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Woord vooraf 

Het is als promotor van een masterproef steeds een voorrecht om studenten te 
begeleiden in wat ze zelf vaak aangeven als de bekroning van hun universitaire 
opleiding. Het uitwerken van een masterproef impliceert het eenduidig afbake-
nen en formuleren van een wetenschappelijke en relevante probleemstelling, het 
opzetten van onderzoeksvragen, het voltooien van een literatuurstudie en het 
doorvoeren van een door een gedegen methodologie gedragen empirisch onder-
zoek teneinde de onderzoeksvragen te beantwoorden en deze te voorzien van een 
persoonlijk en kritisch besluit. 

In het academiejaar 2012-2013 werd de masterproef in de criminologische we-
tenschappen van Pieter Leloup - De private en commerciële veiligheidszorg in 
België. Een historisch-criminologische benadering van haar evolutie tot de wet 
op de private milities (1870-1934) - bekroond als de beste masterproef. De vak-
groep strafrecht en criminologie beloont deze student met de publicatie van zijn 
werk in boekvorm. Het plaisir d’être publié wordt een realiteit voor student en 
promotor. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder het oordeel van de collega’s 
professoren in het algemeen en de commissarissen in het bijzonder. Het is dan 
ook gepast hen te danken en in het bijzonder te verwijzen naar het werk van en 
de evaluatie door de commissarissen Prof. Dr. Patrick Hebberecht en MSc. Arne 
De Boeck. 

De laureaat, Pieter Leloup, was niet aan zijn eerste masterproef toe. Hij studeer-
de in 2010 al af als master in de geschiedenis, eveneens aan de Universiteit Gent, 
met de masterproef - Uw geld of uw leven ! Een sociaal-historische studie van 
gewapend banditisme in Oost-Vlaanderen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1925). Naar onze mening kan de criminologie niet zonder historisch on-
derzoek en heeft het werk van Pieter Leloup nu al betekenis. De evolutie van de 
private en commerciële veiligheidszorg, als reactie op criminaliteit, wordt vaak 
als een laatmodernistisch gegeven geduid. De auteur toont door middel van Bel-
gisch archiefmateriaal aan dat de private en commerciële veiligheidszorg daaren-
tegen, en ook in ons land, sterke historische wortels heeft. Het is eveneens voor 
de eerste keer dat een wetenschappelijke studie van die omvang werd uitgevoerd. 
Naast het kritisch bestuderen van de al fragmentarisch aanwezige kennis van 
feiten en wetenswaardigheden ter zake weet de auteur veel verder en dieper te 
gaan door de evolutie van de private en commerciële veiligheidszorg te plaatsen 
tegen een achtergrond van politieke, sociaal-economische, crimineel-politieke en 
politionele condities in België tussen 1870 en 1934. 

Het is eveneens gepast, namens alle collega’s en als promotor, de laureaat te 
feliciteren met het geleverde wetenschappelijk werk en hem alle succes toe te 
wensen in zijn verdere loopbaan. Zijn intellectuele en academische nieuwsgie-
righeid laten ons hopen dat we in de toekomst nog wetenschappelijk werk van 
Pieter Leloup zullen kunnen lezen. 

Prof. Dr. Marc Cools 
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