeermogelijkheid binnen de site (binnenrijden via de Lijsterstraat en tot het einde 

doorrijden). 
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