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Vraagstelling, afbakening van het onderzoek en situering in de 

vakliteratuur 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werden zij die gecollaboreerd hadden met de vijand aangepakt 

door militaire rechtbanken. Tijdens de oorlog waren er heel wat motieven geweest om samen 

te werken met de Duitse bezetter: persoonlijke ambitie, politieke aspiraties, avonturisme, 

querulantisme, maar ook broodwinning en winstbejag.
1
 Het algemeen thema van mijn 

masterpaper is de repressie van de economische collaborateurs in de hout- en meubelsector. 

Hierbij is meteen een specificatie op zijn plaats. De repressie is een wetenschappelijke en 

waardevrije verzamelterm die drie lagen dekt: de straatrepressie, de repressie binnen de 

particuliere organisaties en de overheidsrepressie.
2
 In mijn onderzoek ligt de focus op de 

overheidsrepressie en meer specifiek de berechting door de militaire krijgsraden op basis van 

artikel 115 van het strafwetboek. Omdat ik er naar streef een algemeen overzicht te geven, 

leek de beperking tot eerste aanleg me zinvol. Boven de krijgsraden stonden krijgshoven die 

belast werden met zaken die in beroep behandeld werden, maar deze vallen buiten mijn 

studie.  

Naar schatting werden er 52.398 dossiers geopend op basis van artikel 115 SWB. Toch zijn er 

uiteenlopende gegevens over het totaal aantal dossiers en het aantal „echte‟ dossiers wordt 

waarschijnlijk overschat. Jammer genoeg blijkt het onmogelijk om de precieze gegevens te 

achterhalen.
3
 Deze 52.398 dossiers handelden niet alleen over economische collaboratie 

stricto sensu, namelijk het leveren van goederen en diensten aan de vijand. In sommige 

dossiers werd men veroordeeld voor het ronselen van arbeiders voor de bezetter.
4
 Dossiers 

over zij die vrijwillig naar Duitsland vertrokken om daar te werken, zijn niet opgenomen in 

dit totaal omdat het krijgsgerecht al vroeg besloot om deze vorm van collaboratie niet te 

vervolgen.
5
 In mijn masterpaper zal ik de eerste groep economische collaborateurs 

bestuderen, door de tijdsgeest aangeduid als industriële collaborateurs. We weten wel dat er in 

totaal 4.003 veroordelingen op basis van artikel 115 SWB uitgesproken werden, waarvan 

                                                 
1
 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, Gent, Academia Press, 2003, p. 40. 

2
 L. Huyse en S. Dhont (eds.), Onverwerkt Verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952, Leuven, 

Kritak, 1991, p. 19. 
3
 D. Luyten, Burgers boven alle verdenking? Vervolging van de economische collaboratie in België na de 

Tweede Wereldoorlog, Brussel, VUBPress, 1996, p. 184. 
4
 D. Luyten, Burgers boven alle verdenking? Vervolging van de economische collaboratie in België na de 

Tweede Wereldoorlog, p. 184. 
5
 In totaal waren er 58.784 dossiers over de personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog „vrijwillig‟ in 

Duitsland hadden gewerkt. 
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1.089 voor economische collaboratie stricto sensu.
 6

 In één dossier stonden soms meerdere 

personen terecht. In totaal spraken de krijgsraden 688 vonnissen van economische 

collaboratie stricto sensu uit.
7
 Uiteraard analyseer ik in mijn masterpaper niet al deze 

vonnissen. Deze vonnissen werden wel door mijn promotor, prof. dr. Luyten, op basis van een 

aantal parameters, statistisch verwerkt. Zijn onderzoek, neergeschreven in “Burgers boven 

elke verdenking”, vormde het startpunt van mijn onderzoek. In dit boek merkte hij terecht op 

dat detailstudies over het onderwerp ontbraken.
8
 Daarom besloot ik om binnen het kader van 

mijn masterpaper het segment van de hout- en meubelindustrie verder te onderzoeken. 

Waarom koos ik voor deze nijverheidstak? Omdat deze sector vóór en tijdens WOII niet 

onbelangrijk was voor de Belgische economie. Omdat het een a-typische bedrijfstak was die 

niet te vergelijken viel met de grote sectoren als de steenkool- en staalindustrie. En ten slotte 

omdat een niet onaanzienlijk aantal hout- en meubelbedrijven uiteindelijk werden veroordeeld 

voor economische collaboratie. Als we een sectorale verdeling maken van de vonnissen blijkt 

immers dat 8,5 % van de economische collaborateurs schuldig waren aan de levering van hout 

of meubelen aan de vijand.
9
  

Sectorale verdeling van de vonnissen op basis van 

art. 115 SWB in België

19
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10,5

8,57,2
6,1
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Figuur I: Sectorale verdeling van de vonnissen op basis van art. 115 SWB in België
10

 

 

                                                 
6
 D. Luyten, Burgers boven alle verdenking, p. 185. 

7
 D. Luyten, Burgers boven alle verdenking, p. 137. 

8
 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 12. 

9
 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, p. 92. 

10
 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), ibidem. 
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Tijdens WO II stippelde de top van de Belgische industrie een pragmatische gedragslijn 

tegenover de vijand uit. Ze werd neergeschreven in de Galopin-doctrine. Het was een handige 

manier om zich proactief in te dekken tegen een eventuele vervolging en bestraffing na de 

oorlog.
11

 De Galopin-doctrine werd vooral in de sleutelsectoren van de economie (steenkool 

en staal), waar de grote holdings de touwtjes in handen hadden, als leidraad genomen.
12

 

Tijdens de bezetting hielden ze hun productie op peil en namen ze een gemeenschappelijke 

houding aan tegenover de bezetter.
13

 Na de oorlog bewees deze gemeenschappelijke 

opstelling haar nut. Alhoewel er duchtig was geproduceerd en geleverd aan de Duitsers, 

ontsprongen deze basissectoren de dans tijdens de repressie. De steenkoolmijnen werden 

onmiddellijk en integraal buiten vervolging gesteld.
14

 In andere sectoren, met hoofdzakelijk 

kleine en middelgrote bedrijven (zoals de bouw en textiel) werden de richtlijnen minder 

nauwlettend toegepast.
15

 Luyten stelde: “De positie van de meubelsector in het geheel van de 

Belgische economie liet niet toe de door het Galopin-comité gebruikte gelijkschakeling van 

individueel en nationaal economisch belang te operationaliseren.”
16

 In mijn masterpaper wil 

ik, op basis van de vonnissen nagaan of dit inderdaad het geval was. Uit de laatste 

vooroorlogse sociale en economische telling bleek dat de hout- en meubelindustrie in 1937 

overheerst werd door kleine en middelgrote bedrijven (zie bijlagen, figuur II). Bovendien 

stond de hout- en meubelsector op de vierde plaats wat betreft het aantal vonnissen voor 

economische collaboratie na WOII. Was er een verband te leggen tussen dit aantal 

veroordelingen en de karakteristieken van de hout- en meubelsector met een dominantie van 

kleine en middelgrote ondernemingen die vermoedelijk geen gemeenschappelijke politiek 

voerden tijdens de bezetting? En wat waren de gevolgen tijdens de repressie? Stippelde 

krijgsauditeur-generaal Ganshof Van der Meersch een specifiek vervolgingsbeleid uit voor de 

hout- en meubelsector? En werd dit vervolgingsbeleid toegepast door de substituten? Dat 

waren de hamvragen van mijn onderzoek. Ik kom tot mijn centrale vraagstelling: “Hoe 

verliep de repressie van de economische collaboratie in de hout- en meubelsector na de 

Tweede Wereldoorlog, in casu op basis van de vonnissen van de krijgsraden van vier grote 

meubelcentra Kortrijk, Mechelen, Brussel en Luik.” 

 

                                                 
11

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers tijdens de repressie van de economische collaboratie: 

kanttekeningen bij de discriminerende werking van de Galopin-doctrine, de strafwet en de consequenties van het 

vervolgingsbeleid”, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 76 (1998), 2, p. 525. 
12

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers tijdens de repressie van de economische collaboratie”, p. 507. 
13

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 525. 
14

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 508. 
15

 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, p. 79. 
16

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 524. 
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Voor een antwoord op deze vragen, raadpleegde ik de strafdossiers die bewaard worden in het 

Justitiepaleis te Brussel, Dienst van de archieven, sectie incivisme. Het werken op basis van 

gegevens uit de strafdossiers zelf is een methode die nog weinig werd toegepast in de studie 

over de repressie van de economische collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. Het 

onderzoek van dit direct bronnenmateriaal vond ik een veeleisende maar boeiende uitdaging. 

Aan de hand van een studie van de vonnissen, de uiteenzettingen van de zaak, het requisitoir, 

de zittingsbladen, de conclusies van de advocaten en de deskundige verslagen, zal ik 

onderzoeken of er grote parallellen dan wel grote verschillen vast te stellen zijn in de 

rechtspraak van deze verschillende krijgsraden. Brachten de Kortrijkse, Mechelse, Brusselse 

en Luikse substituten dezelfde argumenten à charge en à décharge aan of zijn er opvallende 

verschillen? Welke elementen wogen door op de strafmaat? Welke collaborateurs werden 

vervolgd en welke werden vrijgesproken? Zijn er elementen die toelaten na te gaan welke 

dossiers van bij het begin buiten vervolging werden gesteld? Voerden de verdedigers de 

argumenten van noodtoestand, morele dwang en onoverwinnelijke dwaling aan? En werden 

deze door de verschillende krijgsraden op dezelfde manier aanvaard? Wat was het profiel van 

de collaborateurs die voor de krijgraden van Kortrijk, Mechelen, Brussel en Luik verschenen?  

 

Het aantal en de omvang van de dossiers bij de krijgsraden die betrekking hadden op de hout- 

en meubelsector noopten mij tot een verdere afbakening. In totaal werden er 64 dossiers van 

economische collaboratie in de hout- en meubelsector gevonnist en verschenen ongeveer 140 

fysische personen voor de krijgsraad. (zie bijlage, tabel I). In mijn masterpaper zal ik 22 

dossiers diepgaand onderzoeken. Ik koos de dossiers die verschenen voor de krijgsraad van 

Kortrijk (4), Mechelen (8), Brussel (4) en Luik (2). Tijdens mijn onderzoek bleek dat 4 

dossiers die niet voor de krijgsraad van Mechelen verschenen, wel handelden over personen 

die affiniteiten hadden met de Mechelse meubelsector. Deze dossiers verschenen voor de 

krijgsraad van Gent (1), Turnhout (1) en Antwerpen (2). Om die reden werden ook deze 

dossiers verder geanalyseerd. Mijn keuze voor de vermelde krijgsraden gebeurde niet lukraak. 

Ik liet me leiden door de geografische spreiding van de hout– en meubelsector waaruit 

duidelijke centra konden afgeleid worden en ook door een aantal suggesties in literatuur over 

economische collaboratie binnen deze nijverheidstak.   
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Zoals af te lezen valt uit de twee volgende grafieken over de spreiding van de hout- en 

meubelsector in België, op basis van de sociale en economische telling uit 1937, blijkt dat 

Brussel, Antwerpen, Mechelen, Kortrijk, Gent en Luik het meeste aantal arbeiders in de hout- 

en meubelsector tewerkstelden.
17

  

De zes steden die het meeste aantal arbeiders in de 

hout- en meubelsector  tewerkstelden in 1937

22%

10%

8%

7%
6%5%

42%

Brussel 

Antwerpen

Mechelen 

Kortrijk

Gent 

Luik

Andere steden in België

 

Figuur III: De zes steden die het meeste aantal arbeiders in de hout- en meubelsector tewerkstelden in 1937 
18

 

 

Bovendien bleek de houtsector van 1937 zeer divers te zijn. Er waren schrijn- en 

timmerwerkplaatsen, meubelmakerijen, bedrijven gespecialiseerd in speciale houten 

voorwerpen, zagerijen, wagen- en rijtuigmakerijen en klompenmakerijen. In mijn masterpaper 

heb ik bijzonder aandacht besteed aan het belangrijkste segment van de toenmalige Belgische 

hout- en meubelnijverheid, de meubelsector. De meubelindustrie stelde immers het grootste 

aantal houtverwerkende arbeiders te werk, namelijk 21.499 (40%).
19

 De geografische 

verdeling op basis van het aantal arbeiders onthulde dat Brussel, Kortrijk en Mechelen de 

grootste meubelcentra van België waren. In Wallonië waren de meeste arbeiders aan het werk 

in Luik. Het leek me dus voor de hand liggend dat ik de vonnissen voor economische 

collaboratie uit deze regio‟s verder ging onderzoeken.  

                                                 
17

 Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Economische en sociale telling van 27 februari 1937. Definitieve 

resultaten van de telling der nijverheidsinrichtingen (economisch gedeelte), deel II, Brussel, s.d., p. 232. 
18

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 232. 
19

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 80-87. 
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Figuur IV: De zes steden die het meeste aantal arbeiders in de meubelsector tewerkstelden in 1937 
20

 

 

Maar, zoals al gezegd, vond ik ook in de literatuur over economische collaboratie suggesties 

om de collaboratie binnen de Belgische hout- en meubelsector verder te bestuderen. Uit mijn 

literatuurstudie bleek dat, wanneer auditeur-generaal Ganshof Van der Meersch overging tot 

vervolging binnen een bepaalde bedrijfstak, hij eerst de leidende figuren van deze sector voor 

de krijgsraad bracht om zo een voorbeeld te stellen.
21

 De firma De Coene, een middelgroot 

bedrijf binnen de globale Belgische industrie, maar marktleider in de hout- en meubelsector, 

viel onder deze noemer. Bedrijfsleider Jozef De Coene was tijdens WOII voorzitter van de 

Hoofdgroepering Houtnijverheid. Er bestond voor de krijgsauditeur geen enkele twijfel dat 

De Coene als eerste binnen de hout- en meubelsector moest worden berecht.
22

 Het proces De 

Coene vond in maart 1945 plaats voor de krijgsraad van Kortrijk. Op dat moment was de 

discussie over een nieuwe interpretatie van art. 115 SWB nog volop aan de gang. Het proces 

kon worden gezien als een soort testcase. In haar licentieverhandeling over De Coene schreef 

K. Speelman het volgende: “Uit de weinige uitvoerige procesverslagen krijgt men immers de 

indruk dat door oorlogsherinneringen van de betrokkenen en de druk van de publieke opinie 

die sfeer zeer duidelijk in het nadeel van de beschuldigde speelde en dat deze laatste bij 

voorbaat schuldig geacht werd en zijn onschuld moest proberen te bewijzen. Deze passage 

verwijst naar het proces Van Dieren (Van Der Leeuw), het proces en de terechtstelling van 

Leo Vindevogel (Van Goor), het proces Romsée (De Lentdecker) en de zaak Irma Laplasse 

                                                 
20

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 232. 
21

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 515. 
22

 D. Luyten, ibidem. 
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(Van Isacker). De naam De Coene mag gerust aan deze lijst worden toegevoegd.”
23

 

Speelman suggereerde dat op het proces De Coene niet alleen objectieve criteria de strafmaat 

bepaalden. Gezien de omvang van het zakencijfer van De Coene (443 miljoen), gezien zijn 

leiderspositie binnen de sector, gezien het vroege tijdstip van het proces, vond ik deze case 

uitermate fascinerend om verder te onderzoeken. De eerste dossiers die ik onderzocht waren 

deze die gevonnist werden door de krijgsraad van Kortrijk(4). In “Histoire l‟économique de 

la Belgique 1914-1939” las ik dat de stad Kortrijk vooral door toedoen van N.V. De Coene 

tijdens het interbellum uitgroeide tot een geduchte concurrent van het traditionele centrum 

van de meubelindustrie, Mechelen.
24

 In “Burgers boven elke verdenking” suggereerde Luyten 

dat de Mechelse meubelmakers van bij het begin van de bezetting een consortium hadden 

gevormd dat gezamenlijk besliste over het al dan niet aanvaarden van bestellingen van de 

vijand.
25

 Deze twee elementen gaven de doorslag bij mijn keuze voor de dossiers van de 

krijgsraad Mechelen. Ik onderzocht ook vier dossiers van de krijgsraden van Gent (1), 

Turnhout (1) en Antwerpen (2) die een duidelijke link hadden met de Mechelse meubelsector. 

Toen ik dit onderzoek voltooid had, vond ik dat de vonnissen in Vlaanderen minstens 

moesten geplaatst worden naast een aantal vonnissen uit het Franstalige gedeelte van ons 

land. Daarom achtte ik het noodzakelijk om ook de dossiers van de Brusselse krijgsraad en 

van één Waalse krijgsraad te bestuderen. Maar voor Wallonië bestaan er slechts 3 dossiers 

waarbij een krijgsraad zich boog over economische collaboratie in de hout- en 

meubelnijverheid. Omdat Luik, zoals we zagen in de vorige grafieken, een belangrijk centrum 

was van de hout- en meubelindustrie, en omdat deze Waalse krijgsraad het meeste dossiers(2) 

m.b.t. economische collaborateurs behandelde, onderzocht ik de Luikse vonnissen. 

 

Het is ook belangrijk mijn bevindingen te plaatsen binnen de bestaande vakliteratuur over de 

collaboratie en de repressie, die vaak getekend is door ambiguïteit. Enerzijds zijn er enorm 

veel werken gepubliceerd over de repressie.
26

 Anderzijds hebben veel van deze geschriften 

een beperkte informatieve waarde omdat men moeilijk de werkelijkheid en de verbeelding 

kan scheiden.
27

 Naast de historische analyse van de collaboratie en de repressie, gaat er veel 

                                                 
23

 K. Speelman, “De Kortrijkse Kunstwerkstede in de economische collaboratie”, in: De Leiegouw, 39 (1997), 3-

4, p. 259. 
24

 F. Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1914-1939. Deel II, Brussel, Bruylant, 1946, p. 290. 
25

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 91. 
26

 o.a. L.P. Boon, Hij was een zwarte. Over oorlog en collaboratie.; E. Corijn, Collaboratie in Vlaanderen. 

Vergeven en vergeten?;R. Derine, Repressie zonder maat of einde?; F. Seberechts, Ieder zijn zwarte. Verzet, 

collaboratie en repressie; L. Van Roy, Het taboe van de Kollaboratie; L. Van Roy,  De wonden van hun tijd: 

analyse van het repressiegerecht. 
27

 L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt Verleden, p. 13. 
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aandacht uit naar de beeldvorming over beide fenomenen.
28

 Er bestaan twee tegengestelde 

standpunten over de bestraffing van de economische collaboratie.  

De eerste visie, o.a. beklemtoond in het werk van Huyse en Dhondt, stelt dat economische, 

politieke en militaire collaborateurs op een ongelijke manier werden berecht.
29

 Omdat de 

economische collaborateurs invloedrijke personen waren, nodig om de naoorlogse economie 

op te bouwen, konden ze volgens deze benadering rekenen op veel begrip van het gerecht. 

Maar ook binnen de groep van de economische collaborateurs zou er sprake geweest zijn van 

ongelijke rechtsbedeling. Net zoals bij de andere types van repressie zou de kleine 

collaborateur het gelag hebben betaald, terwijl de „grote vissen‟ buiten schot bleven of minder 

streng werden bestraft.
30

 Een tweede visie, die o.a. prominent aanwezig is in het oudere maar 

nog steeds relevante werk van Baudhuin, beweert juist het tegenovergestelde.
31

 Het gerecht 

zou volgens deze benadering te weinig begrip hebben gehad voor de economische en 

maatschappelijke realiteit tijdens de bezetting, waardoor de economische collaborateurs te 

streng werden bestraft.
32

 

 

De overheersende beeldvorming dat de kleine collaborateur werd geviseerd terwijl de echte 

schuldigen gespaard bleven, werd door Luyten genuanceerd. De personen die werden bestraft 

als economische collaborateurs realiseerden hoge zakencijfers en behoorden eerder tot de 

categorie van de middelgrote ondernemingen. Toch is er zoals bij vele mythes een kern van 

waarheid aanwezig. Op enkele uitzonderingen na werden de grote ondernemingen niet 

bestraft. De reden was niet een tolerant gerecht dat niet wou vonnissen.
33

 De verklaring moet 

eerder gezocht worden in het feit dat binnen de sleutelsectoren (steenkool en staal) een 

gemeenschappelijke politiek werd gevoerd, zoals de Galopin-doctrine dat voorschreef.
34

  

De tegengestelde beeldvorming, namelijk dat het gerecht niet genoeg begrip had voor de 

situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan doorprikt worden als men de vergelijking maakt 

met de Eerste Wereldoorlog. De bestraffing van de economische collaboratie was, door 

toevoeging van een tweede paragraaf aan artikel 115 SWB, na de Tweede Wereldoorlog 

milder en minder omvangrijk.
35

 Auditeur-generaal Ganshof Van der Meersch waakte erover 

                                                 
28

 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, p. III. 
29

 L. Huyse en S. Dhont (eds.), Onverwerkt Verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952. 
30

 D. Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 11. 
31

 F. Baudhuin, L‟économie belge sous l‟occupation 1940-1944, Brussel, Bruylant, 1945. 
32

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 11. 
33

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 157. 
34

 M. Van den Wijngaert, B. De Wever, F. Maerten e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen, 

Standaard Uitgeverij, 2004, p. 180-181. 
35

 D. Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 19. 



 14 

dat er geen heksenjacht werd georganiseerd tegen personen of bedrijven die slechts in 

beperkte mate aan de vijand hadden geleverd.
36

 Luyten concludeerde dat het eindresultaat van 

het amendement op het artikel 115 SWB was dat vooral middelgrote industriëlen en 

handelaren vervolgd werden.
37

 Wanneer kleine collaborateurs werden gevonnist, kwam dit 

omdat hun leveringen een duidelijk militair karakter hadden of omdat ze zich ook schuldig 

hadden gemaakt aan andere vormen van collaboratie.
38

 Uit zijn statische analyse op basis van 

de vonnissen kwam Luyten ten slotte tot de conclusie dat de vervolging van de economische 

collaboratie vooral een Vlaamse aangelegenheid was. In Wallonië, de thuishaven van de 

sleutelsectoren (steenkool en staal), werd minder vervolgd, maar strenger bestraft. De 

krijgsraad van Brussel kreeg vooral te maken met dossiers van economische collaboratie waar 

sprake was van opmerkelijk hoge zakencijfers. Dat de straffen van de Brusselse krijgsraad 

hoger lagen, toont volgens Luyten aan dat er over het algemeen een goede afweging werd 

gemaakt van de strafmaat.
39

 

 

Na analyse van de vonnissen zal ik mijn onderzoeksresultaten plaatsen binnen de bestaande 

vakliteratuur over economische collaboratie in België. Toont mijn casestudy aan dat de 

economische collaborateurs op veel begrip van het gerecht konden rekenen? Of werden de 

collaborateurs in de hout- en meubelsector streng gestraft? Werden de grote hout- en 

meubelondernemingen gestraft of voerden ze een gemeenschappelijke politiek om zich in te 

dekken tegen latere vervolging? Welke rol speelden deze bedrijven op nationaal niveau? 

Betaalden vooral de kleine bedrijven het gelag? Wie kreeg de strengste straffen? Speelde de 

combinatie van verschillende soorten collaboratie een rol? Was er een verschil in de 

vonnissen die vóór en na de besluitwet van 25 mei 1945 mei verschenen? Werden de straffen 

na mei 1945 voor economische collaboratie in de hout- en meubelsector gemilderd? Zijn er 

frappante verschillen tussen de verschillende krijgsraden? Is er ook een verschillende tendens 

te zien in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? Komen mijn bevindingen overeen met de analyse 

van Luyten op basis van een statistische analyse van alle vonnissen van economische 

collaboratie stricto sensu? 

                                                 
36

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 156. 
37

 M. Van den Wijngaert e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 180. 
38

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 156. 
39

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 156-157. 
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DEEL I : BEZET BELGIË TIJDENS WOII  

 

HOOFDSTUK 1: DE DUITSE INVAL EN BEZETTING 

 

Toen in de tweede helft van de jaren dertig de internationale spanningen toenamen en er zich 

een nieuw grootschalig conflict aankondigde, dachten de Belgische beleids– 

verantwoordelijken dat de geschiedenis zich zou herhalen.
1
 Bij het uitstippelen van hun 

strategie lieten ze zich inspireren door de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog.
2
 Ook de 

houding van prominenten uit financiële en industriële kringen werd beïnvloed door hun 

herinnering aan de „Grote Oorlog‟. Toen wezen de Belgische industriëlen, uitgezonderd de 

steenkoolmijnen, elke samenwerking met de Duitse indringers af.
3
 De drijfveren van de 

nijveraars kunnen niet helemaal worden uitgemaakt. Was het uit principe, uit vaderlandsliefde 

of uit grondstoffen- en materiaaltekorten? Eén ding is zeker, de index van de industriële 

productie bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog op een laag peil en liep geleidelijk terug.
4
 In 

de tweede fase van de oorlog, vanaf 1917, startte de Duitse bezetter met de ontmanteling van 

bedrijven en de deportatie van arbeiders naar Duitsland. Deze dwangmaatregelen bezwaarden 

en vertraagden het economisch herstel na de oorlog. België was zeer zwaar en langdurig in 

zijn concurrentievermogen aangetast. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wilden 

de Belgische financiers en industriëlen dat onheilsscenario kost wat kost voorkomen.
 5

  

 

1.1. DE DUITSE BEZETTING IN DE BENELUX 

 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen België, Nederland en Luxemburg – drie landen die 

een neutrale status hadden – binnen om van daaruit door te stoten naar hun Franse vijand.
6
 

Het Nederlandse leger werd razendsnel onder de voet gelopen en capituleerde al na 5 dagen. 

De Belgische strijdkrachten slaagden er niet in om de Duitse stormloop te stuiten. Na een 

achttiendaagse veldtocht capituleerde het Belgische leger op 28 mei 1940.
7
 Op 31 mei 1940 

werd in België en Noord-Frankrijk een „Militärverwaltung‟ geïnstalleerd, een militaire 

                                                 
1
 M. Van den Wijngaert, Nood breekt wet. Economische collaboratie of accommodatie. Het beleid van 

Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), Tielt, Lannoo, 

1990, p. 17. 
2
 M. Van den Wijngaert e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 11. 

3
 J. Gillingham, Geld maken in oorlogstijd. Economische collaboratie 1940-1944, Leuven, Kritak, 1979, p. 19. 

4
 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, p. 77. 

5
 M. Van den Wijngaert, Nood breekt wet, p. 17. 

6
 M. Van den Wijngaert e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 17. 

7
 L. Van Roy, Het Taboe van de Kollaboratie, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 1987, p. 90. 



 16 

bezettingsstructuur, met aan het hoofd een militaire gouverneur of „Militärbefehlshaber‟.
 8

 De 

Oostkantons waren al op 18 mei 1940 geannexeerd en volledig geïntegreerd in het Duitse 

Rijk.
9
 Het bezettingsregime in België verschilde behoorlijk met dat van Nederland en het 

Groothertogdom Luxemburg.
 10

 Hitler wou een snelle integratie van deze twee buurlanden in 

het „Reich‟ en er werd een „Zivilverwaltung‟ geïnstalleerd. Anders dan bij de 

„Militärverwaltung‟, was het een politiek actief bezettingsregime met rechtstreekse invloed 

van de nazipartij (NSDAP) en de SS.
11

 In 1942 werd het Groothertogdom formeel 

geannexeerd door het Duitse „Reich‟.
12

 Niettegenstaande de verschillende bezettingsstructuur, 

vertoonde de Duitse aanpak van deze drie „neutrale‟ staten toch een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken. Het motief voor de inval was van militaire-strategische aard, 

maar deze drie landen bezaten ook een enorm economisch potentieel.
 

Het waren 

hoogontwikkelde industriestaten met grondstoffen en industrieën die van zeer groot belang 

waren voor de oorlogsproductie. De Duitse bezetter wou deze nationale economieën 

exploiteren, hun concurrentie uitschakelen en ze integreren in de Europese „Grossraum‟ waar 

Duitsland de leiding zou nemen.
13

 Bovendien leefden in deze drie landen een groot aantal 

gekwalificeerde arbeiders, die het tekort aan arbeidskrachten in Duitsland (veroorzaakt door 

de talrijke „Wehrmacht‟- oproepingen) konden compenseren.
14

 

De economieën van de drie staten werden vrijwel op dezelfde manier geëxploiteerd.
15

 Tijdens 

de eerste bezettingsweken roofden en plunderden de Duitse bezetters. Grondstoffen met 

militair belang werden „in beslag genomen‟. In deze eerste bezettingsmaanden werden 

ongeveer 60.000 ton industriële goederen uit België en Noord-Frankrijk weggeroofd. Hun 

waarde was vijfmaal groter dan de jaarlijkse vooroorlogse uitvoer van België naar 

Duitsland.
16

 In de herfst van 1940 schakelde de Duitse bezetter over op de exploitatie ter 

plaatse van het aanwezige economisch potentieel. Maar dit betekende geen einde van de 

plunderingen. De leegroof werd geïnstitutionaliseerd met allerlei „Sonderaktionen‟ en door 

massale aankopen op de zwarte markt.
 17

 

                                                 
8
 L. de Vos, De Tweede Wereldoorlog, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 237  

9
 L. de Vos, ibidem. 

10
 E. Verhoeyen, België bezet, 1940-1944. Een synthese, Brussel, BRTN, 1993, p. 9. 

11
 L. de Vos, De Tweede Wereldoorlog, p. 236. 

12
 N. Wouters, De Führerstaat: Overheid en collaboratie in België (1940-1944), Tielt, Lannoo, 2006, p. 15. 

13
 J. Gillingham, Geld maken in oorlogstijd, p. 43. 

14
 E. Verhoeyen, België Bezet, 1940-1944, p. 9. 

15
 E. Verhoeyen, België Bezet, p. 9. 

16
 E. Verhoeyen, België Bezet, p. 10. 

17
 E. Verhoeyen, ibidem. 
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1.2. BEZET BELGIË: DE POLITIEK VAN HET MINSTE KWAAD 

 

Op 1 juni werd bij Duits decreet de „Militärverwaltung‟ officieel geïnstalleerd te Brussel.
18

  

Hitler benoemde Von Falkenhausen, generaal van de infanterie, tot hoofd van de 

„Wehrmacht‟-administratie. Deze aristocratische, antinazistische officier kreeg zowel België 

als de aangrenzende Franse departementen Nord en Pas-de-Calais onder zijn bestuur.
19

 Als 

„Militärbefehlshaber‟ was hij in de eerste plaats verantwoordelijk voor het handhaven van 

„Ruhe und Ordnung‟.
20

 Elke vorm van verzet tegen de Duitsers werd vervolgd. Hij beschikte 

over twee militaire politie-eenheden, de Feldgendarmerie en de Geheime Feldpolizei.
21

 Onder 

eindverantwoordelijkheid van Von Falkenhausen bestuurden twee grote organisaties het 

bezette land. De „Kommandostab‟ regelde de militaire kwesties en de 

„Militärverwaltungsstab‟ stond in voor alle burgerlijke zaken.
22

 Von Falkenhausen kreeg nog 

een tweede, minstens even belangrijke opdracht: de heropstart van de economisch activiteit.
23

 

In eerste instantie trachtte Van Falkenhausen het economische en het menselijke potentieel 

van België en Noord-Frankrijk in te schakelen in de Duitse oorlogvoering. In de tweede plaats 

moest het systeem ook de behoeften van de bezette gebieden dekken voor zover dit 

noodzakelijk was voor het behoud van de rust en de orde. De „Wirtschaftsabteilung‟, de 

Afdeling Economie, was de tweede pijler van de „Verwaltungsstab‟.
24

 Deze dienst was belast 

met economische en sociale aangelegenheden, zoals de prijs- en loonsregeling, de landbouw, 

de industrie en de sociale en tewerkstellingspolitiek.
25

 

 

In tegenstelling tot het Duitse beleid tijdens WOI, was de bezettingspolitiek van de Duitsers 

tijdens WOII gericht op het behouden van een nationale eenheid om economische redenen.
26

 

Het Duitse militaire bestuur in Brussel vond het niet aangewezen om massaal grondstoffen, 

mensen en machines op transport naar Duitsland te zetten. De Duitse oorlogsvoering zou veel 

beter gediend zijn door stelselmatig bestellingen met een korte leveringstermijn in België te 

                                                 
18

 M. Conway, Collaboratie in België. Leon Degrelle en het Rexisme (1940-1944), Groot-Bijgaarden, Globe, 

1994, p. 24. 
19

 M. Conway, Collaboratie in België, p. 24. 
20

 M. Van den Wijngaert e.a., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 49. 
21

 M. Van den Wijngaert e.a., ibidem. 
22

 M. Van den Wijngaert, Nood breekt wet, p. 22. 
23

 M. Van den Wijngaert, Nood breekt wet, p. 25-26. 
24

 De Verwaltungsabteilung was de eerste pijler van de Verwaltungsstab en stond in voor zuivere administratieve 

aangelegenheden in verband met justitie, transport, financiën, volksgezondheid, politie, cultuur, enz. 
25

 P. Nefors, Industriële collaboratie in België: de Galopindoctrine, de Emissiebank en de Belgische industrie in 

de Tweede Wereldoorlog, Leuven, Van Halewyck, 2000, p. 62. 
26

 L. de Vos, De Tweede Wereldoorlog, p. 235. 
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plaatsen.
27

 Het militair bestuur was bedoeld als een controlerend bestuur, dat enkel van 

bovenaf de touwtjes in handen moest houden, zonder dat de Duitsers zelf veel mankracht 

moesten vrijmaken. De „Aufsichtsverwaltung‟ in Brussel was slechts schematisch uitgewerkt 

en telde nooit meer dan 1000 man.
28

 België moest onder hun toezicht verder functioneren en 

vooral de Belgische economie kreeg een dienende rol ten bate van de Duitse oorlogsvoering.
29

  

Om dat te realiseren was samenwerking met de openbare diensten en de plaatselijke besturen 

een noodzaak.
30

 Het is van belang te wijzen op de houding van de Belgische 

beleidsverantwoordelijken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via de „politiek van het minste 

kwaad‟ hoopten zij de ontmanteling van de Belgische structuren te kunnen voorkomen.
31

 Ook 

de tijdsgeest van de „wondere zomer van 1940‟ speelde een beslissende rol.
32

 Het optreden 

van de Duitsers in de eerste bezettingsweken en -maanden liet een diepe indruk na op de 

bevolking en op een aantal leidende figuren. Velen waren ervan overtuigd dat Duitsland de 

oorlog zo goed als gewonnen had en dat de Führer voor lange tijd de scepter zou zwaaien in 

Europa.
33

 Een coöperatieve houding leek de enige manier om het voortbestaan van België op 

termijn veilig te stellen.
34

 De „politiek van het minste kwaad‟ was een gedraglijn die soepel 

aangepast werd als de omstandigheden wijzigden. Ze was gericht op het behoud van de 

controle over de eigen instellingen.
35 

Maar dit ging niet zonder belangrijke toegevingen aan 

de Militärverwaltung. Toch vond men het beter om verstandig te coöpereren dan volledig 

afzijdig te blijven en zo de deur wagenwijd open te zetten voor de bezetter en de 

collaborateurs.
36
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 M. Van den Wijngaert, Nood breekt wet, p. 26. 
28

 J. Gillingham, Geld maken in oorlogstijd, p. 33. 
29

 E. Verhoeyen, België Bezet, p. 36. 
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HOOFDSTUK 2: OORLOG EN ECONOMIE 

 

In het werk “Industriële collaboratie” van P. Nefors wordt het economisch leven tijdens de 

bezetting van België besproken. In de economie van bezet België is er een duidelijke breuk te 

zien op het einde van de zomer 1940. In de eerste maanden van de bezetting was de Belgische 

economie volledig ontwricht door de oorlogsgebeurtenissen. Eind september 1940 werd de 

industriële activiteit hervat en waren de voornaamste instrumenten van het Duits 

controleapparaat geïnstalleerd.
37

 In dit deel schets ik kort hoe het institutioneel kader 

waarbinnen de Belgische industrie tot 1944 moest opereren, werd opgebouwd. Volgens J. 

Gillingham werkte het economische systeem van de nazi‟s immers de collaboratie in de hand. 

Het systeem bood een kans op modernisering en verregaande medezeggenschap in de 

economische politiek van de staat.
38

  

 

2.1. PRODUCEREN VOOR DE DUITSERS OF NIET?  

 

De regering-Pierlot verliet na de Duitse inval op 10 mei 1940 – de ervaringen uit WOI 

indachtig – Brussel en trok zich terug naar de kust.
39

 Op 15 mei 1940, vijf dagen na de inval 

en te midden van verwarring en paniek, nodigden de ministers van Financiën en Buitenlandse 

zaken, Camille Gutt en Paul-Henri Spaak, enkele prominente zakenlieden uit voor een 

belangrijk gesprek.
 40

 Wegens de ontreddering van het transport konden alleen de gouverneur 

van de Société Générale, Alexandre Galopin, de voorzitter van de Bank van Brussel, Max-

Léo Gérard, en de voorzitter van de Kredietbank, Fernand Collin, de vergadering bijwonen.
41

 

De bankiers werden door Gutt en Spaak opgeroepen een comité te vormen dat belast werd 

met een vertrouwelijke opdracht van algemeen belang. De precieze draagwijdte van deze 

opdracht staat niet met zekerheid vast.
42

  Enkel het engagement van de bankiers om de lonen 

en pensioenen van het overheidspersoneel uit te betalen, werd na afloop van het onderhoud 

geacteerd in de notulen van de ministerraad van 15 mei 1940. Het was tevens het enige punt 

waar de betrokken partijen het na de oorlog over eens waren.
43

 Vast staat dat dit niet het enige 

gespreksonderwerp was. Over de precieze draagwijdte van de gespreksthema‟s verschilden de 
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meningen. Het naoorlogse debat en de afwijkende interpretaties tussen regering en 

industriëlen, werd een centraal punt in discussies over de repressie van de economische 

collaboratie zoals we zullen zien in deel 2, hoofdstuk 2.
44

  

 

Duidelijk is dat een comité van financiële sleutelfiguren vanaf juni 1940 een pragmatische 

gedragslijn met betrekking tot de werkhervatting uitwerkte.
45

 De economie, die rake klappen 

had gekregen tijdens het krijgsgewoel, moest opnieuw worden opgestart. Dit was een 

belangrijke en gemeenschappelijke doelstelling van de noodlijdende bevolking, de 

industriëlen, de Belgische overheden en – niet in het minst – van de Duitse bezetter.
46

 Door de 

vlucht van veel arbeiders en bedrijfsleiders, de ontreddering van het transport en het gebrek 

aan Duitse druk (te wijten aan de Duitse euforie na de Franse capitulatie) kwam de productie 

in die eerste oorlogsmaanden pas langzaam terug op gang.
47

 Na de capitulatie van Frankrijk 

keerden veel vluchtelingen terug en werden behoorlijk wat Belgische krijgsgevangenen 

vrijgelaten. Maar omdat veel fabrieken zwaar getroffen waren door het oorlogsgeweld of 

zonder grondstoffen zaten, veroorzaakte deze terugkeer een zeer grote werkloosheid.
48

 In juni 

1940 zaten meer dan een half miljoen Belgen, of 27% van de beroepsbevolking, zonder 

werk.
49

 In de logica van de Duitsers was het ondenkbaar dat een dergelijke arbeiderspotentieel 

niet zou worden ingezet.
50

 De grote werkloosheid was in hun ogen een ernstige bron van 

gevaar voor het behoud van de „Ruhe und Ordnung‟ in het bezette land. Bovendien vormde 

het een bedreiging voor het spoedig herstel van een productieproces dat moest bijdragen tot 

de versterking van de Duitse oorlogsindustrie.51 De Duitse bezetter kwam vanaf juni 1940 op 

de proppen met een tewerkstellingsplan dat in het teken stond van de „Arbeitseinsatz‟ – de 

„arbeidsinzet‟ – een nationaal-socialistisch concept dat indruiste tegen de vrije 

arbeidsmarktprincipes.
52

 Het beginsel van arbeidsinzet veronderstelde dat “het hele 
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arbeidspotentieel van een bevolking van een land centralistisch en volgens staatseconomische 

en -politieke criteria moest worden gebruikt.” 
53

 De Duitse bezetter wilde de werkloosheid 

vanuit deze dirigistische visie te lijf gaan. Men wou enerzijds de tewerkstelling in België 

aanzwengelen door de werkloze arbeidskrachten aan te zetten om naar Duitsland te gaan 

werken en door arbeidsplaatsen te creëren bij de „Wehrmacht‟ en andere Duitse diensten 

(Organisation Todt
54

, Luftgaukommando Belgien und Nordfrankeich55, Kriegsmarine, 

Feldkommandanturen, enz.).
56

 De Duitse logistieke diensten stelden in 1941 ongeveer 

152.000 „autochtone werkkrachten‟ tewerk. Hoeveel Belgen vrijwillig naar Duitsland 

vertrokken, valt moeilijk precies vast te stellen, maar naar schatting vertrokken er tussen 

augustus 1940 en oktober 1942 ongeveer 200.000 arbeiders vrijwillig naar Duitsland.
 
Daarbij 

dient opgemerkt te worden dat de meeste geen vrijwilligers waren in de ware betekenis van 

het woord. Velen vertrokken uit noodzaak en „om den brode‟.
 57

  

 

Anderzijds werd de werkloosheid bestreden door het bedrijfsleven nieuw leven in te blazen en 

de wederopbouw te stimuleren.
58

 De Belgische economische en financiële elite besefte dat 

een versnelde hervatting van de industriële activiteit het enige middel was om de massale 

inzet van Belgische arbeiders in het Duitse productieproces af te remmen.
59

 De vraag die daar 

bij rees was in hoever de industriële productie in oorlogstijd vanuit Belgisch oogpunt te 

rechtvaardigen was?
60

 De hervatting van de productie in de ondernemingen stelde immers een 

juridisch probleem. Artikel 115 van het Strafwetboek verbood de productie voor de vijand. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd een beperkt aantal ondernemers op basis van dit artikel 

veroordeeld wegens economische collaboratie. De rechters waren vrij streng. Zij oordeelden 

dat elke vorm van productie voor de vijand, en dus niet alleen voor het leger, strafbaar was.
 
In 

1940 meende het comité gevormd rond Galopin dat het stopzetten van de binnenlandse 

productie geen optie was.
61

 Om deze politiek te motiveren, schreef het comité een heuse 
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doctrine, samengevat in de eerste Galopinnota van 15 juli 1940. De auteurs beriepen zich op 

een aantal fundamentele verschillen tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
62

 

 

Het eerste argument refereerde naar de zekerheid van de voedselbevoorrading van de 

bevolking.
63

 België kon, zoals in de Eerste Wereldoorlog, niet rekenen op een overzeese 

aanvoer van levensmiddelen.
64

 Engeland was immers vastbesloten de hand te houden aan de 

continentale blokkade ten einde Duitsland van zijn overzeese bevoorradingslijnen af te 

snijden.
65

 België was niet zelfvoorzienend voor zijn voedselbehoeften. Daarom was invoer uit 

Duitsland of uit landen binnen de Duitse invloedssfeer noodzakelijk. Om deze import van 

levensmiddelen te kunnen betalen, moesten industriële producten worden uitgevoerd.
66

 Een 

tweede motief voor de hervatting van de binnenlandse productie was, zoals reeds vermeld, de 

overtuiging dat Duitsland geen werkloosheid zou dulden.
67

 Om een nieuwe deportatie van 

arbeiders te voorkomen was werkverschaffing en productie binnen België noodzakelijk.
68

  

Deze traditionele voorstelling – o.a. aanwezig bij Van den Wijngaert en Verhoeyen – stelt dat 

deze twee argumenten overheersten in de eerste helft van de oorlog.
69

 Naarmate de oorlog 

vorderde – zo stellen ze – vielen deze twee verschoningsgronden weg door onvoldoende 

voedselimport en de invoering van de verplichte arbeid in Duitsland vanaf 6 oktober 1942. 

Een derde motief – namelijk het behoud van het industrieel patrimonium – dat volgens Van 

den Wijngaert en Verhoeyen voor het eerst werd gestipuleerd in 1941, kwam meer op de 

voorgrond. Ze menen dat dit motief na 1942 als enige overbleef.
70

 Een andere auteur, Nefors, 

veronderstelt dat het van bij het begin de bedoeling was van Galopin en zijn medestanders om 

de Belgische industrie zo ongeschonden als mogelijk door de oorlog te loodsen.
71

 De 

ondernemers zelf hadden immers ook belang bij het hervatten van de productie. Het behoud 

van de bedrijfsactiviteit was voor vele fabrikanten levensnoodzakelijk om hun 

concurrentiepositie op lange termijn te handhaven.
72
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De drie pijlers van Galopins „politique de travail‟ zorgden na de oorlog voor veel 

controverse.
73

 In welke mate konden het veilig stellen van voedselbevoorrading en het 

vermijden van tewerkstelling van de arbeiders in Duitsland aanvaard worden als verzachtende 

omstandigheden? Deze hamvraag in de repressie van economische collaborateurs 

veroorzaakte grote onenigheden tussen de regering en de rechtelijke macht.
74

 In het voorjaar 

van 1941 had het Galopin-comité immers de fundering van haar politiek juridisch 

aangescherpt.
75

 De tot dan toe door rechtspraak en rechtsleer gehanteerde interpretatie van 

artikel 115 SWB, was in tegenspraak met de aanbevelingen van de Galopin-doctrine. 

Bijgevolg werd naar een rechtvaardiging gezocht. Aanvankelijk was het de bedoeling die te 

vinden in het begrip “dwang”.
76

 Het Galopin-comité oordeelde dat men een bepaalde mate 

van samenwerking met de bezetter niet kon ontwijken omdat er de dwang was die van de 

Duitsers uitging.
77

 Uiteindelijk werd het begrip “noodtoestand”
78

 door het Galopin-comité 

naar voren geschoven om haar politiek juridisch te onderbouwen.
79

 Randvoorwaarde was dat 

puur winstbejag geen drijfveer mocht geweest zijn van de productie voor Duitsland.
80

 Het 

inroepen van het begrip „noodtoestand‟ als juridische onderbouw voor de 

tewerkstellingspolitiek gaf tijdens de repressie aanleiding tot verschillende interpretaties en 

eindeloze discussies.
81

  

 

Het comité Galopin besliste om de industriële productie te hervatten maar stipuleerde een 

aantal beperkingen.
82

 De productie van wapens en munitie stricto sensu werd resoluut 

afgewezen.
83

 Bovendien mocht de productie voor Duitsland niet hoger zijn dan wat nodig was 

om voedsel en grondstoffen voor de eigen industrie in te voeren.
84

 Daarenboven mochten de 
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bedrijven tijdens de bezetting geen buitensporige winst maken, zich niet uitbreiden (zowel 

qua capaciteit als qua aantal werknemers) en niet solliciteren naar Duitse orders.
85

 De 

aanvaarding van een bestelling moet steeds gepaard gaan met het tonen van een geest van 

verzet.
86

 Verder was er een organisatorische drempel. Beslissingen over het al dan niet 

geoorloofd zijn van productie van goederen voor Duitsland werden best in gemeenschappelijk 

en corporatief overleg genomen.
87

 De economische actoren moesten zich per bedrijfsector 

groeperen en binnen deze structuren komen tot een gemeenschappelijke houding. 

Bestellingen moesten zoveel mogelijk verspreid worden over alle takken, zodat niet alleen de 

zware industrie met alle militaire leveringen belast zou worden.
88

 Op die manier wou het 

comité voorkomen dat individuele ondernemers in de verleiding kwamen om uit persoonlijk 

winstbejag Duitse bestellingen aan te nemen. Bovendien maakte deze manier van overleggen 

het mogelijk een gemeenschappelijke politiek te voeren, zodat de nijveraars en handelaars na 

de oorlog minder te vrezen hadden voor de vervolging wegens economische collaboratie.
89

  

 

2.2. HERVATTING VAN DE INDUSTRIE BINNEN EEN STRAK DUITS KADER 

 

Aanvankelijk ontketende de bezetter, net zoals in Nederland en het Groothertogdom 

Luxemburg, een puur plunderingoffensief.
 90

 Nadien, vanaf de herfst van 1940 tot aan het 

einde van de bezetting, werd de Belgische industrie stap voor stap geïntegreerd in de Duitse 

oorlogseconomie. De Duitse bezetter creëerde een aantal structuren waarbinnen de Belgische 

industrie willens nillens moest functioneren.
 91

  

 
 

Eerst en vooral werd een monetair kader voorzien dat door de Belgische elite werd gebruikt 

om elke industriële levering te compenseren door een aankoopkrediet voor levensmiddelen.
92

 

De Duitse bezetter legde het „clearing-systeem‟ op, een manier om de Duitse oorlogvoering te 

laten financieren door de bezette gebieden. De levering van Belgische producten aan 

Duitsland werden door de Belgische Staat, meer bepaald door de Emissiebank, onmiddellijk 

aan de producenten betaald. Bij de Duitse „Verrechungskasse‟ in Berlijn werd dan een 
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„clearing‟-tegoed aan België ingeschreven, dat na de oorlog zou verrekend worden, maar dat 

nooit verrekend werd.
 93

  

 

Ten tweede initieerde de Duitse bezetter ook een organisatorisch kader voor België. In 

Duitsland zelf hadden de nationaal-socialisten een dirigistische, geleide staatseconomie 

ingevoerd.
94

 Men wou de Belgische liberale markteconomie naar dit model hervormen en de 

invloed van de staat op de economie snel en radicaal versterken. Deze operatie was een Duits 

project. De „Gruppe Wirtschaft‟ bereidde in nauw overleg met het Belgisch patronaat de 

oprichting van Warencentrales of „Offices Centraux‟ (geïnspireerd op de Duitse 

„Warenstelle‟) voor.
95

 Het waren instellingen per grondstof die geleid werden door directeurs 

en raadsleden uit het patronaat van de betreffende sector.
96

 De bereidheid van de Belgische 

industrie om zich in het geleide systeem in te schakelen moet tegen een Europese achtergrond 

begrepen worden. De benaming verschilde van land tot land, maar in Nederland 

(Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid) en Frankrijk (Offices de Répartition en Comités 

d‟Organisation) bestonden gelijkaardige organisaties.
 97

  

Aanvankelijk was het ministerie van Economische Zaken slechts zijdelings betrokken.
98

 De 

Duitse plannen van de Warencentrales werden, na de benoeming van Victor Leemans als 

secretaris-generaal, door het ministerie van Economische Zaken overgenomen.
99

 Leemans‟ 

aanstelling kaderde in de behoedzame „Flamenpolitik‟ van de „Militärverwaltung‟.
100

 De 

Duitsers wilden zoveel mogelijk binnenlandse topambtenaren aanstellen die hun vertrouwen 

genoten en ideologisch verwantschap betoonden. Gezien het belang dat de Militärverwaltung 

aan de economische exploitatie van haar ambtsgebied hechtte, was het niet verwonderlijk dat 

ze precies op Economische Zaken een Duitsgezinde secretaris-generaal plaatste. Vermits die 

tegelijk een „bewuste Vlaming‟ moest zijn, was Leemans een logische keuze.
  101

 

Op 3 september 1940 richtte Leemans negen centrales op (onder andere voor steenkool, ijzer, 

textiel en leder). „L‟Office Central du Bois‟ werd op 8 januari 1941 opgericht.
102

 Deze 

Warencentrales functioneerden volgens het nazistische leidersprincipe: de directeur nam alle 
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beslissingen en was alleen verantwoording verschuldigd aan zijn hiërarchische meerdere, 

Leemans.
103

 Elke centrale had wel een adviesraad, maar deze had geen beslissingsmacht.
 104

 

De directeurs en raadsleden werden benoemd door Leemans. Het ministerie voor 

Economische Zaken bleef ook de ontwerpreglementen, de begroting en de werkzaamheden 

van de verschillende centrales controleren. De Duitse „Wirtschaftsabteilung‟ werkte nauw 

samen met deze centrales.
 105

 

 

Ten derde werden, door een besluit van 10 februari 1941, per economische sector 

Bedrijfsgroeperingen opgericht. Dit waren publiekrechtelijke werkgeversorganisaties met een 

verplicht lidmaatschap, eveneens sterk geïnspireerd door het Duitse model.
106

 Leemans 

bereidde deze maatregel zelf voor en hij kreeg hierbij gedeeltelijk steun van het patronaat. Hij 

behield een zekere controlemacht en benoemde zelf de leidinggevende functionarissen per 

Bedrijfsgroep.
107

 Omdat de firma De Coene veruit de belangrijkste was voor de houtsector, 

werd haar bedrijfsleider – Jozef De Coene – voorzitter van de „Groupement Principal de 

l‟industrie du Bois‟.
108

 Dit orgaan vertegenwoordigde, coördineerde en leidde alle 

houtondernemingen en was het verlengstuk van de Patroonsfederatie van Hout en 

Meubilering (opgericht in 1920 door Jozef De Coene).
109

 De Hoofdgroepering Houtnijverheid 

was nog eens onderverdeeld in elf Bedrijfsgroeperingen.
110

 De leider van de 

Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden was de Mechelse meubelfabrikant 

L. Bleeckx.
111

 De Bedrijfsgroeperingen kenden echter twee beperkingen. Enerzijds konden 

hun ontwerpen van reglementen niet autonoom worden uitgevaardigd. Ze moesten in een 

besluit worden omgezet door Leemans. Anderzijds hadden ze een gelimiteerd 

sanctioneringrecht. 
112
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Met de oprichting van de Warencentrales en Bedrijfsgroeperingen werd in België een sterk 

dirigistische economisch systeem ingevoerd.
113

 Algemeen werd deze centrale organisatie 

gunstig onthaald door het Belgisch bedrijfsleven. Het model beantwoordde aan de Galopin-

doctrine volgens welke bedrijfssolidariteit nodig was, o.m. om te voorkomen dat het ene 

bedrijf zich „patriotischer‟ zou opstellen dan het andere.
114

 Binnen dit organisatorische kader 

werd de industriële activiteit eind september 1940 hervat. Bedrijfsleiders en industriëlen 

begonnen op grote schaal te produceren voor Duitsland. De landbouw, de mijnen, de 

metaalindustrie en de bouwnijverheid bereikten het snelst hun vooroorlogse 

tewerkstellingsniveau. De bouwindustrie diende als motor voor de tewerkstelling in de 

„secundaire‟ sectoren, zoals de hout- en meubelindustrie.
115

 De Belgische industrie droeg 

tijdens de Tweede Wereldoorlog op een aanzienlijke wijze bij aan de Duitse 

oorlogseconomie. Voor de hout- en meubelnijverheid liepen de leveringen aan Duitsland op 

tot 40,7% in 1942 en tot 45,5% in 1943.
116

 Het totaal clearingtekort op het einde van de 

oorlog bedroeg 64 miljard Belgische frank.
117

 Toen de wapens zwegen, barstte een 

repressiegolf los. Er werden enorm veel handelaars, industriëlen, arbeiders, etc… verdacht 

van economische collaboratie. Door de aard van de zaak bleek de juridische beoordeling van 

economische collaboratie veel complexer te zijn dan de andere vormen van collaboratie.
118
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DEEL II : DE BESTRAFFING VAN COLLABORATEURS 

 

HOOFDSTUK 1: REPRESSIEPOLITIEK NA WOII 

 

1.1. LONDENSE BESLUITWETTEN 

 

Toen men in 1867 het Belgisch strafwetboek redigeerde, nam men er een aantal artikelen in 

op die de samenwerking met de vijand bestraften. Artikel 113 en artikel 115 SWB werden 

opgesteld om respectievelijk militaire en economische collaboratie te vonnissen. Politieke 

bijstand aan de vijand en verklikking werden veroordeeld op basis van artikel 118bis en 

artikel 121bis SWB.
1
 Oorspronkelijk waren de strafbepalingen voor staatsondermijnende 

activiteiten relatief mild, maar na de Eerste Wereldoorlog werden ze aangescherpt. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werden bovendien een aantal besluitwetten uitgevaardigd door de 

ministers in Londen waardoor de repressie in 1945 aanvankelijk zeer streng was.
 2

 

 

De eerste besluitwet die verstrekkende gevolgen had voor het verloop van de repressie na 

WOII werd op 17 december 1942 ondertekend door de Londense ministers. Hiermee werden 

art. 113 en art. 118bis van het strafwetboek ingrijpend verruimd.
 
Deze wijzigingen hadden 

geen retroactieve werking en golden enkel voor de feiten gepleegd na 17 december 1942.
3
  De 

ministers die in Londen zetelden, konden niet voldoende inschatten hoe de Duitse bezetting 

van België verliep: “Ils n‟ont pas suffisamment vécu le drame de l‟occupation.”
4
  De 

excellenties legden wel een loodzware hypotheek op de naoorlogse samenleving: de 

bepalingen van art. 113 en art. 118bis SWB werden zo ruim dat er na WOII 

honderdduizenden landgenoten verdacht werden van collaboratie.
 5

   

Bovendien bepaalde de besluitwet van 17 december 1942 dat de doodstraf de nieuwe en enige 

strafmaat werd voor militaire, politieke en economische collaboratie. Ook de strafmaat voor 

verklikking ging omhoog.
6
 De naoorlogse krijgsauditeurs werden daardoor geconfronteerd 

met een zwaar dilemma. Ofwel leefden zij de wet strikt na, waardoor ze geen rekening 

konden houden met verschillen in omvang en ernst van de feiten, en spraken ze strenge 
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straffen uit.
7
 Ofwel lieten ze de verdachte ongemoeid vanuit de overweging dat de feiten 

totaal niet in verhouding stonden tot de voorgeschreven straffen.
 
In de eerste maanden na de 

bevrijding kozen veel magistraten voor de eerste mogelijkheid.
8
 Daardoor werden de „kleine 

collaborateurs‟ in de beginfase soms even streng gestraft als de „zware‟ gevallen.
 9

 

 

Een tweede belangrijke besluitwet was die van 26 mei 1944. De Londense regering bepaalde 

dat collaborateurs zouden worden berecht voor militaire rechtbanken.
10

 Het militaire gerecht 

had twee vleugels (het parket en de zetelende magistratuur) en stond naast 

collaboratiedelicten ook in voor de berechting van vergrijpen ten nadele van de geallieerde 

legers en voor overtredingen van Belgische militairen.
11

 De besluitwet van 26 mei 1944 

bepaalde bovendien dat de krijgsauditeur zowel de functie van officier van de gerechtelijke 

politie als van magistraat van het openbaar ministerie en van het onderzoeksgerecht zou 

uitoefenen.
12

 De krijgsauditeur voerde, in zijn hoedanigheid van „onderzoeksrechter‟, het 

onderzoek zowel ten laste als ter ontlasting (à charge et à décharge) van de betichte. Hij 

stond in voor het verhoren van de verdachte en de getuigen, hij kon een deskundige 

aanstellen, huiszoekingen verrichten, goederen in beslag laten nemen, enz.
13

 In zijn 

hoedanigheid van „procureur des Konings‟ verwees hij – in geval van schuldvermoeden – de 

betichte naar de krijgsraad of stelde hem een minnelijke schikking voor. Bij gebrek aan 

schuldbewijzen klasseerde hij het dossier zonder gevolg of vaardigde hij een beschikking tot 

buitenvervolging uit.
14

 Deze extreme concentratie van bevoegdheden in handen van de 

krijgsauditeurs en hun substituten was niet zonder risico‟s. Omdat de valabele kandidaten 

voor deze zware en omvangrijke taak al snel werden opgebruikt, moest de minister van 

Justitie noodgedwongen jonge en onervaren juristen aanstellen.
15

 Met de besluitwet van 4 mei 

1945 werd bovendien de lat voor de benoeming van de zetelende magistratuur verlaagd. De 

burgerlijke leden moesten niet langer werkende of plaatsvervangende rechters zijn.
16

 Iedereen 

met een diploma van de rechten en die ouder dan 25 jaar was, kwam in aanmerking. Aan de 
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voorwaarde dat de professionele rechters in militaire rechtbanken een grote waarborg 

inhielden voor de beklaagden, was na de Tweede Wereldoorlog dus niet voldaan.
17

 De druk 

van de publieke opinie en politici op de leden van het parket en de zetelende magistratuur 

leidde tot rechtsongelijkheid.
18

 Toch moet men het beeld over het functioneren van het 

militaire gerecht nuanceren. Bij de aanwerving van nieuwe magistraten werd niet over één 

nacht ijs gegaan. De inbreng van de magistratuur en de advocatuur bepaalde meer dan die van 

de politieke wereld.
19

 Bij een voordracht gaven beroepsbekwaamheid, leeftijd, anciënniteit en 

het gedrag tijdens de bezetting, de doorslag. Er werd gezocht naar „objectieve‟ criteria in de 

ogen van de gerechtelijke wereld. Weinig nieuwe substituten hadden een verzetsachtergrond 

en om hun vaderlandslievende houding te onderstrepen, werd het liefst verwezen naar hun 

militair verleden.
20

 

 

1.2. DE EERSTE MAANDEN NA DE BEVRIJDING 

 

Kort na de bevrijding, in september 1944, bestond er een grote unanimiteit onder politici, pers 

en publieke opinie om de collaborateurs snel, billijk en krachtdadig te bestraffen.
21

 Maar voor 

de publieke opinie kwam de wettelijke repressie te traag op gang.
22

 Het volk nam in 

september 1944 het recht in eigen handen. Het hield, vaak gesteund door verzetsgroeperingen, 

een grote schoonmaak onder de „zwarten‟. Deze volksrepressie manifesteerde zich onder de 

vorm van standrechtelijke executies, mishandelingen, plunderingen en brandstichtingen.
23

 Om 

de orde in het bevrijde België te handhaven deed de regering beroep op de besluitwet van 12 

oktober 1918. Deze maakte de internering van verdachte Belgen ten tijde van oorlog 

mogelijk.
24

 In chaotische omstandigheden en op zeer korte tijd werden tienduizenden 

„verdachte‟ Belgen geïnterneerd.
25

 Op die manier werden velen onttrokken aan de 

volkswoede en kon men het gevaar van spionage en sabotage voor de geallieerden beperken. 

Maar de procedure en de concrete uitvoering van de interneringen brak met een lange traditie 
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van eerbied voor de rechten van de verdachte.
26

 Toen men in mei 1945 politieke gevangenen 

vrijliet brak een tweede storm van volkswoede los.
27

 Soms gebeurde het dat: “… à côté de 

ceux qui ont été internés parce que suspects il y a eu ceux qui sont devenus suspects parce 

qu‟internés.”
 28

 Het aantal interneringen oversteeg de stoutste verwachtingen. Op 1 december 

1944 waren er meer dan 37.000 interneringen en op 1 juni 1945 meer dan 40.000.
29

 De 

militaire magistraten werden overrompeld door het aantal dossiers. Daarom richtte de minister 

van Justitie tientallen „consultatieve commissies‟ op. Deze werden voorgezeten door een 

magistraat of een advocaat. De dossiers van de geïnterneerden van de 170 gemeentelijke en 

nationale interneringscentra werden door deze werkgroepen onderzocht.
30

 

 

De interneringen waren een noodoplossing.
31

 Nadat de gerechtelijke overheid via aangifte, 

verklikking, klacht, proces-verbaal, enz. kennis nam van elementen die het openen van een 

dossier rechtvaardigden, startte de krijgsauditeur of – indien de betichte een hoger officier 

was – de auditeur-generaal een onderzoek.
32

 Het onderzoek, dat in de gewone strafvordering 

door een onderzoeksrechter werd gevoerd, werd in de militaire strafvordering normaliter 

gevoerd door een gerechtelijke commissie, samengesteld uit een krijgsauditeur en twee 

officieren.
33

 Uit de eerste statistische cijfers, die door Gillissen werden gepubliceerd in 1951, 

bleek dat de auditoraten tussen 1944 en 1949 maar liefst 728.866 dossiers aanlegden.
34

 In 

167.520 gevallen was er sprake van dubbel gebruik, waardoor het totaal aantal dossier op 

561.346 dossiers kwam. Daarvan hadden 405.067 dossier betrekking op collaboratiedaden. 

De 58.784 dossiers over de personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog „vrijwillig‟ in 

Duitsland hadden gewerkt, werden als een aparte categorie beschouwd zodat er uiteindelijk 

346.283 Belgische collaboratiedossiers overbleven.
35

 De economische collaborateurs waren 

de kleinste groep, met naar schatting 52.398 dossiers. Jammer genoeg blijkt het onmogelijk 

om de precieze gegevens te achterhalen.
36

 Al deze dossiers kregen een gerechtelijk 

onderzoek, wat een onmetelijk werk was. Het ontbrak het auditoraat-generaal vaak aan 
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adequate informatie, daarom werd een Centrale Dienst voor Documentatie opgericht.
37

 Het 

gebrek aan mankracht, aan kredieten, aan huisvesting en de grote hoeveelheid dossiers maakte 

dat de krijgsauditoraten een serieuze vertraging opliepen.
38

 

 

Na het onderzoek viel een eerste belangrijke beslissing. Seponeerde men de klacht of werd de 

klacht aanvaard en stelde men de vervolging in tegen de verdachte?
39

 Van het totaal aantal 

initiële collaboratiedossiers zijn er 71% (288.101) zonder gevolg geklasseerd, 15% (59.712) 

liepen uit op een buitenvervolgingstelling.
40

 Volgens Huyse en Dhondt leidde ongeveer 14% 

(57.254) van de klachtendossier tot een strafrechtszaak.
41

  Luyten schat dat de verhouding 

tussen de klassering zonder gevolg en buitenvervolgingsstelling voor artikel 115 SWB 

(zonder vrijwillige arbeid in Duitsland) respectievelijk 73,6% en 22,6% bedroeg. Slechts in 

3,8% van de gevallen werd de vermeende economische collaborateur naar de krijgsraad 

doorverwezen.
42

 Hij komt op een totaal van 688 vonnissen van de economische collaboratie 

stricto sensu, door de tijdsgeest aangeduid als „industriële collaboratie‟. Één vonnis kon 

betrekking hebben op meerdere personen, en in totaal werden volgens Luyten 1060 

veroordelingen uitgesproken voor het leveren van goederen of diensten aan de vijand, al dan 

niet in combinatie met een ander misdrijf.
43

  

 

Vervolgens velden de zetelende rechters in de krijgsraadkamers een vonnis nadat de 

krijgsauditeurs of de substituten een zaak hadden ingeleid.
44

 De vonnissen die de rechters 

uitspraken verschenen in het Belgisch Staatsblad.
45

 De meeste vonnissen werden op 

tegenspraak geveld. Maar wanneer de beschuldigde voortvluchtig of spoorloos was en het 

proces niet bijwoonde, viel de uitspraak bij verstek.
46

 Over het algemeen werd bij een 

verstekvonnis de maximumstraf uitgesproken en in bepaalde gevallen verloor de betrokkene 

tevens de Belgische nationaliteit.
47

 Het aantal dossiers dat de krijgsraden moesten behandelen 

was zo groot dat de regering zich verplicht zag om een procedure te voorzien die de 
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rechtbanken ontlastte.
48

 Op 10 november 1945 werd een besluitwet uitgevaardigd die de 

krijgsauditeur toeliet om een minnelijke schikking voor te stellen aan de betichte, indien hij 

van oordeel was dat hij geen criminele straf moest vorderen en op voorwaarde dat de betichte 

schuld bekende. Deze sanctie moest de “stelling onder politietoezicht” inhouden voor een 

duurtijd van twee tot vijf jaar (die een aanvang nam na het uitzitten van de gebeurlijke 

gevangenisstraf) en de levenslange ontzetting uit de rechten die opgesomd werden in artikel 

123sexies SWB.
49

 Naast een gevangenisstraf en/of een geldboete konden gelden en goederen 

die voortkwamen uit het misdrijf, verbeurd verklaard worden. Indien de betichte het voorstel 

aanvaardde, werd hij voor de krijgsraad gebracht die zich dan beperkte tot het uitspreken van 

de voorgestelde straf in openbare zitting.
50

 

 

Volgens Gillissen draaide 17% van de klachtendossiers uit op een verschijning voor de 

krijgsraden. Dit gemiddelde verschilde volgens Gillissen per regio. In de krijgsraad van 

Brussel was dat 14%, in Luik (met uitzondering van de Oostkantons) 15%, in Mechelen 23%. 

Over Kortrijk gaf Gillissen geen gegevens, maar voor het krijgshofgebied van Gent was het 

gemiddelde 15%.
51

 In de regio‟s waar de krijgsauditeurs zeer selectief tewerk gingen, 

verschenen enkel de ernstige dossiers voor de krijgsraad. Kleine collaborateurs gingen vrijuit 

of werden gestraft door de burgerlijke epuratie. Wanneer de krijgsauditeurs een streng 

vervolgingsbeleid voerden, was er een grote aanvoer van betichten en verschenen zowel 

kleine als grote vissen voor de krijgsraad.
52

 Toch menen Huyse en Dhondt dat er geen 

rechtlijnig verband is tussen de aard van het vervolgingsbeleid en de straftoemeting. Zo werd 

in Mechelen bijvoorbeeld op grotere schaal vervolgd maar lag de strafmaat er toch boven het 

nationaal gemiddelde.
53

  

 

In de beginperiode was de militaire strafprocedure voor de meeste magistraten onbekend 

terrein. Veel van wat de Belgische regering te Londen had beslist was niet tot in het bezette 

land doorgedrongen. De rechters moesten bovendien dikwijls oordelen over feiten zonder 

betrouwbare achtergrondgegevens.
54

 De krijgsauditeurs, hun substituten en de vonnissende 

rechters beslisten in de eerste maanden na de bevrijding in een grote mate van isolement over 
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leven en dood, over vrijspraak en opsluiting.
 55

 De berechting van de collaborateurs gebeurde 

relatief snel. Drie jaar na de bevrijding was de operatie bijna voltooid. Maar de gelijktijdige 

realisatie van billijkheid en krachtdadigheid bleek een onmogelijke opgave te zijn.
56

 

 

1.3. VARIATIE IN TIJD EN RUIMTE 

 

Bij de bestraffing van de collaborateurs traden zowel regionale als chronologische 

ongelijkheden op.
57

 In een eerste periode, vanaf de bevrijding tot september 1945, lag de 

strafmaat hoog. In de tweede periode van oktober 1945 tot juni 1947 lag de strafmaat lager 

dan het gemiddelde.
58

 Na juli 1947 steeg de strafmaat weer uit boven het gemiddelde.
59

 De 

vaststelling dat de rechters na 1947 zwaardere sancties oplegden valt juridisch te verklaren. Er 

vonden op dat moment meer beroeps- en verstekzaken plaats.
60

 Maar hoe kan de 

vermindering van de strafmaat na 1945 worden verklaard? Volgens Huyse en Dhondt hebben 

de rechters de strafmaat in de loop van 1945 bewust naar beneden geduwd. Een eerste 

verklaring is dat in 4 op de 10 gevallen het beroep op een hogere rechtsinstantie tot 

strafvermindering leidde, en slechts zeer zelden tot strafverhoging. De krijgsraden hebben 

hoogstwaarschijnlijk hun vonnisgedrag aan deze omstandigheden aangepast.
61

 Ten tweede 

nam de informatie toe en hadden de krijgsauditeurs ervaring opgebouwd. Daardoor konden ze 

de zware en lichte gevallen van collaboratie beter onderscheiden en dit kwam ook tot uiting in 

een nuancering en daling van de strafmaat.
62

 Ten derde kwam men geleidelijk tot het besef 

dat het automatisch opleggen van hoge straffen aanzienlijke rechtsongelijkheid voortbracht. 

Wanneer een rechter lichte vergrijpen met zeer zware sancties bestrafte was het onmogelijk 

om later grote collaborateurs naar verhouding nog strenger te straffen. Ten vierde hebben de 

politici vanaf het najaar van 1945 de rechters de mogelijkheid gegeven om afstand te nemen 

van de strenge wetgeving van de Londense besluitwetten.
63

 Maar de meest ingrijpende 

verandering was het proces van bezinning in de militaire rechtbanken in de loop van 1945. In 

de eerste maanden na de bevrijding handelden de parketmagistraten en rechters onder druk 

van wraakgevoelens. Wetenschappelijke bewijzen hiervoor bestaan niet maar het is een 
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aanneembare hypothese. Soms ontsprong de passie bij de rechters zelf maar meestal vond zij 

haar weg naar de rechtbank via de schrijvende pers, de politieke druk of via pure chantage.
64

 

  

Wie het ongeluk had om het eerste half jaar na de bevrijding berecht te worden, werd dus 

aanzienlijk strenger gestraft dan wie later aan de beurt kwam. In die periode werden ongeveer 

14% (8000 collaborateurs) van de veroordeelden berecht.
65

 Hiervan werd 1 op 3 bij verstek 

veroordeeld en deze gevallen moeten dus buiten de berekening gehouden worden. In totaal 

zijn er dus ongeveer 5.400 collaborateurs die strenger zijn behandeld dan hun lotgenoten die 

later voor de militaire rechtbanken verschenen.
66

 We mogen echter niet vergeten dat deze 

ongelijkheid later soms tenietgedaan werd door het verlenen van gratie en strafvermindering. 

Bovendien werden de meeste collaborateurs (ongeveer 66%) bestraft tussen oktober 1945 en 

juni 1947 toen de strafmaat het laagst lag.
67

 

   

Niet enkel de variatie in tijd veroorzaakte ongelijkheid in de uitspraken van de militaire 

rechtbanken. Vonnissen die gelijktijdig werden geveld, over ongeveer identieke zaken, 

verschilden toch qua uitspraak omwille van het feit dat ze werden uitgesproken door 

verschillende krijgsraden.
68

 Zowel juridische als niet-juridische oorzaken liggen aan de basis 

van deze diversiteit.
69

 L. Huyse en S. Dhondt maakten een analyse van de verschillen in de 

arresten van de krijgshoven. Ze concluderen dat de regionale variatie in de strafmaat vooral 

werd veroorzaakt door elementen die buiten het juridisch kader lagen. Het mens- en 

maatschappijbeeld van de zetelende rechters is één van de oorzaken voor de regionale 

variatie. Maar ook het politiek klimaat in een regio was een factor.
70

 De katholieke 

rechterzijde, daarin gesteund door de zakenwereld en een deel van de Liberale Partij, pleitte 

voor een mildering van de economische collaboratie.
71

 De Liberale en Socialistische Partij 

waren verdeeld over de kwestie.
72

 De bestraffing van de collaborateurs was dus niet alleen 

afhankelijk van de schuldvraag, maar ook van waar en wanneer het proces plaatsvond en van 

wie over schuld en boete oordeelde.
73
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HOOFDSTUK 2: DE REPRESSIE VAN DE ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

2.1. ARTIKEL 115 SWB: DE BESTRAFFING VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE 

 

Door de „politiek van het minste kwaad‟ hadden vele industriëlen en handelaars tijdens de 

Tweede Wereldoorlog artikel 115 SWB overtreden.
74

 Het lijkt me verstandig om de 

oorsprong en de inhoud van het artikel nauwkeurig te bespreken, alvorens over te gaan tot het 

bronnenonderzoek. Artikel 115 SWB stamt uit de Napoleontische periode en werd in België 

slechts bij twee uitzonderlijke gebeurtenissen ingeroepen: na de Eerste en na de Tweede 

Wereldoorlog.
75

 De eerste paragraaf van artikel 115 SWB stipuleert: “Met de dood wordt 

gestraft. Hij die hen (de vijanden van de Staat) helpt door het verschaffen van soldaten, 

manschappen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie.”
76

 Na de Eerste Wereldoorlog werd 

deze wettekst door de rechters ruim geïnterpreteerd. Men vertrok van de idee dat een moderne 

oorlog een totaalkarakter had. Nagenoeg elke levering van goederen aan de vijand of diens 

onderdanen werd nuttig geacht voor de oorlogsvoering en was dus strafbaar.
77

 Concreet 

werden o.m. houten munitiekisten, messen, schijnvliegtuigen, barakken, granaatmanden, 

teenhout en bouwmaterialen als munitie beschouwd. Ook het uitvoeren van allerhande werken 

van militaire aard, zoals de aanleg van bunkers of vliegvelden of het verrichten van 

camouflage- of uitrustingswerk, werden eveneens op basis van dit artikel zwaar bestraft.
78

 De 

strenge rechtspraak moet in verband worden gebracht met de aard van de economische 

activiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tot 1917 probeerden de Duitsers de Belgische 

economie in te schakelen in hun oorlogsproductie. Vanaf 1917 gooiden ze het over een andere 

boeg: het apparaat werd ontmanteld en de arbeiders werden naar Duitsland afgevoerd.
79

 Een 

ruime meerderheid van de industriëlen wilde niet werken voor de Duitsers en ook na de 

deportatie van de arbeiders wijzigde deze houding niet. Het gevolg was dat het Belgische 

productieapparaat zwaar gehavend uit de oorlog kwam. In die context is het begrijpelijk dat 

de rechters streng oordeelden over diegenen die van economische collaboratie verdacht 

werden.
80
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Na de Tweede Wereldoorlog werd de wettekst, die tijdens het interbellum niet was gewijzigd, 

volledig anders geïnterpreteerd. Artikel 115 SWB op dezelfde manier toepassen bleek 

onmogelijk omdat de Belgische zakenwereld tijdens de Tweede Wereldoorlog een andere 

houding had aangenomen.
81

 De industriëlen kozen tussen 1940 en 1944 voor de „economische 

accommodatie‟. Men voerde een politiek van voorwaardelijke economische samenwerking 

met de Duitsers om erger kwaad te voorkomen. Leveringen aan de vijand werden deze keer 

niet principieel afgewezen, maar onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
82

 De grondslagen 

van deze politiek en de economische gedragslijn tegenover de vijand werden vastgelegd in de 

Galopin-doctrine (supra).
83

 Deze andere opstelling van de industriëlen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog vereiste een andere interpretatie van het artikel 115 SWB. Dat werd het 

brandpunt van de discussies bij de bestraffing van de economische collaborateurs. De 

integrale toepassing van de strenge rechtspraak na de Eerste Wereldoorlog zou de hele 

economische toplaag achter de tralies doen belanden. De integrale navolging van de Galopin-

doctrine hield het risico in dat er te weinig zou worden gestraft.
84

  Bovendien bestond er een 

ruime politieke en maatschappelijke consensus dat een zekere mate van economische 

samenwerking tijdens de bezetting noodzakelijk en geoorloofd was. Het ging er om de criteria 

voor vervolging en bestraffing af te bakenen en te bepalen waar de grens van de toelaatbare 

economische activiteit lag.
85

 Het kwam er op aan een nieuwe jurisprudentie te scheppen, 

aangepast aan deze nieuwe situatie.
86

  

 

2.2. AANPASSINGEN VAN ARTIKEL 115 SWB 

 

De vaagheid van artikel 115 SWB zorgde voor veel verwarring omdat het niet duidelijk was 

welke economische handelingen strafbaar waren en welke niet. Op 12 oktober 1944 werden 

de criteria voor de vervolging van economische collaboratie voor het eerst in een circulaire 

vastgelegd.
87 

Een eerste fundamentele keuze was de beslissing om in principe vrijwillige 

arbeid in Duitsland niet te vervolgen. De auditeur-generaal volgde daarenboven de redenering 

dat een beperkte economische activiteit nodig was om de ravitaillering te verzekeren, de 
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arbeiders in het land te houden en het patrimonium te vrijwaren.
88

 De auditeurs kregen de 

opdracht om de kleine collaborateurs in de regel niet te vervolgen.
89

Aan het criterium „aard 

der goederen‟ werd de nodige aandacht besteed. Niet alleen de levering van wapens en 

munitie stricto sensu was strafbaar, maar alles wat bijdroeg tot de oorlogsdoeleinden lato 

sensu kon aanleiding geven tot vervolging.
90

 De substituut-krijgsauditeurs moesten de aard 

van de leveringen grondig onderzoeken, vooral wanneer ze een duidelijk militair karakter 

vertoonden. Daarnaast moest men het belang van de leveringen toetsen aan een aantal zaken. 

De verhoging van de productie, van de omzet of van het aantal werkkrachten moest als 

verdacht worden beschouwd. Ook een vergroting of herstructurering van de onderneming was 

een indicator voor economische collaboratie.
91

 Indien het bedrijf zich plots had toegelegd op 

activiteiten die voor de oorlog niet in haar bestand waren opgenomen, of indien bepaalde 

afdelingen opvallend efficiënter werden georganiseerd, kon collaboratie moeilijk uitgesloten 

worden.
92

 Daarnaast moest worden nagegaan of de verdachte de productie al dan niet had 

gesaboteerd of op zijn minst afgeremd. Men moest de groei van de productie evalueren ten 

aanzien van de vooroorlogse situatie. Normalerwijs zou de productie van een bedrijf gedaald 

moeten zijn tijdens de oorlog. Een toename van de productie kon wijzen op een mogelijke 

samenwerking met de bezetter.
93

 Een andere graadmeter was de realisatie van de winst. In het 

algemeen diende de bedrijfsleider aan te tonen dat hij niet had gehandeld uit winstbejag. 

Indicaties waren de uitbreiding van de fabriek, de aanvraag van een toelating om nieuwe 

machines aan te kopen en een verhoogd elektriciteitsverbruik.
94

 Ten slotte waren het beroep 

doen op de vijand bij geschillen of andere moeilijkheden, de vervalsing of vernietiging van de 

boekhouding en het spontaan solliciteren naar bestellingen bij de vijand, aanwijzingen voor 

de overtreding van art. 115 SWB.
95

 De circulaire sloot nauw aan bij de rechtspraak van na 

WOI. Bijzonder opzet was niet vereist voor de strafbaarheidstelling op basis van art. 115 

SWB.
96

  

 

In overeenstemming met de opvattingen van het Galopin-comité, oordeelde het auditoraat-

generaal dat industriëlen vrijuit gingen als ze: “…gehandeld hebben in het objectief 
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beredeneerd belang van hun land te dienen (minste kwaad, belang van de bevolking, het 

personeel beschutten, het industrieel patrimonium van den natie vrijwaren).”
 97

 In dat geval 

lag de bewijslast bij de verdachte. Hij moest zijn houding staven door vertraging of sabotage 

van de productie en diende verzaakt te hebben aan elke vorm van winst. Toch was er in deze 

circulaire geen sprake van de „noodtoestand‟ als rechtvaardigingsgrond en werd het beroep op 

de theorie van het minste kwaad beperkend geïnterpreteerd.
 98

 

 

Op 22 maart 1945 preciseerde de auditeur-generaal de instructies van oktober 1944. De 

leveringen werden ingedeeld in twee categorieën: wapens en munitie – die altijd strafbaar 

waren – en alle andere goederen – die slechts voorwaardelijk tot vervolging aanleiding 

mochten geven. De auditeur-generaal gaf aan de begrippen „wapens en munitie‟ een ruime 

interpretatie.
 99

 Het ging om wapens en munitie, onderdelen ervan en wisselstukken ervoor. 

Evenals om grondstoffen en afgewerkte producten die konden dienen voor de fabricage van 

deze goederen met een militair karakter. Zoals bijvoorbeeld „schijnvliegtuigen‟ in hout die 

werden gebruikt om de vijandelijke bommenwerpers te misleiden. Leveringen van alle andere 

goederen moesten in principe niet worden vervolgd, behalve als er sprake was van 

winstbejag, uitbreiding of transformatie van de onderneming om aan de productiebehoeften 

van de vijand te kunnen voldoen en/of afwezigheid van vertragingsmanoeuvres of 

sabotage.
100

 Ook hier strookte Ganshofs visie niet volledig met die van het Galopin-Comité. 

De „noodtoestand‟ werd nog steeds niet erkend als een algemene rechtvaardigingsgrond en 

Ganshof interpreteerde de begrippen „wapens en munitie‟ veel ruimer.
 101

 

 

De rechtspraak die vorm kreeg tussen november 1944 en mei 1945 consacreerde in ruime 

mate het vervolgingsbeleid en volgde de Galopin-doctrine niet helemaal. De „noodtoestand‟ 

werd niet aanvaard, en dwang, een grond om aan bestraffing te ontsnappen, werd beperkend 

geïnterpreteerd. Inzake de rechtvaardigingsgronden van de Galopin-doctrine neigde de 

rechtspraak ertoe enkel het vermijden van de deportatie van arbeiders te weerhouden. 

Bovendien werden de concepten „wapens en munitie‟ veel ruimer ingevuld dan het Galopin-

comité dat had gedaan.
102
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2.3. DE BESLUITWET VAN 25 MEI 1945 

 

De rechtspraak tot aan de besluitwet van mei 1945 ging in de richting van een beperkende 

interpretatie van de richtlijnen van het Galopin-comité. De rechtbanken consacreerden dus het 

vervolgingsbeleid van het auditoraat-generaal, maar kregen snel tegenwind.
 103

 Van politieke 

zijde werd kritiek uitgeoefend op de repressie van de economische collaboratie. De socialisten 

vonden dat de grote economische collaborateurs ongemoeid werden gelaten. De katholieken, 

daarin gesteund door de zakenwereld en een deel van de Liberale Partij, vonden dat Ganshof 

te streng was voor de economische collaborateurs en drongen aan op een regeringsinitiatief 

om de strafwet in beperkende mate te interpreteren. Dit resulteerde in de besluitwet van 25 

mei 1945.
 104

 

 

Op 25 mei 1945 werd aan artikel 115 van het strafwetboek een tweede paragraaf 

toegevoegd.
105

 Het interpreteerde en beperkte de toepassing van artikel 115 SWB.
106

 De 

wijziging hield een verzachting in, trad dus onmiddellijk in werking en bezat zelfs 

terugwerkende kracht voor de misdrijven die tijdens de bezetting gepleegd waren.
107

 Met deze 

besluitwet distantieerde Van Acker zich van het beleid van de auditeur-generaal. Ganshof was 

te streng, vervolgde teveel en hield te weinig rekening met de economische realiteit tijdens de 

bezetting. Van Acker meende dat enkel de zware gevallen van economische collaboratie 

mochten worden vervolgd.
108

 Van waar die houding? De regering had de patroons en 

werkgevers nodig voor de wederopbouw van het land en een strenge repressie stond dat in de 

weg.
109

 

Het nieuwe artikel 115 SWB kan worden beschouwd als een compromis, zowel wat betreft de 

inhoud als de vorm. Artikel 115 § 2 SWB milderde weliswaar de repressie van de 

economische collaboratie, maar toch minder dan de oorspronkelijke tekst van de regering 

bedoelde.
110

 Die wijzigingen waren aangebracht onder politieke druk, terwijl ook met 

bepaalde bemerkingen van Ganshof ondanks alles rekening werd gehouden. Het begrip 

„noodtoestand‟ werd weliswaar in de besluitwet opgenomen maar tegelijk werd, in 
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tegenstelling tot de opvattingen van het Galopin-comité, de toepassing ervan beperkt.
111

 De 

bestraffing van economische collaboratie werd beperkt tot een aantal welomschreven 

categorieën van productie voor of levering aan de vijand.
112

 In de nieuwe paragraaf stond 

onder andere gestipuleerd dat men werd gestraft als economische collaborateur wanneer men 

“de vijanden van de Staat helpt door het verschaffen van goederen bestemd voor de 

ravitaillering van de vijand”.
113

 Ook zij die aan de vijand rechtstreeks “oorlogsmateriaal” 

leverden of hielpen bij de oprichting van bouwwerken of installaties “voor militaire 

doeleinden”, waren economische collaborateurs.
114

 Bovendien werden ook zij gestraft die 

materialen of producten verschaften, waarvan men wist dat ze bestemd waren voor de 

vervaardiging van oorlogsmateriaal, tenzij men alle middelen had aangewend om zich tegen 

het uitvoeren van de bestellingen van de vijand te verzetten.
115 

Daarenboven was men ook 

schuldig wanneer men louter uit winstbejag handelde met de vijand.
116

   

De aanpassing van artikel 115 SWB bracht niet de verhoopte consensus en pacificatie rond de 

vervolging van economische collaboratie.
117

 Voor de voorstanders ervan, die hadden 

verwacht dat de repressie zou worden beperkt, ging het artikel niet ver genoeg. De auditeur-

generaal en bepaalde linkse milieus meenden dat de mogelijkheden voor vervolging en 

bestraffing door het nieuwe artikel 115 SWB te sterk werden beperkt. Het was het startpunt 

voor een lange reeks conflicten tussen de auditeur-generaal en bepaalde politieke groepen.
 118

  

 

In 1948 verschenen de laatste dossiers van economische collaboratie voor het krijgsgerecht. 

Op een vergadering in september 1947 beslisten de hoofden van de economische secties van 

de auditoraten samen met de magistraten van het auditoraat-generaal dat alle onderzoeken 

moesten worden afgerond vóór 1 januari 1948.
119

 Sector per sector, zelfs geval per geval, 

werd een beslissing genomen om al dan niet te vervolgen. Deze beslissing had een technische 

en beleidsmatige achtergrond. Met de „ronde van de auditoraten‟ viel in de praktijk een doek 

over de vervolging van de economische collaboratie.
 120
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DEEL III : HOUT EN MEUBELINDUSTRIE  

 

HOOFDSTUK 1: DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE IN BELGIË 

 

1.1. DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID IN DE 19
E
 EEUW 

 

Uit een studie over de Nederlandse hout- en meubelindustrie blijkt dat deze nijverheid rond 

1820 veel sterker ontwikkeld was in de Zuidelijke Nederlanden dan in de Noordelijke 

Nederlanden.
 1

 In 1820 telde men 221 Limburgse, 198 Oost-Vlaamse, 110 Antwerpse en 94 

Zuid-Brabantse schrijnwerkerijen. Er waren bovendien ook 168 Vlaamse stoelenmakerijen, 

geconcentreerd in en rondom Mechelen. In de Noordelijke Nederlanden waren er op dat 

moment in totaal slechts 112 schrijnwerkerijen en 100 stoelmakerijen.
2
 De industrialisatie van 

de hout- en meubelnijverheid begon vanaf het einde van de 19
e
 eeuw. Vóór 1900 was het in 

hoofdzaak een ambachtelijke bezigheid. Handmatig, met behulp van eenvoudig gereedschap, 

werd hout tot gebruiksvoorwerpen verwerkt. Men fabriceerde hoogwaardige producten voor 

de burgerlijke en aristocratische bovenlaag, producten die nogal modegevoelig waren. De 

productie vond meestal plaats in kleine werkplaatsen, waar de traditionele gildenregels 

golden.
3
 Vanaf het einde van de 19

e
 eeuw ontstonden mechanische zagerijen en geleidelijk 

aan vond de serieproductie ingang in de hout- en meubelnijverheid.
4
  

 

1.2. DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE NET VÓÓR HET UITBREKEN VAN WOII 

 

1.2.1. Het relatieve belang van de hout- en meubelsector voor de Belgische economie 

 

Zoals blijkt uit de onderstaande figuur was de hout- en meubelindustrie in 1937 de zevende  

grootste werkgever binnen de Belgische industrie.
5
 

 

                                                 
1
 Historische bedrijfsarchieven, Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie. Een 

geschiedenis en bronnenoverzicht, Amsterdam, NEHA, 1993, p. 13-14. 
2
 Historische bedrijfsarchieven, Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, p. 13-14. 

3
 Historische bedrijfsarchieven, Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, p. 10. 

4
 G. Vanderschelden, De Belgische meubelindustrie, Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit 

Gent),1988, p. 11. 
5
 R. L. Hogg, Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium, Brussel, Koninklijke academie voor 

wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1986, p. 40. 
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Percentage tewerkgestelden in de Belgische industrie per 

sector in 1937
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Figuur V:  Percentage tewerkgestelden in de Belgische industrie per sector in 1937
 6

 

 

Absolute toppers waren de textiel- en kledingindustrie (19,7%), de metallurgie (19,4%) en de 

mijnen (12,6%). Maar ook in de bouwsector (8,9%), de voeding (8,4%) en de chemische 

nijverheid (6,2%) waren veel werklieden aan de slag. De hout- en meubelindustrie was goed 

voor een tewerkstelling van 5,5 %. Andere sectoren – zoals de schoenen- en lederindustrie, de 

steengroeven, de keramische en glasindustrie, de tabakindustrie, de papierindustrie, de 

uitgeversbranche, de kunstnijverheid en de transportsector – stelden in 1937 elk slechts 3% of 

minder van de industriële arbeiders tewerk.
7
 

 

Deze cijfergegevens onthullen dat de verschillende nijverheidstakken in het geheel van de 

Belgische economie niet hetzelfde gewicht hadden. Uit de economische en sociale telling van 

27 februari 1937 blijkt dat er 31.724 nijverheidsinrichtingen in de hout- en meubelsector 

actief waren. Daarvan hadden maar liefst 22.236 ondernemingen (70%) geen loontrekkend 

personeel in dienst.
8
 De overige 9.488 hout- en meubelzaken waren inrichtingen met 

                                                 
6
 R.L. Hogg, Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium, 1986, p. 40. 

7
 De gegevens van Hogg stemmen niet 100% overeen met de gegevens uit de nijverheidstelling van 1937, 

waarschijnlijk omdat hij de nijverheden in andere groepen categoriseerde. Hogg spreekt enkel over de hout- en 

meubelnijverheid (5,5%) en niet over stoffering. 
8
 Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Economische en sociale telling van 27 februari 1937. Uiteenzetting 

der methoden. Definitieve resultaten van de telling der nijverheidsinrichtingen (economisch gedeelte), deel I, 

Brussel, s.d., p. 120. 
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bezoldigd personeel. Zij stelden 53.222 werklieden, 3.225 bedienden en 5.640 helpers tewerk, 

goed voor een totaal van 62.087 personen.
9
 Naast deze nijverheidsinrichtingen waren er in 

1937 bovendien 1.146 handelsondernemingen die zich bezighielden met de verkoop (en 

verhuring) van hout- en meubelwaren. Zij stelden in totaal 5.795 arbeiders, bedienden en 

helpers te werk. De grootste groep waren handelaars in allerlei soorten timmer- en 

schrijnwerkhout, brand- en mijnhout en houtskool. De tweede grootste categorie verkocht en 

verhuurde meubelen, beddengoed, tapijten, garnituren en stofferingartikelen. Ten derde waren 

er ook koopmannen van houten snuisterijen, vaatwerk, mandenwerk, koffers en speelgoed. 

Daarnaast waren er nog twee kleine groepen van handelaars in rijtuigen en handelaars in 

klompen.
10

 

 

1.2.2. De segmentering van de hout- en meubelindustrie in België  

 

1.2.2.1. Segmentatie naar de aard van de productie 

 

De 31.724 nijverheidsinrichtingen uit de hout- en meubelindustrie produceerden een 

gevarieerd gamma aan producten en verrichtten zeer uiteenlopende werkzaamheden (zie 

bijlage: tabel II). Liefst  44% van de houtverwerkende bedrijven liet zich in met schrijn- en 

timmerwerk. De inrichtingen die meubels fabriceerden en stoffeerden waren goed voor 24% 

van het totaal. Het waren vooral meubel-, stoelen-, spiegel- en lijstenmakerijen
11

. Daarnaast 

fabriceerden 11% van de bedrijven speciale houten objecten zoals borstels, bezems, kisten, 

inpakdozen, sigarenkistjes, houten schepen, manden, vensterluiken, zonneblinden, 

jaloezieën…
12

 De wagen- en rijtuigmakerij omvatte 10% van de bedrijven, de 

klompenfabricage 6%. Ten slotte waren 5% van de inrichtingen houtzagerijen en 

verdeelplaatsen van (mijn)hout.
 13

 

                                                 
9
 De helper is lid van het gezin van het bedrijfshoofd, die deze laatste helpt bij het uitvoeren van zijn beroep, 

zonder loon te ontvangen. 
10

 Zie bijlage, tabel II: Handelsinrichtingen voor verkoop van producten van de houtbewerking en de stoffering 

(en verhuring). 
11

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 121. 
12

 NIS, ibidem. 
13

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120-122. 
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Percentage inrichtingen per ondergroep van de hout- 

en meubelnijverheid in 1937
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Figuur VI: Aantal inrichtingen per ondergroep van de hout- en meubelnijverheid in 1937 
14

 

 

Hout werd dus in vele toepassingen gebruikt en was de grondstof voor verschillende 

gebruiksvoorwerpen. Maar in 1937 kende de houtnijverheid, o.a. door een bijzonder scherpe 

prijsval, een terugslag van de slechte economische conjunctuur. Deze nijverheidstak kreeg  

steeds meer concurrentie van goedkopere of hoogwaardigere vervangingsmaterialen. In de 

bouwsector, een zeer belangrijke afzetmarkt, werd het hout steeds vaker vervangen door 

cement, beton, metaal en baksteen. De houtnijverheid vond wel nieuwe toepassingen in het 

gebruik van hout als vloeibare of vaste brandstof voor voertuigen en als grondstof voor de 

fabricage van cellulose en textielstoffen.
 15

 

 

Het belang van de verschillende deelsectoren uit de Belgische hout- en meubelsector wordt 

ook weerspiegeld door het aantal werknemers dat zij tewerkstelden. Bij de lectuur van deze 

cijfers moet men steeds in het achterhoofd houden dat een grote meerderheid van alle 

houtondernemingen (22.236 bedrijven of 70% van het totaal) eenmanszaken of een kleine 

familiekern waren die zonder loontrekkend personeel werkten.  

 

                                                 
14

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120. 
15

 NIS, ibidem. 
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De 30% hout- en meubelzaken (9.488 bedrijven) die wel bezoldigd personeel in dienst 

hadden, stelden in 1937 in totaal 62.087 personen tewerk.
16

 De verdeling van het aantal 

werknemers per ondergroep is af te lezen uit onderstaande figuur. 

 

Percentage tewerkgestelden in ondernemingen met 

bezoldigd personeel per ondergroep van de hout- en 

meubelnijverheid in 1937 
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Figuur VII: Aantal tewerkgestelden (arbeiders, bedienden, helpers) in ondernemingen met bezoldigd personeel 

per ondergroep van de hout- en meubelnijverheid in 1937
17

 

 

Uit deze tabel blijkt dat de subgroep van het schrijn- en timmerwerk, goed voor 44% van het 

totaal aantal bedrijven, slechts 21% van het totaal aantal werklieden, bedienden en helpers 

tewerkstelde. De meubelnijverheid en de stoffering, goed voor 24% van de bedrijven, stelde 

daarentegen 39% van alle loontrekkenden tewerk en kan dus worden beschouwd als een 

belangrijke houtverwerkende sector. 17% van de houtverwerkende arbeiders was actief in 

ondernemingen die speciale houten voorwerpen fabriceerden, 13% in zagerijen, 7% in  

wagen- en rijtuigmakerijen en 3% in klompenfabrieken.
18

 

 

                                                 
16

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120. 
17

 NIS, ibidem. 
18

 NIS, ibidem. 
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1.2.2.2. Segmentatie naar grootte van de bedrijven op basis van het aantal tewerkstellingen 

 

De verdeling van het totaal aantal inrichtingen met loontrekkend personeel (9.488) in de hout- 

en meubelindustrie volgens bedrijfsgrootte in 1937 is af te lezen in onderstaande figuur. 

Verdeling van het aantal ondernemingen in de hout- en 

meubelindustrie volgens bedrijfsgrootte in 1937

75%

14%

10% 1%

1-4 werklieden

5-9 werklieden

10-49 werklieden

Meer dan 50 werklieden

 

Figuur VIII: Verdeling van het aantal ondernemingen in de hout- en meubelnijverheid volgens bedrijfsgrootte in 

1937 
19 

 

 

De hout- en meubelindustrie in België werd duidelijk gekenmerkt door een groot overwicht 

van kleine en middelgrote ondernemingen.
20

 Er waren 7.151 kleine ondernemingen (75%) 

met minder dan 5 werklieden, zij stelden 12.778 arbeiders (24%) te werk. Er waren 2.207 

middelgrote bedrijven (24%) waar vijf tot minder dan vijftig arbeiders werkten. Het aantal 

bedrijven met 5 tot 9 werklieden bedroeg 1.281 (14%) en was goed voor 8.276 werklieden 

(16%). De bedrijven met 10 tot 49 arbeiders waren goed voor 10% (926) van het totale aantal 

bedrijven met werknemers in loonverband. Zij stelden het grootste aantal arbeiders, namelijk 

17.596 (33%) tewerk. Ten slotte waren er 130 grote bedrijven (1%) die 50 of meer personen 

tewerkstelden. Onder deze 130 ondernemingen waren er slechts vier die meer dan 200 

werklieden hadden, waaronder één uitschieter met meer dan 2.000 arbeiders. In totaal stelde 

deze categorie 14.572 arbeiders (27%) tewerk. 
21

 

De bedrijven met minder dan 10 werklieden stelden in totaal 633 bedienden te werk. In 

ondernemingen met meer dan 10 werklieden, werkten in totaal 2.592 bedienden.
 22

 Wanneer 

                                                 
19

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 16-17. 
20

 L. Aerts, K. Mertens, M. Van Hoof, De Belgische Meubelnijverheid: problemen en perspectieven, Leuven, 

Uystpruyst, 1961, p. 9. 
21

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 16-19. 
22

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 16-17. 
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we een verdere opdeling maken per ondergroep binnen de hout- en meubelnijverheid komen 

we tot de volgende verdeling. 

 

Verdeling aantal ondernemingen per ondergroep in de    

hout- en meubelnijverheid volgens bedrijfsgrootte
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Figuur IX: Verdeling per ondergroep in de hout- en meubelnijverheid volgens bedrijfsgrootte
23

 

 

Bij de meubelfabricage en stoffering waren er 71% kleine, 27% middelgrote en 2% grote 

ondernemingen. Drie van de vier hout- en meubelbedrijven met meer dan 200 arbeiders, 

situeerden zich binnen deze tak. Eén van deze drie bedrijven telde zelfs, als enige hout- en 

meubelbedrijf in België, meer dan 2000 arbeiders. Dit was het grote meubelbedrijf De Coene 

uit Kortrijk waar 2.283 arbeiders aan het werk waren. Het totaal aantal inrichtingen met 

bezoldigd personeel kwam op 2.796 (29%) en ze stelden 21.499 arbeiders (40%) en 1.307 

(40%) bedienden te werk.
24

 Het schrijn- en timmerwerk was de tak met het grootst aantal 

kleine ondernemingen (87%), ze telde slechts 12% middelgrote en 1% grote ondernemingen. 

Het totaal aantal inrichtingen bedroeg 3.767 (40%), het aantal werklieden 10.511 (20%) en 

het aantal bedienden 222 (7%).
25

 De tak van de fabricage van speciale houten voorwerpen 

telde 62% kleine, 35% middelgrote en 3% grote ondernemingen. In totaal waren er 1.126 

                                                 
23

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 80-81, 84-85. 
24

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 80-87. 
25

 NIS, ibidem. 
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inrichtingen (12%), 8997 werklieden (17%) en 927 bedienden (29%).
26

 Binnen de bedrijven 

die hout verdelen en bereiden waren er 53% kleine ondernemingen. In vergelijking met de 

andere takken is dit procentueel gezien vrij laag. Dit komt omdat deze tak in vergelijking met 

de andere takken de meeste middelgrote ondernemingen kende, 45%. Slechts 2% waren grote 

ondernemingen. Deze tak kende één van de vier bedrijven met meer dan 200 werklieden. Het 

totaal aantal inrichtingen kwam op 879 (9%), het aantal arbeidskrachten op 7.419 (14%) en 

het aantal bedienden op 560 bedienden (17%).
27

 De tak van de wagen- en rijtuigmakerij 

telde 75% kleine, 24% middelgrote en 1% grote ondernemingen. Het totaal aantal 

inrichtingen bedroeg 527 (6%), het aantal werklieden 3.313 (6%) en het aantal bedienden 178 

(6%).
28

 Ten slotte telde de klompenfabricage 86% kleine, 12% middelgrote en 2% grote 

ondernemingen. Deze tak was goed voor 393 inrichtingen (4%), 1.483 werklieden (3%) en 31 

bedienden (1%).
29

 

 

1.2.2.3. Geografische spreiding van de hout- en meubelbedrijven 

 

Waar waren de 31.724 Belgische hout- en meubelbedrijven uit 1937 gevestigd en hoe lagen 

ze verspreid over de Belgische provincies? De provincie Brabant, met 6.332 inrichtingen 

(21%), was de koploper binnen de hout- en meubelindustrie. In Vlaanderen stond Oost-

Vlaanderen bovenaan met 5.827 bedrijven (18%), gevolgd door West-Vlaanderen 4.548 

(14%) en Antwerpen 4.127 (13%). In Wallonië telde de provincie Henegouwen de meeste 

hout- en meubelbedrijven, 3.816 (12%), gevolgd door Luik met 3.432 ondernemingen (11%). 

De provincies Namen (1.362), Limburg (1.206) en Luxemburg (1.074) waren voor de hout- 

en meubelindustrie van minder belang.
30

  

 

                                                 
26

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 80-87. 
27

 NIS, ibidem. 
28

 NIS, ibidem. 
29

 NIS, ibidem. 
30

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
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Lokalisatie van de hout-en meubelindustrie per aantal 

inrichtingen in 1937
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Figuur X: Lokalisatie van de hout- en meubelnijverheid per aantal inrichtingen in 1937
31

 

 

Nemen we het aantal werknemers als criterium dan zien we opnieuw dat Brabant, met 13.190 

tewerkgestelden, de grootste werkgever was. In Vlaanderen zien we een verschuiving 

optreden. De provincie Antwerpen stelde het grootste aantal werknemers te werk (10.251), 

gevolgd door West-Vlaanderen (8.550) en Oost-Vlaanderen (6.418). Het feit dat Oost-

Vlaanderen het grootste aantal bedrijven telde, maar weinig arbeiders tewerkstelde, duidt op 

het feit dat deze provincie het grootste aantal inrichtingen zonder bezoldigd personeel telde.
32

 

In Wallonië blijft het beeld ongeveer gelijk. Henegouwen stelde 5.242 personen tewerk en 

Luik 4.070. De drie provincies Namen (2.589), Limburg (1.209) en Luxemburg (1.703) 

bengelen opnieuw onderaan de lijst.
 33

 

                                                 
31

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
32

 Dit blijkt ook uit figuur X in bijlage, waar het aantal inrichtingen wordt verdeeld tussen inrichtingen met en 

zonder tewerkgesteld personeel. Oost-Vlaanderen is goed voor meer dan 19% van het aantal inrichtingen zonder 

bezoldigd personeel en is de provincie waar dit soort inrichtingen het grootst in aantal zijn. 
33

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
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Lokalisatie van de hout- en meubelnijverheid per aantal 

werklieden in 1937
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Figuur XI: Lokalisatie van de hout- en meubelnijverheid per aantal werklieden in 1937
34

 

 

Wanneer we Brabant (met 21% van de inrichtingen en 25% van het tewerkgesteld personeel) 

buiten beschouwing laten en de communautaire opdeling maken, blijkt dat zowel 49% van de 

inrichtingen als 49% van de werklieden zich in Vlaanderen bevonden. Wallonië was goed 

voor 30% van de inrichtingen en 26% van het tewerkgesteld personeel.
35

 

                                                 
34

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
35

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120. 
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HOOFDSTUK 2: DE MEUBELINDUSTRIE TE KORTRIJK EN MECHELEN 

 

2.1. DE MEUBELINDUSTRIE VÓÓR HET UITBREKEN VAN WOII 

 

2.1.1. Het economische belang van de meubelindustrie in de vooroorlogse jaren 

 

In tegenstelling tot de houtnijverheid in het algemeen, kende de Belgische meubelindustrie 

tijdens het interbellum een economische groei. De meubelindustrie doorstond de concurrentie 

met nieuwe producten zoals aluminium, staal en kunststof, omdat ze haar techniek 

vernieuwde.
36

 De jaren 1925 tot 1930 werden gekenmerkt door een grote bloei. Een 

aanwijzing hiervoor was de forse groei van de uitvoer met een hoogtepunt in 1928.
 37

 

 

Jaar Invoer Uitvoer Uitvoersaldo 

1925 7,6 35,7 28,1 

1926 10,3 80,9 70,6 

1927 11,5 127,3 115,8 

1928 14,9 156,3 141,4 

1929 20,4 150,4 130,0 

1930 21,2 118,8 97,6 

1931 22,4 77,2 54,7 

1932 24,0 31,2 7,2 

1933 16,7 24,4 7,7 

1934 7,7 14,5 6,8 

1935 7,0 16,8 9,8 

1936 8,6 23,2 14,6 

1937 9,3 19,2 9,9 

1938 7,7 15,0 7,3 

1939 4,7 14,4 9,7 
Tabel III: In- en uitvoer van houten meubelen 1925-1939 (in miljoen frank)

 38
 

 

Toch moet het belang van de meubelindustrie in de nationale economie worden gerelativeerd. 

Volgens Baudhuin stelde de meubelsector in 1937 2,1% van het totaal aantal arbeiders in 

België te werk: “Het was een kleine sector, die niet behoorde tot de ruggengraat van de 

Belgische economie en pas recent aan zijn opmars begonnen was.”
39

 Bovendien hadden de 

                                                 
36

 Historische bedrijfsarchieven, Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie. Een 

geschiedenis en bronnenoverzicht, p. 5. 
37

 M. De Bleecker, Meubelnijverheid in België. Studie in het kader der lokalisatie, Gent (onuitgegeven 

licentiaatverhandeling Universiteit Gent), p. 30. 
38

 M. De Bleecker, Meubelnijverheid, p. 31. 
39

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 519. 
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holdings geen greep op de meubelsector.
40

 Bovenstaande cijfers tonen aan dat de Belgische 

meubelindustrie niet ontsnapte aan de wereldwijde depressie.
41

 De crisis van de jaren ‟30 

maakte een einde aan de grote uitvoer en ook de afzet op de binnenlandse markt kelderde.
42

 

Door de zware economische depressie daalde de vraag naar meubelen en steeg de 

werkloosheid binnen de meubelnijverheid.
43

  

 

2.1.2. Kortrijk en Mechelen als de twee grote centra van de meubelindustrie 

 

2.1.2.1. Kortrijk en de dominante rol van nieuwkomer De Coene 

 

De textielnijverheid vormde in de 19
e
 en 20

e
 eeuw de ruggengraat van de industriële 

werkgelegenheid in Kortrijk. 
44

 De stad was in de eerste helft van de 20
e
 eeuw wereldwijd 

bekend als centrum van de linnenindustrie.
45

 Maar naast de textielnijverheid speelde de hout- 

en meubelnijverheid vanaf 1910 een steeds belangrijkere rol in de Kortrijkse industrie.  

  

Industriële werkgelegenheid in Kortrijk tussen 1896 en 1937
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Figuur XII: Industriële werkgelegenheid in Kortrijk tussen 1930 en 1947
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Het aantal arbeiders in de hout- en meubelsector te Kortrijk steeg gestaag. In 1896 stelde de 

Kortrijkse hout- en meubelnijverheid 7,88% van de arbeiders te werk, in 1910 10,09%, in 

1930 14,24% en in 1937 21,95%.
47

 Vanaf 1930 stelde de sector, na de textielindustrie, het 

meest aantal arbeiders tewerk. In 1937 waren er 3.646 arbeiders werkzaam in de Kortrijkse 

hout- en meubelindustrie. Daarvan werkte maar liefst 80% (2.875 arbeiders) in de 

meubelsector.
48

 Twee Kortrijkse meubelbedrijven stelden meer dan 200 arbeiders te werk. De 

firma Deconinck, gespecialiseerd in luxemeubelen, telde ongeveer 350 arbeiders.
49

 De 

Kortrijkse gigant De Coene stelde 2.283 arbeiders of 79% van het totale aantal arbeiders uit  

de meubelsector tewerk. De oprichting van het bedrijf De Coene was dan ook de oorzaak van 

de bloei van de hout- en meubelnijverheid in Kortrijk.
50

 

De familie De Coene begon in de 19
e
 eeuw met een behangerswinkel. Op het einde van de 19

e
 

eeuw schakelde het familiaal bedrijf geleidelijk aan over op de productie van 

kunstmeubelen.
51

 In 1905 werd de feitelijke vennootschap Gebroeders De Coene gesticht.
52

 

Na WOI kende het bedrijf een enorme expansie. De fabriek draaide op volle toeren om 

meubelen te leveren aan de bevolking uit  België en Noord-Frankrijk die zwaar geleden had 

en vaak have en goed verloren was tijdens de allesvernietigende oorlog.
53

 In 1920 lag 

bedrijfsleider Jozef De Coene aan de basis van de oprichting van de Federatie van Hout- en 

Meubilering. Hij werd hun eerste voorzitter en zou later de sector vertegenwoordigen in het 

paritair comité.
 54

 In 1925 nam het bedrijf De Coene officieel een rechtspersoonlijkheid aan. 

De N.V. De Coene was geboren. Bedrijfsleider Jozef De Coene voerde een aantal innovaties 

door die zijn bedrijf lieten uitgroeien tot de grootste houtverwerkende onderneming van 

België. De N.V. De Coene was het eerste bedrijf in België dat triplex fabriceerde.
55

 Meubelen 

waarvoor triplex werd gebruikt waren vaak goedkoper en van betere kwaliteit.
56

 Bovendien 

schakelde De Coene als één van de eerste over op serieproductie. Eeuwenlang was 

houtbewerking een ambachtelijke aangelegenheid.
57

 Bij de firma De Coene stapte men af van 

het idee dat één vakman het meubel integraal vervaardigde. Verschillende onderdelen werden 
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in serie aangemaakt, waardoor de productiviteit enorm steeg. Naast de luxemeubelen, kon De 

Coene op die manier goedkopere seriemodellen voor de gewone burger op de markt 

brengen.
58

 Jozef De Coene genoot nationale faam. Albert I, koningin Elisabeth en de latere 

koning Leopold III bezochten in 1929 zijn fabriek.
59

 Albert I bracht hulde aan Jozef De Coene 

met de volgende woorden: “Meneer De Coene, U zijt met uw bedrijf onze beste 

ambassadeur.”
60

  N.V. De Coene vond het dan ook een eer om voor kroonprins Leopold III 

een bureau uit Kongolees hout te vervaardigen.
61

  

In de loop van de jaren ‟30 breidde de Kortrijkse gigant De Coene zijn commercieel netwerk 

aanzienlijk uit. De opdrachten bleven niet beperkt tot België. Ook in buurlanden als Frankrijk 

en Nederland oogstte het bedrijf succes. Er werd zelfs geëxporteerd naar Engeland. De deuren 

en houten bekleding van het grote transatlantische schip „The Queen Mary‟, waren van 

Kortrijkse makelij.
62

 Door te innoveren overleefde De Coene de economische crisis.
 63

 Vanaf 

1934 leverde De Coene radiokasten aan de Nederlandse elektriciteitsreus Philips. De eerste 

echte serieproductie was een feit en bleek een erg lucratieve activiteit te zijn.
64

  

Jozef De Coene was een selfmade man. Hij domineerde de Kortrijkse meubel- en 

houtindustrie. Kleinere bedrijven waren afhankelijk van zijn goodwill en veel thuisarbeiders 

hadden hun stiel in zijn bedrijf geleerd. In de Belgische meubel- en houtsector was hij 

aanvankelijk een buitenstaander. Al snel ontpopte hij zich tot een moderne nichespeler. Hij 

introduceerde triplex en serieproductie. Onder zijn impuls verwierven de kunstmeubelen van 

de N.V. De Coene nationale en internationale faam.
65

 Jozef De Coene speelde ook een 

belangrijke rol binnen de patronale organisatie van de sector. Hij had ook ambities op politiek 

vlak.
66

 Als overtuigd liberaal én Vlaamsgezinde zetelde hij tussen 1927 tot 1938 in de 

Kortrijkse gemeenteraad. Hij richtte bovendien een plaatselijke liberale vakbond op om het 

hoofd te bieden aan de groeiende stakingen.
67

 Eind jaren dertig stond zijn bedrijf aan de top 

van de Europese houtnijverheid en was het een geduchte concurrent voor het traditionele 

centrum van de meubelindustrie, Mechelen.
68
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2.1.2.2.  Mechelen als traditioneel centrum van de meubelindustrie 

 

In 1937 waren er in Mechelen 4.341 arbeiders aan het werk in de hout- en meubelindustrie. 

Net zoals in Kortrijk was het grootste deel actief in de meubelsector, namelijk 76%. Daarnaast 

was 9% tewerkgesteld in stoelmakerijen of andere bedrijven die houten voorwerpen 

fabriceerden, en 7% in ateliers voor schrijn- en timmerwerk. Mechelen was historisch gezien 

de belangrijkste meubelstad.
69

 Het is niet duidelijk wanneer de meubelindustrie er ontstond. 

Beatse stelt dat “L‟industrie du meuble à Malines est un legs du passé…”
70

 En ook Godenne 

blijft heel vaag over de precieze aanvang van de meubelnijverheid : “Les meubles en chêne 

sculpté fabriqués depuis plusieurs siècles dans notre cité.”
71

 

Rond het einde van de 18
e
 eeuw ontwikkelde zich in Mechelen een bloeiende huisnijverheid 

in de stoelmakerij. Patroons en arbeiders groepeerden zich in de “Eendraght 

Stoelmakersbus”, een half corporatieve, half mutualistische instelling, die gesticht werd in 

1811.
72

 De stoelmakerij kende een grote bloei aan het begin van de 19
e
 eeuw. Vanuit deze 

sector ontwikkelde zich de Mechelse meubelindustrie.
73

 Vanaf het midden van de 19
e
 eeuw 

was Mechelen, naast Aat, Sint-Genesius-Rode en Eeklo, het centrum voor de Belgische 

meubelnijverheid. Op het einde van de 19
e
 eeuw vertoonden de meubelbedrijven een 

duidelijke concentratie in het arrondissement Mechelen.
 74

  

De Mechelse meubelnijverheid werd gekenmerkt door haar ambachtelijk karakter. Zelfs bij de 

opkomst van de mechanische zagerijen kwam daar geen verandering in. Er ontstonden 

zagerijen waar de kleine meubelmaker zijn hout kon laten zagen om het nadien verder te 

verwerken in zijn eigen atelier.
75

 Tot voor de Eerste Wereldoorlog fabriceerde Mechelen 

uitsluitend massieve stijlmeubelen.
76

 De stad was zo bekend als meubelcentrum dat de meeste 

fabrikanten het niet nodig achtten om vertegenwoordigers op pad te sturen. Ze wachtten de 

bestellingen gewoon af. De ligging tussen twee grote verbruikscentra, Antwerpen en Brussel, 

kwam de Mechelse meubelnijverheid zeker ten goede.
77

 Een groot deel van de productie was 

bestemd voor de binnenlandse markt. De kleinhandel kocht meubelen te Mechelen en 
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verkocht ze verder onder eigen naam. Zelfs bij de uitvoer, vooral bestemd voor Engeland en 

in mindere mate voor Nederland, ging het initiatief zelden uit van Mechelse ondernemers.
78

 

In de jaren 1935 en tot 1939 kreeg de Mechelse meubelindustrie rake klappen als gevolg van 

de wereldwijde depressie. De concurrentie van Duitsland, waar men esthetische en 

goedkopere meubelen op industriële schaal fabriceerde, benadeelde vooral de Mechelse 

bedrijven.
79

 De meubelsector in Mechelen was gespecialiseerd in stijlmeubelen en die boetten 

aan betekenis in. Enerzijds omdat ze tamelijk duur waren en anderzijds omdat de smaak 

veranderde. De Mechelse fabrikanten spaarden man noch moeite om zich te verdedigen tegen 

de crisis. Ze bespaarden op algemene kosten, grote voorraden werden vermeden en ze boden 

nieuwe artikelen tegen lagere prijzen aan. Sommige Mechelse fabrikanten legden zich toe op 

de productie van moderne, effen seriemeubelen.
80

 Maar de werkloosheid in de 

meubelnijverheid bleef procentueel groter in Mechelen dan in de rest van België. Het 

bedrijfsklimaat en de werkomstandigheden in de traditionele Mechelse meubelbedrijven 

wakkerden de werkloosheid aan. Het ambachtelijke karakter was er diep ingeworteld en 

bemoeilijkte de noodzakelijke rationalisatie. Er was onvoldoende kapitaal om degelijke 

ateliers en een modern machinepark te financieren.
81

 Vlak voor de oorlog, in 1938 en 1939, 

gingen een tiental ondernemingen over kop. Andere kleine bedrijven stonden op de rand van 

het faillissement.
82

 

 

In tegenstelling tot Kortrijk kende het arrondissement Mechelen geen dominante marktspeler 

binnen de meubelsector. Als we kijken naar de verdeling op basis van bedrijfsgrootte blijkt 

dat er in het Mechelse slechts drie meubelbedrijven actief waren met 100 tot 199 arbeiders. Er 

waren 12 ondernemingen met 50 tot 99 arbeiders en 27 ondernemingen met 20 tot 49 

arbeiders. 42 bedrijven stelden tussen de 10 en 19 arbeiders tewerk, 66 tussen de 5 en de 9. 

Maar liefst 95 ondernemingen deden het met 2 tot 4 arbeiders en 57 bedrijven hadden 

welgeteld 1 arbeider in loondienst.
83
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Aantal bedrijven in de Mechelse meubelindustrie 

volgens bedrijfsgrootte in 1937
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Figuur XIII : Verdeling van de Mechelse meubelindustrie volgens bedrijfsgrootte
84

 

 

De Mechelse meubelindustrie werd duidelijk gedomineerd door kleine en middelgrote 

ondernemingen. De helft van de bedrijven (50%) waren éénmanszaken of werkhuizen van 

zelfstandige meubelmakers met niet meer dan 5 werknemers. De andere bedrijven (49%) 

waren middelgrote fabrieken die niet meer dan 100 arbeiders op hun loonlijst hadden staan.  

Slechts 1% van de bedrijven telde tussen de 100 en 200 arbeiders. De meeste bedrijven 

produceerden kunst- en stijlmeubelen. Vooral door de vernieuwingen van de Kortrijkse 

concurrent De Coene, die het seriemeubel invoerde, kreeg de Mechelse meubelindustrie het 

hard te verduren tijdens de crisis van de jaren ‟30.
85
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2.2. DE MEUBELINDUSTRIE TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG. 

 

2.2.1.  Aantal meubelbedrijven tijdens WOII   

 

De legendarische zucht naar “ordnung” van de Duitsers uitte zich ook in de organisatie van de 

economie in de bezette gebieden. De bedrijven werden verplicht zich te groeperen per sector. 

Uit de lijst van de Hoofdgroepering Houtnijverheid in 1944 blijkt dat er in de 

Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden totaal 811 grote en middelgrote 

meubelondernemingen actief waren tijdens de bezetting. Het lidmaatschap was verplicht dus 

de cijfers kunnen als exhaustief worden beschouwd.
86

 De cijfers geven ook een goed beeld 

van de verspreiding van het aantal meubelbedrijven over de Belgische provincies.  

Ondernemingen aangesloten bij de Bedrijfsgroepering 

Meubelen en Aanverwante Nijverheden per provinvie in 1944

27%

44%

8%

10%

6%

4%

1%

Brabant

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Henegouwen

Luik

Luxemburg, Limburg & Namen

 

Figuur XIV: Ondernemingen aangesloten bij de Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden per 

provincie in 1944
87

 

 

Tijdens de oorlog lagen de meeste meubelondernemingen in de provincie Antwerpen (362 

bedrijven, 44%), gevolgd door Brabant (215 bedrijven, 27%), Oost-Vlaanderen (80 bedrijven, 

10%) en West-Vlaanderen (62 bedrijven, 8%). Daarna volgden Henegouwen (45 bedrijven, 

6%) en Luik (35 bedrijven, 4%). De provincies Luxemburg (6 bedrijven), Limburg (5 

bedrijven) en Namen (1 bedrijf) speelden een figurantenrol in de Belgische meubelindustrie. 

Het zwaartepunt van de meubelindustrie lag duidelijk in Vlaanderen alhoewel ook Brabant 

(met de grote afzetmarkt Brussel) behoorlijk wat meubelfabrikanten telde. Vlaanderen was 
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goed voor 509 ondernemingen of 62% van het totale aantal Belgische meubelbedrijven. 

Brabant met 215 bedrijven (27%) overschaduwde op zijn eentje alle Waalse provincies die 

slechts 87 meubelfabrikanten telden of 11% van het totaal.
88

 

 

2.2.2. De Kortrijkse en Mechelse meubelindustrie tijdens de oorlog 

 

De regio Kortrijk en Mechelen hadden een groot aandeel in de dominante positie van 

Vlaanderen binnen de Belgische meubelnijverheid en binnen hun respectievelijke provincie. 

  

Stad Mechelen 184 

Overige gemeenten arrondissement Mechelen 120 

Antwerpse agglomeratie  51 

Overige gemeenten van de provincie Antwerpen  7 

Provincie Antwerpen  362 

 

Centrum van Roeselare, Izegem en Kortrijk 33 

Overige gemeenten van de provincie West –Vlaanderen  29 

Provincie West –Vlaanderen  362 

Tabel IV: Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden – Aantal ondernemingen in de provincies 

Antwerpen en West-Vlaanderen 
89

 

 

Uit deze tabellen blijkt dat er in de stad Mechelen 184 meubelbedrijven actief waren. In de 

rest van het arrondissement Mechelen waren nog eens 120 bedrijven, wat het totaal voor de 

Mechelse regio op 304 brengt.  In Kortrijk waren veel minder ondernemingen. In het centrum 

van Roeselare, Izegem en Kortrijk waren er 33 ondernemingen. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat ongeveer 37% van het totaal aantal meubelbedrijven in het arrondissement 

Mechelen lagen. Slechts 4% van de ondernemingen situeerde zich in Kortrijk of omgeving. 

Bovendien was de Mechelse meubelfabrikant L. Bleeckx de leider van de Bedrijfsgroepering 

Meubelen en Aanverwante Nijverheden.
90

 De Kortrijkse bedrijfleider Jozef De Coene speelde 

echter de belangrijkste rol tijdens de bezetting in deze sector. Hij was de voorzitter van de 

Hoofdgroepering Houtnijverheid.
 91
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2.2.2.1. Kortrijk: rol van het patronaat en de autonomie van Jozef De Coene 

 

Toen het Belgische leger capituleerde deed de Belgische overheid er alles aan om de mensen 

opnieuw aan de slag te krijgen. De Brusselse burgemeester F.J. van de Meulebroeck liet begin 

juni 1940, amper tien dagen na de capitulatie, een affiche over de „Herneming van de 

economische bedrijvigheid‟ aanplakken
92

: “Het is hoogst noodig dat de economische 

bedrijvigheid in België zoo spoedig mogelijk hernomen worde. De Dienst van 

Werkverschaffing, Kogelstraat, 3A en 5, zet zijne activiteit voort. Alle werkgevers, nijveraars, 

aannemers en gelijk welke uitbaters, zijn verzocht aan bovengenoemde dienst hun behoefte in 

allerlei personeel te laten kennen. Het is de plicht van elk, tot werken bekwaam, voor het 

oogenblik gesteund of niet, zich te laten schrijven in deze dienst en het werk dat hem zal 

voorgesteld worden, te aanvaarden.”
93

 Er zijn geen documenten gevonden waaruit zou  

blijken dat de Kortrijkse burgemeester Mayeur een gelijkaardig initiatief ondernam. Het is 

wel zo dat een aantal Kortrijkse bedrijfsleiders in mei 1940 contact zochten met de voorzitter 

van het Patroonsverbond, “l‟Union Patronale”.
94

 Men wou het werk zo snel als mogelijk 

hervatten zodat het zakendoen zich kon normaliseren. De Algemene Vergadering van het 

Patroonsverbond van Kortrijk stuurde een delegatie naar Brussel. De heren Verwilghen en 

Raven, secretarissen-generaal van respectievelijk de ministeries van Werkgelegenheid en van 

Economische Zaken, ontvingen op 11 juni 1940 zes Kortrijkse industriëlen te Brussel.
95

 Aan 

het hoofd van deze delegatie stond Léon Bekaert, een belangrijke bedrijfsleider uit de 

metaalindustrie.
96

 Twee dagen later, als gevolg van dit onderhoud, kwam Bonnavie, 

inspecteur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken, naar Kortrijk om de nodige 

instructies te geven. Op 15 juni 1940 besloot het Patroonsverbond tot een algemene 

werkhervatting in alle bedrijven.
97

 In het verslag van de vergadering van 15 juni 1940 stond te 

lezen: “Wij doen opnieuw een beroep op alle groeperingen, deel uitmakend van onze kamer, 

alles in het werk te stellen om de werkloosheid te verminderen, die onze streek in onduldbare 

verhoudingen teistert!”
 98

 Deze werkhervatting werd door Alexandre Galopin, met wie 

Bekaert nauwe contacten onderhield, aangemoedigd.
 99 
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De meubelfabrikant Jozef De Coene behoorde niet tot de Kortrijkse delegatie die in juni 1940 

naar Brussel trok. Hij was op 17 mei 1940 naar Frankrijk gevlucht in de hoop daar een nieuw 

bedrijf op te starten en keerde pas op 25 juni 1940 terug naar Kortrijk.
100

 Nog voor zijn 

terugkeer ging zijn bedrijf, net als andere Kortrijkse bedrijven, terug aan de slag.
101

 Maar de 

fabriek en de werkhuizen hadden zwaar geleden tijdens de achttiendaagse veldtocht. Zijn 

bedrijf was zwaar bestookt door Duitse vliegtuigen en brandde voor 90% af. Met als doel zijn 

bedrijf herop te bouwen nam Jozef De Coene contact op met het regionaal bureau van het 

Commissariaat-generaal voor Wederopbouw te Kortrijk. Bij de Nationale Maatschappij voor 

Krediet aan de Nijverheid (NMKN) kreeg hij een aanzienlijke lening van 40 miljoen met 

staatswaarborg.
102

 Vrij snel eisten de Duitsers de barakken, munitiekisten en brancards, die 

normaal bestemd waren voor het Franse leger, op als oorlogsbuit.
103

 Het bleef niet alleen bij 

opeisingen. Kort nadien besliste De Coene om te produceren voor de Duitsers. Jozef De 

Coene had weinig connecties in de nationale politiek, hij was vooral op lokaal niveau 

actief.
104

 

Tijdens het strafrechterlijk onderzoek na de oorlog verklaarde Jozef De Coene dat hij in de 

eerste maanden van de bezetting geen raad vroeg aan hooggeplaatste personen of comités om 

te weten in welke mate medewerking mocht verleend worden aan de Duitsers en of er 

überhaupt voor de vijand mocht worden gewerkt. Deze koppige autonomie typeerde de 

persoonlijkheid van Jozef De Coene. Hij verklaarde: “Persoonlijk had ik er nooit op gedacht. 

Ik heb aan niemand advies gevraagd daar ik dacht dat mijn manier van handelen geheel 

normaal was.”
105

 De Duitsers vroegen Jozef De Coene om extra brancards, munitiekisten en 

barakken te leveren. Als we zijn memoires mogen geloven weigerde De Coene intuïtief de 

bestelling van  munitiekisten en brancards. Op eigen initiatief en zonder extern overleg of 

juridisch advies, besloot hij wel om barakken te produceren.
106

 Luyten schreef een artikel 

waarin hij de houding van Jozef De Coene een duidelijk contrast vond met de aanpak van 

Galopin: “Als er twijfel was over het al dan niet geoorloofd zijn van een stelling werd [door 

Galopin] het advies gevraagd van eminente juristen, meestal van verschillende strekking, 

zonder evenwel de adviezen altijd te volgen. Voor De Coene hadden juridische kwesties 
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slechts een secundair belang.”
107

 Bovendien bestaan er geen bronnen die aantonen dat Jozef 

De Coene, als voorzitter van de Hoofdgroepering Houtnijverheid, gemeenschappelijk overleg 

pleegde met vakgenoten uit de hout- en meubelbranche.
108

 Het nemen van beslissingen in 

gemeenschappelijk overleg was een hoofdpijler van de Galopin-doctrine. Indien De Coene 

samen met andere Belgische hout- en meubelfabrikanten had beraadslaagd over een te volgen 

gemeenschappelijke gedragslijn tegenover de Duitsers, dan zou hij na de oorlog sterker 

gestaan hebben tegenover het gerecht.
109

 De N.V. De Coene kon zijn werkhervatting enkel 

verrechtvaardigen door te verwijzen naar de beslissing van een collectief van Kortrijkse 

industriëlen. Léon Bekaert, later lid van het Galopin-comité, maakte deel uit van dat lokale 

collectief. De economische en politieke invloed van dergelijke regionale verenigingen was 

echter veel kleiner dan deze van de nationale patronale federaties.
110

 Deze autonome 

beslissingen van Jozef De Coene, zonder overleg binnen de hout- en meubelsector of met het 

Galopin-comité, kwamen hem tijdens de repressie duur te staan.
111

 

 

2.2.2.2. Mechelen: een kluwen van comités en tussenpersonen 

 

De historiek van de Mechelse meubelnijverheid tijdens de bezetting kende drie fases. In de 

eerste fase, vanaf mei 1940, werd door het Mechelse stadsbestuur en onder impuls van 

burgemeester Dessain een comité aangesteld met aan het hoofd Willem Peremans. Dit comité 

sloot met de Duitse bezetter twee grootschalige contracten af. In augustus 1940, toen een 

feitelijk consortium de “Samengesloten Houtverarbeidende Ondernemers” (S.H.O.) tot stand 

kwam, begon de tweede fase. Dit organisme stond in voor de verdeling van Duitse 

bestellingen over de aangesloten leden. In maart 1941 kreeg het feitelijk consortium een 

wettelijk statuut en werd het de Samenwerkende Vennootschap S.H.O. (S.V. S.H.O.). Ten 

slotte kunnen we nog een derde fase onderscheiden die begon in augustus 1941 en liep tot het 

einde van de bezetting. De beheerraad van de S.V. S.H.O. nam collectief ontslag. Eén van de 

ontslagnemende beheerders stichtte een concurrerend organisme: de “Vereeniging voor 

Houtverwerkers” (Ve. Ho. Ve.). Tezelfdertijd kwam de “Vlaamsche Meubelarbeidsgemeen-

schap” (V.M.G.) als derde Mechels makelaarsbureau op de proppen.
112
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a. Het Comité Peremans en figuur van burgemeester Dessain 

 

Op 17 mei 1940 werd het volgende bericht aan het stadhuis van Mechelen uitgehangen: 

“Ich
113

 habe die Stadt Mechelen in Deutschen besitz übergenommen, die mir der 

Burgemeister, chevalier Dessain, übergegeben hat.”
114

 De bezetting van de stad door de 

Duitsers was een feit.
115

  

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 liep Mechelen leeg en viel de economische bedrijvigheid 

stil. Toen het Belgische leger capituleerde op 28 mei 1940 keerden de vluchtelingen 

geleidelijk aan terug naar hun stad. Mechelen telde zeer veel werklozen die weinig of geen 

vooruitzichten hadden en die over onvoldoende bestaansmogelijkheden beschikten. In juni 

1940 confronteerde „Kriegsverwaltungsinspektor‟ Grosz de Mechelse burgemeester Dessain 

met dat feit. Omdat in normale omstandigheden de meubelnijverheid en aanverwante takken 

het grootste aantal arbeiders van Mechelen en omgeving tewerkstelde, plaatste de bezettende 

overheid een massabestelling van meubelen. Grosz benadrukte de hoogdringendheid van deze 

bestelling. In geval de Mechelse meubelnijverheid de bestellingen niet onmiddellijk 

aanvaardde, zouden de Duitsers zich tot een ander centrum van meubelindustrie wenden. 

Gillis, politie-inspecteur die de Duitse taal machtig was en optrad als verbindingspersoon 

tussen de Mechelse burgemeester Dessain en de Duitse overheid, verklaarde het volgende: 

“Ridder Dessain heeft toen woordelijk, in mijn bijzijn gezegd: dat geld moet in Mechelen 

blijven, dat het koste wat het wil”. De burgemeester, aldus Gillis, voegde er onmiddellijk aan 

toe dat het een goede oplossing was om “al de leeggangers en werkloozen van de straat te 

krijgen, want dat al die menschen zonder werk op een gegeven oogenblik onvermijdelijk last 

moesten krijgen met den bezetter.”
 116

 

 

Burgemeester Dessain nam de Duitse bestelling aan om de Mechelse meubelnijverheid nieuw 

leven in te blazen en werk te verschaffen aan de Mechelaars. Men moet weten dat het in de 

periode 1935-1939 zeer slecht gesteld was met de Mechelse meubelmakerij. In 1938 en 1939 

werden een tiental ondernemingen failliet verklaard (supra).
117

 De burgemeester greep deze 

gelegenheid met beide handen aan “niet zoozeer als factor van toekomstigen economischen 
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welstand, als wel om de euvelen die onvermijdelijk uit de aanwezigheid van een massa 

werkloozen moesten voortspruiten te voorkomen: nl. om de daaruit voortvloeiende financieele 

lasten en vooral het onvermijdelijk verplicht tewerkstellen of de nog ergere deportatie van de 

arbeidskrachten te vermijden en hun eventueel aanwenden in industriën die rechtstreeks voor 

oorlogsdoeleinden werkten zooveel mogelijk te beletten.”
 118

 

Tijdens de repressie van de Mechelse meubelmakers na WOII nam het openbaar ministerie 

algemeen aan dat de loyaliteit en de vaderlandse gevoelens van burgemeester Dessain boven 

alle verdenking stonden. Hij hervatte het werk om „groter kwaad‟ te vermijden, namelijk het 

gevaar op verplichte tewerkstelling of deportatie naar Duitsland. Dessain had niet als doel om 

de Mechelse meubelnijverheid tot de hulp van de vijand te maken.
119

  

 

Dessain stelde de heer Peremans – voorzitter van de “Vereenigde meubelmakers en 

Aanverwante vakken” – aan als woordvoerder van de ganse Mechelse houtnijverheid en   

onderhandelaar met de Duitsers. Op 18 Juni 1940 vond op het stadhuis een vergadering plaats 

in aanwezigheid van burgemeester Dessain, Peremans, drie vooraanstaande Mechelse 

meubelfabrikanten – de heren Bleeckx, Van Calster en Horckmans – en majoor Küntze, 

Luftgauintendant. Deze laatste plaatste een massabestelling voor het „Luftgaukommando‟: 

300.000 koffers, 40.000 bedden, 200 schrijftafels, 1.000 kasten en 6.000 tafels moesten door 

de Mechelse fabrikanten worden gemaakt. De burgemeester, die er misschien vanuit ging dat 

deze meubelen bestemd waren voor de inkwartiering van de bezettingstroepen en dat deze  

leveringen aldus gerechtvaardigd waren door de internationale conventie van Den Haag (zie 

bijlage, citaat I), uitte geen enkel principieel bezwaar. Noch over de aard van de producten, 

noch over de gevraagde hoeveelheden. In het geschreven contract werd uiteindelijk bedongen 

dat Mechelen  20.000 kofferkisten en 80.000 tabourets zou fabriceren. De bestellingen waren 

dus minder omvangrijk dan de oorspronkelijke Duitse vraag.
120

  

 

Bij de uitvoering van dit monstercontract stelde zich één groot probleem: het gebrek aan 

beschikbare fondsen en dus de onmogelijkheid om hout aan te kopen en om de arbeiders te 

verlonen. De Duitse overheid opende daarom een krediet van 45.000.000 frank. Peremans 

werd aangesteld als verantwoordelijke voor de verdeling van het werk en het geld. De 

meubelfabrikanten werden verplicht om wekelijks hun loonfiches en aankoopfacturen van 
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grondstoffen voor te leggen aan zijn administratie. Vervolgens gaf de burgemeester al dan 

niet zijn visum voor terugbetaling van de bewezen productiekosten. Pas daarna werd het 

bedrag overgeschreven op een bankrekening van de betrokken fabrikant. Wie geen 

bankrekening had of dat niet wou, kreeg het geld in speciën uitbetaald in de Kredietbank. De 

burgemeester was daarnaast verantwoordelijk „für pünktlichste und sorgfäligste Ausführung 

der übertragenen Arbeiten und reibungslose Durchführung‟.
 121

 

Op 19 juni 1940 vond een vergadering plaats over de verdere invulling van het Duitse 

contract. Naast de reeds geciteerde ondertekenaars van het contract waren ook een aantal 

belangrijke Mechelse meubelmakers aanwezig.
122

 De burgemeester benadrukte dat men 

maatregelen moest nemen om te vermijden dat de meubelmakers, uit persoonlijk winstbejag, 

rechtstreeks zouden solliciteren naar leveringen van de Duitsers. Hij achtte het van 

primordiaal belang dat alle bedrijven, en vooral deze die het meest geleden hadden onder de 

crisis, terug aan de slag gingen. De voorwaarden om een deel van de Duitse bestelling te 

krijgen werden op 21 juni 1940 vastgelegd. De aangesloten leden verbonden zich om 0,50% 

of 1% op het bedrag van de bestellingen af te staan aan Peremans en dit als bijdrage in de 

algemene onkosten van zijn administratie. Op 25 juni 1940 werd een tweede contract met de 

Duitsers afgesloten. Het betrof een levering van 40.000 dubbele bedden en 280.000 

kofferkisten.
123

 

 

De Mechelse meubelnijverheid ging dus opnieuw aan het werk onder leiding van Peremans 

en onder het waakzame toezicht van de burgemeester. Dessain had geen principiële bezwaren 

tegen het aannemen van Duitse bestellingen en zag het als een mogelijkheid om de 

meubelmakers van zijn stad opnieuw aan de slag te krijgen. Hij eiste wel dat gezinshoofden 

prioritaire kansen op het werk kregen en dat de Belgische wetgeving op de sociale zekerheid 

en de arbeidsduur werden gerespecteerd. Vier grote Mechelse meubelfabrikanten – Bleeckx, 

Van Calster, Horckmans en Boschmans – maakten naast Peremans ook deel uit van het 

comité dat de contracten afsloot. Burgemeester Dessain slaagde er niet in om deze grote 

marktspelers in het gareel te houden. Hun onderlinge concurrentie en het streven naar 

maximale winst zette hen aan om rechtstreeks contracten met de Duitsers af te sluiten. Toen 

de Mechelse burgemeester deze „einselgängers‟ aanmaande om hun winstgevend handeltje te 

stoppen, werd hij samen met Peremans opzij geschoven. 
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b. De Samengesloten Houtverarbeidende Ondernemers (S.H.O.) 

 

De vier grote meubelfabrikanten beschouwden Peremans als een concurrent die zich op hun 

nek verrijkte o.m. door een afhouding van 0,5 of 1% op de leveringen. Ze wilden rechtstreeks 

bestellingen van de bezettende overheid binnen halen. Politie-inspecteur Gillis verklaarde dat: 

“Op een gegeven ogenblik twee of meerdere meubelmakers van de stad waaronder de heer 

Bleeckx van “La Ligna” en Boschmans mij komen vragen zijn of ik ze niet rechtstreeks 

bestellingen kon bezorgen.”
 124

 

Op 9 augustus 1940 ontving Peremans een brief van het „Luftgaukommando‟ met de melding 

dat Boschmans, Horckmans, Bleeckx en Van Calster alle verdere samenwerking met 

Peremans opzegden. Vanaf 13 augustus 1940 vormden deze vier meubelfabrikanten een 

feitelijke consortium onder de naam “de Samengesloten Houtverarbeidende Ondernemers der 

stad Mechelen” (S.H.O.).
125

  

 

Hoewel het S.H.O. opgericht werd om de twee goedgekeurde bestellingen af te werken, 

solliciteerde dit organisme rechtstreeks naar nieuwe opdrachten bij de Duitse overheden. Deze 

sollicitaties gebeurden zonder medeweten of accreditatie van de burgemeester. Op 27 

september 1940 stuurde de burgemeester een brief naar de S.H.O. Over de inhoud van deze 

brief ontstond er na de oorlog discussie. Het openbaar ministerie meende dat de burgemeester 

met dat schrijven zijn duidelijke afkeuring liet blijken voor fabrikanten die buiten het comité 

Peremans om werkten voor de Duitse bezetter. De Mechelse krijgsraad oordeelde dat de brief 

als enige bedoeling had de S.H.O. er attent op te maken dat de stad alleen de voorschotten 

betaalde die door de Kredietbank werden gewaarborgd voor de meubels die door het comité 

Peremans gecontracteerd waren.
126

 Het krijgsauditoraat van Mechelen kon tijdens de 

onderzoeken geen beroep doen op burgemeester Dessain om de exacte betekenis van zijn 

brief te achterhalen. Dessain kreeg vlak na de bevrijding een hartaanval en overleed nog vóór 

het eerste proces van economische collaboratie voor de Mechelse krijgsraad verscheen.
127

 Eén 

ding is zeker, na de eerste 2 contracten onder leiding van Peremans, keurde burgemeester 

Dessain geen enkele levering aan de Duitsers nog formeel goed.  
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In feite trad de S.H.O. op als makelaarsbureau dat de producenten en afnemers van meubels 

bij elkaar bracht. Boschmans en Bleeckx stonden in voor het afsluiten van nieuwe 

bestellingen, vooral met de vijand. Van Calster was verantwoordelijk voor de betaling van de 

verschillende fabrikanten en Horckmans werd aangesteld als technisch toezichter. Hij moest 

er over waken dat de fabrikanten tijdig leverden en dat de gefabriceerde meubelen 

nauwkeurig en kwaliteitsvol werden vervaardigd. Houtmakelaar Van Velthoven werd 

aangesteld als secretaris en stond in voor de verdeling van de contracten. Het consortium kon 

grondstoffen in grote hoeveelheden aankopen en werkte met een eenvoudig distributiesysteem 

met een directe levering aan de Duitse klant. Dat was kostenbesparend en interessant voor alle 

deelnemende meubelfabrikanten. Het opzet en de werkwijze van het feitelijk consortium 

S.H.O. verschilde in wezen niet met de aanpak van het comité Peremans. De fabrikanten 

moesten ook een commissieloon afstaan aan de S.H.O., aanvankelijk 0,5% maar tegen het 

einde van de bezetting 3,5%.
128

 

 

In zijn rondschrijven van 8 januari 1941, gericht aan de deelnemende meubelfabrikanten, 

waarschuwde Van Velthoven dat de Duitse overheden niet tevreden waren over het 

rendement van de bedrijven en de kwaliteit van sommige producten.“De werken door ons 

aangegaan zijn alle bestemd voor de Duitse overheid. En daarom juist moeten zij puntig en 

perfect afgewerkt zijn. De prijzen zijn goed en het is niet meer dan behoorlijk dat de 

producten dezelfde mate van prima kwaliteit weezen. Wie anders redeneert zou er de 

tragische gevolgen van kunnen ondervinden. Wie geen verzorgde arbeid leveren kan houden 

zijn handen van ons werk af. Zulke lieden schandvlekken de Mechelse reputatie en zijn echte 

parasieten in onze meubelindustrie.”
 129

 De trekkers van het feitelijk consortium voelden 

nattigheid en vonden het veiliger om zich beter in te dekken via een juridische rechtspersoon. 

Zij wilden de verantwoordelijkheid voor de handel met de Duitsers spreiden over alle 

aangesloten meubelproducenten. Op 8 maart 1941 werd het feitelijk consortium, bij akte 

verleend voor Notaris Van de Walle, omgevormd tot een Samenwerkende Vennootschap. Het 

initiatief ging uit van Bleeckx die samen met Boschmans, Horckmans en van Calster 

aangesteld werden als statutaire beheerders van de S.V. S.H.O. De aangesloten leden kwamen 

te weten dat de Duitse bestellingen niet proportioneel verdeeld werden onder alle leden van  

het consortium en dat de vier leiders hun persoonlijke belangen lieten primeren. Zij drukten 

door dat E. Stevens, in wie ze hun vertrouwen stelden, als vijfde lid zou zetelen in de 

                                                 
128

 Rapport van het krijgsauditoraat op 04/01/1945 uit het strafdossier Van Boxmeer en co. 
129

 Uiteenzetting der zaak uit het strafdossier Boschmans en co. 



 69 

beheerraad. Stevens werd door de aangesloten leden zelfs verkozen tot voorzitter van de 

beheerraad. Dat was absoluut niet naar de zin van de vier grote meubelfabrikanten. Zij lieten 

de verkiezing van Stevens ongeldig verklaren en stelden Bleeckx aan als voorzitter. De 

S.H.O. met rechtspersoonlijkheid verschilde in haar werking niet met het vroegere feitelijk 

consortium. Het enige verschil was dat wie bestellingen via de S.H.O. wou krijgen de vereiste 

kwaliteiten, zoals gestipuleerd in de statuten, moest bezitten en dat iedereen medevennoot 

werd mits het betalen van een instapsom van 500 frank. Uit het ledenbestand blijkt dat er zich 

in totaal 183 leden aansloten. De meerderheid van hen waren meubelfabrikanten uit het 

arrondissement Mechelen maar ook nijveraars uit andere regio‟s sloten zich aan.
130

 Vooral 

meubelmakers, maar ook constructiewerkhuizen, fabrikanten van barakken en producenten 

van stijlmeubelen maakten deel uit van de S.V. S.H.O.
 131

 

 

Uit het naoorlogse onderzoek van het krijgsauditoraat in het kader van de juridische repressie 

van de economische collaboratie bleek dat bij 85 leden van de S.V. S.H.O. de productie voor 

de vijand „slechts 25%‟ van hun totale oorlogsproductie uitmaakte. Deze 25% omzet vloeide 

voort uit leveringen langs de S.H.O. of vergelijkbare organismen en de bestellingen konden 

evengoed bestemd zijn voor de Duitse civiele sector. Enkele vennoten leverden helemaal niet 

aan de Duitsers.
 
Uit het onderzoek bleek verder dat in 26 gevallen 50% van de productie 

bestemd was voor de vijand, ongeveer de helft van deze leveringen had een burgerlijke 

bestemming. Een vijftal meubelfabrikanten realiseerden ongeveer 80% van hun totale omzet 

door leveringen aan Duitsland. Ze produceerden vooral  stijl- en kunstmeubelen, een product 

waar de Duitse handelaars tuk op waren en waar hun vertegenwoordigers de  

kunstmeubelfabrikanten van Mechelen gedurig op aanspraken. Verder was er nog een 

categorie thuiswerkers die, om te ontsnappen aan een verplichte tewerkstelling in Duitsland, 

alleen of met hulp van een familielid, kleine opdrachten uitvoerden voor de S.H.O. of een 

andere organisme. Ten slotte bevonden zich onder de „aangeslotenen‟ ook verschillende 

industriëlen die bij het begin van de bezetting langs het S.H.O. bestellingen aannamen, maar 

die van zodra dat mogelijk werd, rechtstreeks en onafhankelijk solliciteerden naar  

bestellingen van de Duitsers vijand.
132
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Het openbaar ministerie concludeerde dat de meeste meubelfabrikanten van het S.H.O. niet 

met begeestering, noch met ijver voor de Duitse sector werkten. De vier grote 

meubelfabrikanten – Bleeckx, Boschmans, Horckmans en Van Calser – plaatsten vooral 

bestellingen ten dienste van hun eigen bedrijven. Hun leiderschap in de S.H.O. was van 

ondergeschikt belang en alleen handig omdat het hun toegang tot het „Luftgaukommando‟ 

vergemakkelijkte. Van de andere kant hadden de Duitse instanties nood aan een organisme 

zoals het S.H.O. Zelfs de grootste meubelfabrikanten konden er praktisch nooit in slagen om 

de dringende legerbehoeften op korte tijdspannes te voltooien. Het openbaar ministerie stelde 

dat “het nodig was de ganse industrie van een bepaalde streek te trachten te organiseren, om 

niet te zeggen: ze te mobiliseren.” In 1940 en 1941 kende de S.H.O. een periode van 

betrekkelijke bloei en werden veel bestellingen in opdracht van het „Luftgaukommando‟ en 

andere Duitse diensten uitgevoerd. Geleidelijk aan groeide er onenigheid tussen de 

belangrijkste beheerders. Hun persoonlijk belang lag vaak buiten de “S.H.O.” Dit escaleerde 

en leidde tot de ontbinding van de beheerraad in augustus 1941.
133

 

 

c. Vetes en concurrentie tussen verschillende makelaarsbureaus  

 

Tijdens de beheerraad van 12 augustus 1941 verweet Stevens Jan Boschmans dat hij teveel 

aan zijn persoonlijke belangen dacht. Bleeckx en Van Velthoven steunden Stevens en 

beslisten om collectief ontslag te nemen uit de beheerraad van de S.H.O. De beheerraad moest 

opnieuw worden samengesteld. Op 24 augustus 1941 werden Bleeckx, Van Velthoven, Van 

Calster, Stevens en Michiels als beheerders verkozen, de familie Boschmans werd opzij 

geschoven.  

 

Het vertrek van vader en zoon Boschmans bleef niet zonder gevolgen. Zij waren blijkbaar een 

belangrijke intermediair voor Duitse bestellingen aan de S.H.O. De familie Boschmans 

onderhield nauwe contacten met majoor Küntze van het „Luftgaukommando‟. Het duurde dan 

ook niet lang of het „Luftgaukommando‟ schorste zijn bestellingen bij de S.H.O. op en gaf ze 

aan een concurrerend organisme: de “Vereenigde Houtverwerkers” (Ve.Ho.Ve.). De 

Ve.Ho.Ve. was in september- oktober 1941 op het toneel verschenen. Frans Boschmans nam 

de leiding en profileerde zich als makelaar tussen de plaatselijke meubelfabrikanten en de 

Duitse militaire diensten. De Mechelse meubelfabrikanten legden hun eieren niet in één 

mand. Het gevolg was dat de 183 leden van de S.H.O. zich zowel tot de S.H.O. als tot de Ve. 
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Ho.Ve. richtten. Zij werkten samen met hen die garant stonden voor de beste Duitse 

bestellingen en die de Duitse instanties, inzonderheid de zogenoemde „Werbestellen‟, konden 

overtuigen om geen werklieden aan hun bedrijf te onttrekken. Uit de statuten van de 

Ve.Ho.Ve. blijkt dat dit organisme officieel niet werd opgericht uit winstbejag: “De 

Vereeniging heeft noch commercieel, noch financieel doel, doch treedt slechts als 

tusschenpersoon tusschen kooper en fabrikant op, om aldus groote bestellingen te kunnen 

aannemen en tegelijkertijd de noodige grondstoffen te kunnen vastleggen, die ter beschikking 

der leden worden gesteld. De Vereeniging wil alles aanwenden om de toekomst van onze 

nijveraars en werklieden te verbeteren en te verzekeren.”
134

 Elke fabrikant die was 

ingeschreven in het Handelsregister kon deel uit maken van de Ve.Ho.Ve. Het exact aantal 

leden werd niet teruggevonden in het deskundig verslag. De leden moesten net zoals bij de 

S.H.O. een deel van hun inkomsten, verworven met tussenkomst van de vereniging, afstaan 

aan het bureau. Het geld werd gebruikt om de onkosten van de administratie te dekken.
 135

  

 

In de nasleep van de perikelen binnen de S.H.O. werd een derde Mechels makelaarsbureau 

boven de doopvont gehouden. De heren Govaert, Peeters, Geens en Segers stichtten de 

“Vlaamsche Meubelarbeidsgemeenschap” (V.M.G.). Uit hun stichtingsakte blijkt dat de 

V.M.G. tot doel had: “Bestellingen en werkopdrachten aan te nemen en te centraliseren voor 

meubelmakers, timmerlieden en aanverwante bedrijven, deze opdrachten te laten uitvoeren op 

commissie, of aan overeengekomen voorwaarden, het aanschaffen van grondstoffen en 

benodigheden en het ter beschikking stellen van deze aan de uitvoerders der werken en 

opdrachten.” De V.M.G. had van meet af aan een duidelijk commercieel opzet, namelijk 

winsten of in geld waardeerbare voordelen genereren voor de oprichters. In het gerechtelijk 

dossier werden geen specifieke bewijzen gevonden dat de V.M.G. politiek geïnspireerd was. 

Het initiatief ging echter uit van handelsreiziger Alfons Govaert die in slechte financiële 

papieren zat. Uit het onderzoek van het krijgsauditoraat bleek dat Govaert lid was van De 

Vlag en van de “Algemene SS Vlaanderen”. De „civilfahnder‟
136

 Verbert getuigde dat 

Govaert zelfs lid was van de Gestapo.
137

 De politieke voorkeuren van de oprichter en de naam 

van de “Vlaamsche Meubelarbeidsgemeenschap”, doen vermoeden dat dit makelaarsbureau 

Vlaamsgezind was.
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Govaert kende de meubelmarkt goed en wist dat de kleinere Mechelse meubelfabrikanten 

ontevreden waren over de werking van de S.H.O., die zij verweten de grote ondernemers te 

bevoordelen. Peeters en Govaert waren de promotoren en de feitelijke leiders van de V.M.G., 

Geens en Segers bleven volledig op de achtergrond. Peeters werd algemeen bestuurder en 

stond in voor de juridische opvolging van de Duitse bestellingen en het afsluiten van 

individuele contracten met de meubelfabrikanten. Hij was ook belast met de algemene 

administratie. Govaert was de handelreiziger, de démarcheur van het makelaarsbureau. Hij 

spoorde bestellingen van Duitse diensten op en hield zich vooral bezig met het plaatsen van 

deze bestellingen bij de geschikte meubelfabrikanten. In sommige gevallen boden de 

meubelproducenten hun diensten spontaan aan maar volgens het verslag van de substituut-

krijgsauditeur was het aanbod van Govaerts soms synoniem voor “het opdringen van 

bestellingen”. Hij was ook de man die instond voor de kwaliteitskeuring, het verzamelen van 

de geproduceerde waren en de organisatie van het transport.
138

 In de V.M.G. kon ook elk 

bedrijf dat was ingeschreven in het Handelsregister lid worden. Een exacte ledenlijst werd 

niet teruggevonden, maar in het dossier werd wel een kort overzicht gegeven van een 

twintigtal fabrikanten uit Mechelen en omstreken. Naast deze personen waren er nog 

“tientallen anderen” lid van de V.M.G.
139

 

 

De Mechelse meubelindustrie ging in de eerste maanden van de bezetting aan het werk onder 

leiding van het Comité Peremans. De Mechelse burgemeester Dessain keurde twee 

bestellingen met de vijand goed om „groter kwaad‟ te voorkomen. Hij wou een verplichte 

tewerkstelling of een deportatie naar Duitsland van de vele Mechelse werklozen vermijden.  

Hij deed er alles aan om te beletten dat de meubelfabrikanten rechtstreekse bestellingen van 

de Duitsers aannamen. Hij ijverde voor een billijke verdeling van de bestellingen over alle 

meubelfabrikanten en was dus een echte propagandist van een gemeenschappelijke politiek 

ten overstaan van de bezetter. Hoewel in de strafdossiers geen elementen teruggevonden 

werden waaruit bleek dat burgemeester Dessain enig rechtstreeks contact onderhield met het 

Galopin-comité, zijn er toch parallellen te trekken. Maar Dessain kon de grote 

meubelfabrikanten en zij die uitwaren op maximalisatie van hun winsten, niet in het gareel 

houden. Via verschillende makelaarsbureaus (S.H.O., Ve.Ho.Ve., V.M.G.) werden veel 

Duitse contracten afgesloten  die niet geaccrediteerd waren door Dessain. In feite verschilde 

de werking van deze bureaus niet fundamenteel met deze het Comité Peremans. De 
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meubelmakelaars probeerden de Duitse bestellingen te verdelen onder vele meubelmakers en 

ze namen gemeenschappelijk beslissingen. Het gevolg was dat Mechelse beklaagden tijdens 

de juridische repressie sterker stonden en dat ze zich gedeeltelijk konden indekken door een 

groepsverantwoordelijkheid. Bedrijfsleiders die alle beslissingen autonoom hadden genomen, 

zoals bijvoorbeeld De Coene uit Kortrijk, vertrokken vanuit een minder comfortabele positie. 
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DEEL IV: DE BESTRAFFING VAN DE ECONOMISCHE 

COLLABORATIE IN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE 

 

HOOFDSTUK 1: SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE ZAKEN BEHANDELD DOOR DE 

KRIJGSRADEN 

 

1.1. GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VONNISSEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE IN DE 

HOUT- EN MEUBELSECTOR 

 

Onmiddellijk na de bevrijding telde België slechts 4 krijgsraden: Brussel, Antwerpen, Gent en 

Luik. Om de duizenden dossiers van collaboratie te kunnen behandelen werden vrij snel 

nieuwe krijgsraden opgericht. In september 1944 startten 9 nieuwe krijgsraden, deze van  

Aarlen, Brugge, Charleroi, Hasselt, Mechelen, Bergen, Namen, Turnhout en Verviers. Zes  

andere werden geïnstalleerd in mei 1945 (Kortrijk, Leuven, Nijvel, Ieper, Doornik en 

Tongeren) en 2 in februari 1946 (Eupen en Malmedy).
1
 Aan de basis van de naoorlogse 

structuur voor militaire rechtspraak stonden dus 21 krijgsraden met in totaal 134 kamers.
2
 De 

zittende magistratuur in de krijgsraden bestond uit twee burgermagistraten (waarvan één het 

voorzitterschap waarnam) en 3 militaire leden (een hoger officier, een kapitein en een 

luitenant).
3
 Voor gans België werd er gevonnist in 64 dossier die rechtstreeks betrekking 

hadden op economische collaboratie binnen de hout- en meubelindustrie.
4
 In de volgende 

figuur staat het overzicht van de krijgsraden en hun aantal vonnissen die zij op dat specifiek 

segment van de economische collaboratie uitspraken. 
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Aantal vonnissen van economische collaboratie in 

de hout- en meubelindustrie per krijgsraad

25

87

6

4

4

4

3
2 1 Krijgsraad Antwerpen

Krijgsraad Mechelen

Krijgsraad Gent

Krijgsraad Hasselt

Krijgsraad Kortrijk

Krijgsraad Brussel

Krijgsraad Turnhout

Krijgsraad Brugge

Krijgsraad Luik

Krijgsraad Aarlen

 

Figuur XV: Aantal vonnissen van economische collaboratie in de hout- en meubelindustrie per krijgsraad
5
 

 

Onmiddellijk valt op dat niet alle Belgische krijgsraden dossiers van collaborerende hout- en 

meubelbedrijven voorgeschoteld kregen. Slechts tien krijgsraden, net minder dan de helft van 

het totale aantal, werden wel gevat. Deze vaststelling is op zich reeds een belangrijke indicatie 

voor de spreiding en de kernen van economische collaboratie binnen de hout- en 

meubelnijverheid. Ofwel had deze nijverheidsector in sommige regio niet gecollaboreerd, 

ofwel waren de feiten niet zwaarwichtig genoeg om de zaak voor de krijgsraad te brengen.  

Een verdere analyse van deze geografische spreiding der vonnissen laat onmiddellijk een vrij 

significante tegenstelling tussen Wallonië en Vlaanderen zien. Maar liefst 8 van de 10 Waalse 

krijgsraden, namelijk deze van Charleroi, Bergen, Namen, Doornik en Verviers, Nijvel, 

Eupen en Malmédy behandelden geen enkel dossier van economische collaboratie in de hout- 

en meubelindustrie. Alleen Luik en Aarlen spraken wel vonnissen uit. Op dat punt lijkt 

Vlaanderen wel het spiegelbeeld van Wallonië te zijn. Daar kregen 7 van de 10 Vlaamse 

krijgsraden meerdere dossiers van economische collaboratie binnen de hout- en 

meubelnijverheid te behandelen. Alleen in Ieper, Tongeren en Leuven was dan niet het geval. 

In de provincie Brabant sprak de Brusselse krijgsraad 4 vonnissen uit. 

 

Als we de procentuele verdeling maken van het totale aantal vonnissen die betrekking hadden 

op economische collaboratie in de hout- en meubelsector, dan wordt de dualiteit tussen 
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Vlaanderen en het Franstalig gedeelte van België nog duidelijker. Bijna 9 op de 10 dossiers 

(57 dossiers of 89,1%) over economische collaboratie in de hout- en meubelindustrie 

verschenen voor een Vlaamse krijgsraad (Antwerpen, Mechelen, Gent, Hasselt, Kortrijk, 

Turnhout en Brugge). Slechts 4 dossiers (6,2%) verschenen voor de krijgsraad van Brussel, 

allen voor een Franstalige Kamer. In Wallonië verschenen 2 dossiers voor de krijgsraad van 

Luik en 1 dossier voor de krijgsraad van Aarlen. Voor gans Wallonië waren er dus in totaal 3 

dossiers op 64 of amper 4,7% van de vonnissen. Men kan redelijkerwijs besluiten dat er een 

oververtegenwoordiging is van Vlaamse dossiers inzake de juridische repressie van 

economische collaboratie binnen de hout- en meubelnijverheid. Meer nog, het percentage van 

Vlaamse vonnissen voor economische collaboratie in dat specifieke segment van de Belgische 

economie ligt beduidend hoger dan het totale aantal vonnissen voor economische collaboratie 

waarvan  66,3% werd gevonnist door Vlaamse Krijgsraden.
6
 Voor de hout- en meubelsector 

is het aandeel nog veel groter: 89,1%. 

 

De lokalisatie van de hout- en meubelbedrijven, dus het bestaan van gekende productiecentra,  

kan slechts gedeeltelijk als verklaring worden ingeroepen. Uit de gegevens van de sociale en 

economische telling van 1937 bleek dat 49% van de hout- en meubelondernemingen in 

Vlaanderen lagen, 30% in Wallonië en 21% in Brabant.
7
 In Vlaanderen waren dus meer hout- 

en meubelondernemingen actief zodat er, louter statistisch gesproken, potentieel meer kans op 

economische collaboratie was. Toch zien we dat inzake het aantal vonnissen voor de 

houtsector, net zoals voor het totaal aantal vonnissen op basis van art. 115 SWB, er een 

oververtegenwoordiging is van de Vlaamse krijgsraden.
8
 Luyten heeft dit verklaard door het 

simpele feit dat Vlaanderen relatief veel Duitse militaire infrastructuur, zoals vliegvelden en 

kazernes, op zijn grondgebied liggen had.
9
 Het was dan ook logisch dat de Duitse bezetter 

zijn bestellingen van munitiekisten, koffers, bedden, tafels, stoelen, nodig voor de uitrusting 

van hun militaire kazernes, plaatste in Vlaanderen. Barakken, camouflagegestellen, 

schijnvliegtuigen, werden besteld bij Vlaamse bedrijven die gelegen waren in de nabijheid 

van de Duitse vliegvelden. De gerechtelijke dossiers die ik onderzocht leverden geen bewijs 

op dat de Duitsers in het kader van hun „Flamenpolitik‟ de Vlaamse hout- en meubelsector 

bewust bevoordeelden. 
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1.2.VERVOLGINGSBELEID UITGESTIPPELD DOOR DE KRIJGSAUDITEUR – GENERAAL 

 

Er zijn geen documenten gevonden, ook niet bij het SOMA, die doen vermoeden dat  

krijgsauditeur-generaal Ganshof Van der Meersch een specifiek beleid uitstippelde voor de 

bestraffing van de hout- en meubelsector. De auditeurs die de 64 dossiers van de hout- en 

meubelsector moesten onderzoeken werden geacht de algemene richtlijnen van de 

krijgsauditeur-generaal betreffende het onderzoek en de bestraffing van economische 

collaboratie, toe te passen. Op 12 oktober 1944 werd bij circulaire vastgelegd dat niet alleen 

de levering van wapens en munitie stricto sensu strafbaar was, maar dat alles wat bijdroeg tot 

de oorlogsdoeleinden lato sensu aanleiding kon geven tot vervolging.
10

 Van sommige 

voorwerpen, zoals schijnvliegtuigen, camouflagestellen, legerbarakken, munitiekisten,… kon 

de militaire aard niet worden ontkend. Daarnaast moesten andere factoren worden onderzocht. 

De verhoging van de productie, van de omzet, van het aantal werkkrachten, van het 

elektriciteitsverbruik en de vraag naar extra machineoliën en -vetten waren verzwarende 

elementen die konden bewijzen dat de verdachte had gehandeld uit winstbejag. Ook de 

herstructurering, de vergroting en de modernisering van het bedrijf of het veranderen van de 

economische activiteit waren bezwarende indicatoren.
11

 Daarnaast moest worden nagegaan of 

de verdachte de productie al dan niet had gesaboteerd of op zijn minst had afgeremd.
12

 De 

auditeurs moesten ook onderzoeken of de bedrijven beroep hadden gedaan op de vijand bij 

geschillen of andere moeilijkheden en of de verdachte spontaan bestellingen solliciteerde bij 

de Duitse bezetter. Ten slotte moest de boekhouding nauwkeurig worden uitgepluisd, 

hiervoor werd meestal een expert aangesteld. Wanneer men vaststelde dat de boekhouding 

vernietigd of vervalst was, gold dat als een verzwarende omstandigheid voor de verdachte.
13

  

 

Op 22 maart 1945 maande auditeur-generaal Van der Meersch de auditeurs aan om kleine 

ondernemers, die slechts in beperkte mate aan Duitsland hadden geleverd, ongemoeid te 

laten.
14

 Enkele cijfers laten vermoeden dat deze richtlijn, althans voor wat betreft de bedrijven 

uit de hout- en meubelnijverheid, goed werd opgevolgd. De economische telling van 1937 

kwam voor gans België uit op een totaal van 31.724 bedrijven en 1.146 handelsinrichtingen 

uit de hout- en meubelsector. Zeventig procent van hen (22.236 ondernemingen) werkten 
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zonder bezoldigd personeel. Dertig procent of 9.488 bedrijven hadden wel personeel in 

loondienst maar slechts 130 hout- en meubelfirma‟s (1%) telden meer dan 50 werknemers.
15

 

Leggen we deze cijfers naast de 64 vonnissen van krijgsraden in dossiers voor economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector, dan kan men minstens vermoeden dat de 

circulaire van 22 maart 1945 haar effect niet miste. 

 

1.3. BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE AAN DE KRIJGSAUDITEUR – GENERAAL 

 

Op 30 januari 1946 stuurde de toenmalige minister van Justitie, de heer Marcel Grégoire
16

,  

een brief naar Ganshof Van der Meersch. Een hoge ambtenaar, die anoniem wenste te blijven, 

had bij de minster zijn beklag gedaan. De auditeur-generaal werd verweten dat hij de 

economische collaborateurs die barakken en meubels geleverd hadden, niet zwaar genoeg 

aanpakte. Zo zou enkel de firma De Coene, het bedrijf dat „slechts‟ 10% van het totaal aantal 

barakken had geleverd aan de Duitsers, vervolgd zijn. De minister stelde de volgende vraag: 

“Waarom worden de andere firma‟s die belangrijke bestellingen van barakken hebben 

uitgevoerd niet vervolgd?”
 17

 Hetzelfde verwijt werd geuit voor een grote levering van 

meubelen aan het „Luftgaukommando‟. Deze bestelling was indertijd verdeeld onder drie 

firma‟s: De Coene, Vaxelaire-Claes en een Mechelse firma. Waarom had men enkel De 

Coene vervolgd en die twee andere grote leveranciers ongemoeid gelaten? Minister Grégoire 

besloot zijn brief met de woorden: “Ces déclarations sont, pour les motifs que vous devinez, 

extrêmement désagréables à entendre. J‟aimerais savoir ce que vous en pensez.”
 18

 

 

Auditeur-generaal Ganshof Van der Meersch antwoordde bij brief van 19 februari 1946. Hij 

beklemtoonde dat De Coene niet de enige was die werd vervolgd voor leveringen van 

barakken aan de vijand. Begin januari 1946 waren al een aantal vergelijkbare rechtszaken 

gevonnist door verschillende krijgsgerechten. Van der Meersch verwees naar het vonnis 

krijgsraad Kortrijk van 4 mei 1945 tegen de gebroeders Van Doorne, naar het vonnis 

krijgsraad Mechelen van 20 juli 1945 tegen beheerders van de N.V. Ateliers de Constructions 

de Malines (A.CO.MAL) en de N.V. Matériel pour installations céramiques (S.A.M.I.C.), en 

tenslotte ook naar het vonnis krijgsraad Kortrijk van 22 september 1945 tegen de gebroeders 

                                                 
15

 NIS, Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 16-19. 
16

 Marcel Grégoire was minister van justitie van 2 augustus tot 3 maart 1946. Hij behoorde tot de UDB (Union 

démocratique belge). Hij ijverde voor een strenge bestraffing van de economische collaboratie. 
17

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), in: Archief 

Documentatiedienst Auditoraat-Generaal, G/2-5-102. 
18

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), G/2-5-102. 
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Lefevere. De auditeur-generaal nodigde de anonieme klager uit zijn beschuldigingen te 

verduidelijken: “Au cas où le haut fonctionnaire dont vous avez réçu les déclarations, viserait 

plus spécialement certaines firmes déterminées, il pourrait y avoir intérêt à en connaître la 

dénomination aux fins de vérifier plus aisément si elles font l‟objet de poursuites ou 

d‟enquêtes.”
 19

 

  

De Coene was evenmin de enige die berecht werd voor de levering van meubelen aan het 

Lufgaukommando. De N.V.‟s Acomal en Samic waren al door de krijgsraad van Mechelen 

gevonnist. Bovendien startte het krijgsauditoraat van Mechelen in 1944 zijn onderzoek naar  

de vermoedelijke collaboratie van verschillende Mechelse makelaarsbureaus: de  

Samengesloten Houtverarbeidende Ondernemers (S.H.O.), de Vlaamsche Meubelarbeids-

gemeenschap (V.M.G.) en de Vereenigde Houtverwerkers (Ve.Ho.Ve.) en naar de strafbare 

daden van de leidinggevende figuren binnen deze organisaties. De krijgsauditeur-generaal 

stelde dat deze onderzoeken heel complex waren en dat ze bemoeilijkt werden door het feit 

dat de Mechelse gemeentelijke overheden, meer bepaald burgemeester Dessain, in het begin 

van de bezetting hadden geïntervenieerd bij de totstandkoming van de eerste contracten tussen 

de Duitsers en de lokale industriëlen. “Ces instructions progressent aussi rapidement que le 

permet la lourde tâche incombant aux trop rares experts auxquels l‟Auditorat Militaire de 

Malines peut faite appel.”
 20

 Dat niet alle dossiers van economische collaboratie in januari 

1946 konden gevonnist zijn door een krijgsraad had zijn objectieve redenen. Zoals we reeds 

eerder vaststelden liepen alle krijgsauditoraten, door het gebrek aan mankracht, kredieten,  

huisvesting en door het grote aantal dossiers, ernstige vertragingen op.
21

  

In het antwoord van de Krijgsauditeur-generaal vonden we ook een onthullende passage over 

het vervolgingsbeleid inzake economische collaboratie binnen de hout- en meubelsector.  Van 

der Meersch erkende dat “Les Grans Magasin du Bon Marché” van Vaxelaire-Claes – die 

voor 45 miljoen frank meubilair leverden aan Duitse diensten – zonder gevolg geklasseerd 

was door het Brusselse krijgsauditoraat. De reden hiervoor was dat deze leveringen slechts 

2,71% uitmaakten van het totale zakencijfers en omdat er geen elementen gevonden werden 

die vielen onder toepassing van alinea 3, art. 115 § 2 SWB.
 22

 Dit laat ons toe te  besluiten dat 

naast de kleine bedrijfjes er ook grote ondernemingen waren, die wel degelijk voor de 

Duitsers hadden geproduceerd, maar niet werden vervolgd. De waarde van de transacties met 

                                                 
19

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), G/2-5-102. 
20

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), G/2-5-102. 
21

 Deel II, hoofdstuk 1, 1.2. – L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt Verleden, p. 111. 
22

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), G/2-5-102. 
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de Duitsers mag in harde valuta uitgedrukt wel hoog zijn, maar moet steeds gezien worden in 

relatie met de totale omzet van het bedrijf. “Les Grans Magasin du Bon Marché” van 

Vaxelaire-Claes moesten volgens de krijgsauditeur-generaal niet worden vervolgd omdat ze 

hun productie niet tot een abnormaal peil opvoerden om aan de vijand te leveren. 
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HOOFDSTUK 2: KRIJGSRAAD KORTRIJK 

 

2.1. PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN UIT DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID DIE BESCHULDIGD 

WERDEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

Op basis van de gegevens uit de strafdossiers kon ik een profiel opstellen van de bedrijven die 

verschenen voor de krijgsraad te Kortrijk en die beschuldigd werden van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector.
23

  

 

Dossier Ondergroep Aantal 

werknemers 

N.V. Firma De Coene 1: meubelfabricage 

3: productie radiokasten Philips, barakken, 

gebinten, schijnvliegtuigen, camouflagegestellen 

4: zagerij en triplexafdeling 

1937: 2.283 

1938: 2.352 

1939: 2.080 

1940: 1.736 

1941: 2.180 

1942: 2.412 

1943: 2.769 

1944
24

: 2.313 

Feitelijke vereniging Gebroeders 

Vandoorne 

 

1: meubelfabricage 

3: barakken, poorten en gebinten… 

4: zagerij en triplexafdeling  

1937: 40 à 60 

1940: 20 à 30 

1941-1942: 

1.200 

M.G.N. Felix Lefevere en Zonen  & N.V. 

Houtmagazijn Felix Lefevere en Zonen 

1: meubelfabricage 

2: schrijnwerkerij 

4: triplexafdeling 

7: import en verkoop van hout 

1937: 45 

1938: 31 

1939: 18 

1940: 40 

1941: 63 

1942: 80 

1943: 120 

1944: 140 

P.V.B.A. Firma Callens Antoon  4: zagerij 

 

1936: 13 

1937: 20  

1938: 15 

1940: 75 

1941: 121 

1943-1944:+/- 

121 

Tabel V: Profiel van de bedrijven uit de dossiers van de krijgsraad te Kortrijk
25

 

  

Voor de krijgsraad van Kortrijk werden vier rechtszaken behandeld die relevant zijn voor 

mijn onderzoeksopdracht. Drie dossiers handelden over bedrijven met rechtspersoonlijkheid, 

                                                 
23

 Verdeling uit NIS 1937. 1: meubelfabricage en stoffering; 2: schrijn- en timmerwerk; 3: fabricage van speciale 

houten voorwerpen; 4: verdelen en bereiden van hout; 5: wagen- en rijtuigmakerij; 6: klompenfabricage; 7: 

handelsonderneming. 
24

 Voor het jaar 1944, werd het gemiddelde berekend tot voor de eerste 7 maanden van de 1944 (dus tot augustus 

1944). Dit geldt eveneens voor alle andere dossiers.  
25

 Uiteenzettingen der zaak en deskundige verslagen uit strafdossiers Jozef, Pierre en Anne De Coene, Arthur en 

Henri De Leu, Jeanne Fraeys, Jeanne Courmont, Pol Provost  (krijgsraad Kortrijk – 10/03/1945); Joseph, 

Antoon, Henri Vandoorne (krijgsraad Kortrijk – 04/05/1945); Jozef, Michel, Noël Lefevere (krijgsraad Kortrijk 

– 22/09/1945); Antoon, Jean, Félix Callens (krijgsraad Kortrijk – 19/03/1947). 
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één dossier betrof een feitelijke vereniging. De N.V. De Coene en de feitelijke vereniging 

Gebroeders Vandoorne ontplooien dezelfde activiteiten. Hun hoofdactiviteit was de fabricage 

van meubelen en van speciale houten voorwerpen (cf. radiokasten, barakken, gebinten, 

schijnvliegtuigen, camouflagegestellen…). Daarnaast hadden ze allebei een zagerij en een 

triplexafdeling. De M.G.N. Felix Lefevere en Zonen hield zich bezig met de productie van 

luxemeubelen en met schrijnwerk. Dat bedrijf had eveneens een triplexafdeling en trachtte 

vóór de oorlog barakken te fabriceren. De N.V. Houtmagazijn Felix Lefevere en Zonen hield 

zich bezig met de import en verkoop van hout. Het laatste dossier had betrekking tot de 

P.V.B.A. Firma Callens Antoon. Dit bedrijf had één activiteit: het zagen en verdelen van hout. 

Het bedrijf De Coene was vóór de oorlog een grote onderneming met meer dan 2.000 

arbeiders. De andere waren middelgrote bedrijven met niet meer dan 50 arbeiders. Tijdens de 

oorlog steeg het aantal werklieden in alle vier de bedrijven. In de drie middelgrote bedrijven 

was deze aangroei relatief het grootst. Zij stelden tijdens de oorlog op bepaalde momenten 

meer dan 100 arbeiders te werk.
26

 Uit de lijst van de Bedrijfsgroepering Meubel en 

Aanverwante Nijverheden uit 1944 blijkt dat er 33 meubelfabrikanten waren in Kortrijk, 

Izegem en Roeselare.
27

 Voor de Krijgsraad van Kortrijk verschenen er drie meubelbedrijven 

en 1 zagerij. Het is waarschijnlijk dat niet enkel deze 4 bedrijven leverden aan de Duitsers. 

We kunnen vermoeden dat een aantal bedrijven die in beperkte mate voor de Duitsers 

produceerden, niet werden aangeklaagd of dat hun dossiers zonder gevolg werden 

geklasseerd.  

 

                                                 
26

 Uiteenzettingen der zaak en deskundige verslagen uit strafdossiers Jozef, Pierre en Anne De Coene, Arthur en 

Henri De Leu, Jeanne Fraeys, Jeanne Courmont, Pol Provost  (krijgsraad Kortrijk – 10/03/1945); Joseph, 
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2.2. ANALYSE EN BESPREKING VAN DE VONNISSEN UITGESPROKEN DOOR DE KRIJGSRAAD TE 

KORTRIJK IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

 

In dit onderdeel analyseer en bespreek ik de vier Kortrijkse cases. Aan de hand van de 

vonnissen, de uiteenzetting der zaak, het requisitoir, de zittingsbladen, de conclusies van de 

advocaten en de deskundige verslagen onderzoek ik waarom deze dossiers bij de Kortijkse 

krijgsraad werden ingeleid en wat de militaire rechtbanken uiteindelijk beslisten.   

 

 

2.2.1. Proces van de DE COENE en consorten voor de krijgsraad van Kortrijk op 10 maart 

1945 

 

Auditeur-generaal Ganshof Van der Meersch besliste om zo snel als mogelijk enkele 

duidelijke gevallen van economische collaboratie voor de rechter te brengen.
28

 De firma De 

Coene uit Kortrijk, een middelgroot bedrijf binnen de globale Belgische industrie maar wel de 

marktleider in de hout- en meubelsector, viel onder deze noemer. De betichte Jozef De Coene 

kreeg van de krijgsauditeur te horen dat hij bewust als eerste uit zijn sector werd gedagvaard 

omdat hij als voorzitter van de Hoofdgroepering Houtnijverheid het slechte voorbeeld had 

gegeven.
29

 Toen de zaak voor de krijgsraad in Kortrijk verscheen was de discussie over een 

nieuwe interpretatie van art. 115 SWB nog volop aan de gang. Dit proces was een testcase. 

De berechting van andere economische collaborateurs zou in grote mate afhangen van het 

vonnis in de zaak De Coene.
30

  

 

Het openbaar ministerie betichtte de acht beheerders van de N.V. “De Kortrijkse 

Kunstwerkstede Gebroeders De Coene” van economische collaboratie (art. 115 SWB). Voor 

Jozef De Coene (1) en Arthur De Leu (2) eiste de substituut-krijgsauditeur J. Van der 

Meersch de doodstraf, zij zaten al in voorhechtenis. Jeanne Fraeys
31

 (3) en Anne De Coene 

(4) moesten veroordeeld worden tot vijf jaar hechtenis. Voor Jeanne Courmont (5) stelde hij 

de vrijspraak voor omdat ze gehandeld had onder morele druk van haar man Jozef De Coene. 

Voor Pol Provost (6), die was aangehouden, eiste de krijgsauditeur twintig jaar hechtenis en 

                                                 
28

 D. Luyten, Burgers boven elke Verdenking, p. 32. 
29

 D. Luyten, “Grote en kleine ondernemers”, p. 515. 
30

 F. Herman en T. Van Dijk (eds.), Kortrijkse Kunstwerkstede gebroeders De Coene, p. 62. 
31

 Jeanne Fraeys was de weduwe van Adolphe De Coene. 
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voor Henri De Leu (7) en Pierre De Coene (8) elk tien jaar.
32

 Op het proces stelde de 

Belgische Staat, bij monde van Meester Verbrugghen en Meester Claeys, zich burgerlijke 

partij tegen de voornoemde beklaagden en tegen de N.V. “Kortrijkse Kunstwerkstede 

Gebroeders De Coene” (9). Het openbaar ministerie vorderde zware straffen om twee 

redenen. Ten eerste zou de directie van de firma De Coene tijdens de bezetting verschillende 

feestjes hebben georganiseerd die bijgewoond werden door de Duitse vijand. Dat wekte grote 

onvrede en haat op onder de Kortrijkse medeburgers die zelf af te rekenen hadden met de 

grote ongemakken van de bezetting. Ten tweede wou het gerecht aan de bevolking tonen dat 

niet enkel de kleintjes maar ook de grote vissen werden berecht.
33

  De publieke opinie was 

daar kort na de bevrijding niet helemaal van overtuigd. Zo verscheen in het “Kortrijks 

Handelsblad” van december 1944 een ophefmakend artikel met de volgende inhoud: “Het is 

onze overtuiging dat men de economische collaborateurs veel te slap en te zwak behandelt. 

Voor politieke collaborateurs neemt men geen acht op de motieven die hun gedreven hebben 

en zo worden gewone mensen, die om den brode of om niet naar Duitsland te moeten, enz., in 

de Fabriekswacht of in de Vlaamse wacht zijn gegaan, aangehouden of gestraft. Maar men 

houdt met die motieven geen rekening. En andersom inzake van economische collaboratie 

begint men altijd met de motieven op het voorplan te brengen.”
 34

 

 

De krijgsraad van Kortrijk veroordeelde Jozef De Coene (1) en Arthur De Leu (2) tot 

levenslange hechtenis. Jeanne Fraeys (3) en Anne De Coene (4) kwamen er met één jaar 

gevangenisstraf vanaf. De vrouw van Jozef De Coene, Jeanne Courmont (5), werd – zoals het 

openbaar ministerie dat had gevorderd – vrijgesproken. Pol Provost (6) werd veroordeeld tot 

12 jaar hechtenis, Henri De Leu (7) en Pierre De Coene (8) elk tot vijf jaar hechtenis.
35

 De 

veroordeelden moesten de som van 443.021.848,21 frank, het geschatte bedrag van de 

leveringen aan de Duitsers, als retributie afstaan aan de schatkist. De burgerlijke partij kreeg 

500.000.000 frank schadevergoeding.
36

 De veroordeelden moesten deze som betalen en de 

N.V. “Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene” werd burgerlijk aansprakelijk 

gesteld. Het materiaal, gebruikt voor het plegen van de misdaad werd verbeurd verklaard, 

evenals de nog resterende houtvoorraad.
 
 Alle criminele veroordeelden verloren levenslang 
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hun burgerlijke en politieke rechten (art.123sexies).
 
Jeanne Fraeys en Anne De Coene werden 

twintig jaar ontzet uit deze rechten.
37

 

 

Uit de uiteenzetting der zaak bleek dat Jozef De Coene en Arthur De Leu tijdens de bezetting 

de afgevaardigde beheerders van de N.V. De Coene waren. Zij hadden in 1925 de N.V. De 

Coene gesticht. Op 2 januari 1943 kreeg deze N.V. de naam “Kortrijkse Kunstwerkstede 

Gebroeders De Coene”. Jozef De Coene had de leiding over de firma, Arthur De Leu was 

ondervoorzitter van de beheerraad. Zelf stelden Jozef De Coene en Arthur De Leu dat zij de 

„kunstenaars‟ van het bedrijf waren, en dat ze zich niet bezighielden met de financiële 

aangelegenheden. De materiële zaken lieten ze over aan hun commissarissen. De dames 

Jeanne Fraeys, Anne De Coene en Jeanne Courmont waren medebeheerders van de firma 

maar blijven afzijdig in het beheer van het bedrijf. Ook Pol Provost, een vriend van Jozef De 

Coene, maakte deel uit van de beheerraad maar speelde verder geen rol. Hij was 

afgevaardigde beheerder van de Société Française “Cuirub” te Moeskroen en leider van de 

Hoofdgroepering Rubbernijverheid. Henri De Leu en Pierre De Coene waren neven van Jozef 

De Coene. Zij bespraken de bestellingen, ondernamen handelsreizen en kwamen in contact  

met de Belgische en bezettende overheden. De firma De Coene leverde aan de volgende 

Duitse instellingen of firma‟s: Luftgaukommando für Belgiën und Nord-Frankrijk, Deutsche 

Werkstätte, Referat Bergbau, Organisation Todt, Vereinigte Werkstätten, Heeren Unterkunfst 

Verwaltung, Oberkommando des Heeres, Appell Brussel en Kriegsmarine Parijs.
38

 

 

Het eerste discussiepunt dat voor de krijgsraad werd beslecht was de levering van 

schijnvliegtuigen. Jozef De Coene en de andere beklaagden bekenden dat de Duitsers in 1941 

een bestelling van 300 houten schijnvliegtuigen hadden geplaatst bij hun firma. De 

vliegtuigen waren bedoeld om de geallieerde luchtmacht in de maling te nemen. Ze zouden 

door de vijand op vliegpleinen worden geplaatst om de Belgische bondgenoten te misleiden 

over de locatie en de sterkte van de Duitse Luftwaffe. Het openbaar ministerie oordeelde dat 

deze leveringen ontegensprekelijk een militair karakter hadden. De verdediging wierp op dat 

deze bestelling werd aanvaard onder bedreiging. Indien men de bestelling niet uitvoerde zou 

een deel van de werkhuizen worden opgeëist, poneerden de advocaten van de betichten.
39

 

                                                 
37

 Vonnis in strafdossier De Coene en co. 
38

 Uiteenzetting der zaak in strafdossier De Coene en co. 
39

 De Coene Jozef (Meester Roose, Meester Hayoit de Termicourt), De Leu Arthur en Henri (Meester Gillon), 

Fraeys Jeanne, De Coene Anne en Courmont Jeanne (Meester De Beer), Provost Paul (Meester Vandenberghe), 
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Bovendien werden er „slechts‟ 30 schijnvliegtuigen op proef gemaakt. Een tweede argument 

dat hun onschuld moest bewijzen, was dat de bedrijfsleiders formeel hadden bevolen de 

fabricatie te saboteren. De bezetter eiste dat de schijnvliegtuigen werden bekleed met 

watervaste verlijmde triplex. Maar de beheerders zouden hun arbeiders aangemaand hebben 

om andere lijm te gebruiken, zodat de schijnvliegtuigen bij het minste contact met vocht uit 

elkaar zouden vallen. De krijgsraad aanvaardde de twee argumenten van de verdediging niet. 

Geen enkel element uit de zaak bewees dat de bestellingen onder bedreiging werden 

uitgevoerd. Ook het argument van de sabotage werd niet voldoende bewezen. Er waren wel 

een aantal getuigen die verklaarden dat zij de vliegtuigen vervaardigden met lijm die niet 

bestand was tegen vochtigheid. Maar de krijgsraad stipte aan dat deze getuigen – die op vraag 

van de verdediging waren opgeroepen – op het moment van hun getuigenis nog allemaal 

werkten in de firma De Coene. Het gezegde „wiens brood men eet diens woord men spreekt‟ 

indachtig, aanhoorde de krijgsraad deze getuigenissen onder voorbehoud. Uit andere 

getuigenissen bleek bovendien dat de beschadigde schijnvliegtuigen hersteld werden. Jozef 

De Coene zelf had in zijn verhoor voor de krijgsauditeur verklaard dat op het vliegplein van 

Wevelgem 6 houten schijnvliegtuigen waren opgesteld die werden gefabriceerd door de N.V. 

De Coene. Deze vliegtuigen hadden dus een militaire doelstelling en de levering ervan werd 

door de krijgsraad als een strafbaar feit gecatalogeerd.
40

 

 

Het tweede discussiepunt ging over de fabricatie van camoufleernetten. Uit het verslag dat L. 

Boschmans op 12 april 1944, op verzoek van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 

Nijverheid (N.M.K.N.) opstelde, bleek dat de firma De Coene zich op dat moment bezighield 

met het vervaardigen van camoufleernetten. Bovendien verklaarde L. Boschmans dat hij 

tijdens een privaat bezoek (1942) aan de firma De Coene met zijn eigen ogen zag hoe het 

bedrijf camoufleernetten voor vliegpleinen maakte. Om deze bezwarende getuigenis te 

ontzenuwen riep de verdediging opnieuw de verklaringen in van werklieden die nog steeds 

werkten bij De Coene. Het mocht niet baten. De krijgsraad oordeelde dat de getuigenissen van 

werknemers in loondienst bij de betichten, niet opwogen tegen de verklaring van Boschmans 

die geen affiniteiten had met de firma. De leveringen van camoufleernetten hadden een 

duidelijk militair karakter en werden eveneens gecatalogeerd als strafbare feiten.
41

   

 

                                                                                                                                                         
De Coene Pierre (Meester Degryse) en de N.V. “Kortrijksch Kunstwerkstede gebroeders De Coene” (Meester 

Hayoit de Termicourt en Meester Van Leynseele). 
40
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Het derde discussiepunt was de levering van barakken aan de bezettende overheid. De 

krijgsraad moest oordelen of deze leveringen een militaire karakter hadden en bijgevolg 

strafbaar waren. De Coene was de eerste belangrijke collaboratiezaak uit de hout- en 

meubelnijverheid. Het al dan niet strafbaar stellen van dergelijke feiten zou het toekomstige 

vervolgingsbeleid in de ganse houtsector kunnen bepalen. De verdediging betwistte de feiten 

niet, maar wierp op dat de barakken die hun cliënten hadden geleverd niet dienden om het 

vijandelijk leger te huisvesten maar om onderdak te verschaffen aan werklieden en 

krijgsgevangenen. Maar een getuige verklaarde dat de firma De Coene van 1940 tot 1942 

barakken en vanaf 1943 barakkenonderdelen leverde aan het „Luftgaukommando‟. Hieruit 

volgde ontegensprekelijk dat de barakken bestemd waren voor het Duitse leger, voor troepen, 

stallen, etc. De beklaagden voerden aan dat de tekst van art. 115 SWB “niet per „analogie‟ 

mag uitgebreid worden tot andere hulpverleeningen aan den vijand dan deze in de wet 

opgesomd”. Maar de krijgsraad was strak gebonden door de bewoordingen van de strafwet en 

de betekenis die de wetgever er aan gegeven had. Het woord „munitie‟ dat in art. 115§4  SWB 

voorkwam, omvatte volgens de krijgsraad in zijn wetenschappelijke betekenis “alle 

voorwerpen welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de leiding van den oorlog”. De krijgsraad 

stelde vast dat deze zienswijze ook in overeenstemming was met de Galopinnota van juni 

1941: “Que d‟après la jurisprudence, qui s‟est crées à l‟issue de la guerre mondiale, 

l‟expression légale „armes et munitions‟ englobe dans son acception outre les armes et 

munitions proprement dites, tous les objets nécessaires et simplement utiles, que ce soit 

directement ou indirectement, à la conduite de la guerre.” Ook de heer Tschoffen
42

, die in 

oktober 1940 aan paardenkooplieden een raadgeving gaf, was van dezelfde mening 

toegedaan: “wapens en munitie waren al hetgeen voor de militaire operaties dienstig kon 

zijn”. Een arrest van het Hof van Verbreking van 13 augustus 1921 was eveneens gebaseerd 

op deze redenering. “Als munitie dient te worden aanschouwd, het leveren aan Duitse firma‟s 

van hout dat voor de noodwendigheden van het leger verwerkt wordt”. De krijgsraad van 

Kortrijk besloot dat barakken bestemd voor het vijandelijke leger, voor troepen, stallen, enz. 

bijgevolg moesten beschouwd worden als munitie omdat ze vielen onder art. 115 SWB, §4. 

De leveringen waren des te meer strafbaar omdat “voor den vijand het groepeeren van zijn 

manschappen in barakken van aard is om de tucht in het leger gunstig te beïnvloeden”. 

Tevergeefs beriep de verdediging zich op het Verdrag van Den Haag waarin gestipuleerd 

stond dat bezette gebieden verplicht waren logement en huisvesting te verschaffen aan de 
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bezettingstroepen. Maar de krijgsraad counterde dat argument door te stellen “dat deze 

conventie aan den bezetter niet toelaat van de bezette op te eischen dat deze buiten zijn 

grondgebied aan de bezettende troepen woonstgelegenheid zou verschaffen.” Het onderzoek 

kon niet staalhard bewijzen dat de barakken geleverd door De Coene buiten België gebruikt 

werden. Toch oordeelde de krijgsraad dat er voldoende en ernstige vermoedens waren om te 

besluiten dat de bewuste barakken voor het buitenland bestemd waren, temeer omdat het 

grootste deel van de vijandelijke troepen gekantonneerd was in Rusland.
43

 

 

Vervolgens kwam de discussie op gang over het al dan niet strafbaar karakter van de 

leveringen van meubilair voor burgerlijke doeleinden, in casu aan de eveneens zwaar 

geteisterde Duitse bevolking. Ook dergelijke leveringen van meubelen aan Duitse burgers 

vielen volgens de Kortrijkse krijgsraad onder de definitie van „wapens en munitie‟ zoals 

vervat in art. 115 SWB. Deze leveringen droegen immers onrechtstreeks bij tot de 

oorlogsvoering van de vijand. Ze hadden ofwel “elke andere nijverheid van zelfden aard in 

Duitschland vrijgemaakt, waardoor deze voor meer specifieke militaire fabricatie heeft 

kunnen werken”, ofwel maakten ze “een aantal Duitsche werklieden voor het leger vrij”. 

Daarenboven was de levering van nieuwe huisraad en meubels goed voor de moraal van het 

Duitse volk en was het een versterking van hun weerstand in deze totale oorlog.
44

  

 

De verdediging voerde de rechtvaardigingsgrond van de „noodtoestand‟, zoals gestipuleerd in 

de Galopin-doctrine, aan. De beschuldigden beweerden dat ze uitsluitend gehandeld hadden 

in het belang van hun onderneming en van het Belgische productieapparaat en met als 

bedoeling hun arbeiders aan het werk te houden.
45

 De Duitse bezetter wou immers 20% van 

het personeel van de firma De Coene naar Duitsland overbrengen maar Jozef De Coene kon 

deze deportatie afwenden.
46

 De Coene verklaarde dat hij in 1940 bestellingen van de Duitsers 

aannam om zijn bedrijf van het faillissement te redden. Hij wou kost wat kost vermijden dat 

er een Duitse Verwalter aangesteld werd als hoofd van het houtbedrijf. Bovendien zou hij ook 

een Duitse opeising van speciale machines, nodig voor het vervaardigen van 

vliegtuigvleugels, vermeden hebben. De krijgsraad nam aan dat er tijdens de oorlog een 

noodtoestand bestond “waarbij zekere medeburgers verplicht waren [te kiezen] tusschen twee 

kwalen, eenerzijds, de hulp van ondergeschikt belang aan den vijand en anderzijds de 
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verwaarloozing van het ondersteunen van de Belgische werkkrachten door het bezorgen van 

werkgelegenheid met al de noodlottige gevolgen aan die verwaarloozing verbonden, de 

eerste, mits naleving van zekere voorwaarden, als de minste kwaad te beschouwen”.
47

 Toch 

konden de beklaagden deze noodtoestand niet als verschoningsgrond inroepen omdat zij 

handelden uit winstbejag. Uit het deskundig verslag van Bounameaux, De Baecke en Ghys 

bleek dat de firma De Coene tijdens de oorlog een zuivere winst van 102.266.999,88 frank 

realiseerde. Daarbij moest de winst uit een „zwarte kas‟ worden opgeteld, waardoor men op 

een totaal kwam van 151.474.270,66 frank. Deze winsten werden in natura of in speciën 

uitgekeerd aan de leden van de beheerraad. De beklaagden reserveerden wel 15.214.939,69 

frank van de winst voor loonsverhogingen, soepbedeling, sociale steun en winterhulp aan hun 

arbeiders.
48

 Volgens de krijgsraad woog dit sociaal krediet niet zwaar genoeg door om de 

verzwarende omstandigheid van winstbejag te neutraliseren. Bovendien kon de noodtoestand 

niet worden ingeroepen omdat de betichten geen weerstand boden tegen de bestellingen van 

de vijand. De firma De Coene probeerde niet te ontkomen aan Duitse orders maar ging 

integendeel actief op zoek naar nieuwe bestellingen van de vijand. De krijgsraad achtte dit 

bewezen omdat het onderzoek aantoonde dat de firma De Coene aan Carl Doutreligne een 

commissieloon van 2.140.000 frank betaalde voor zijn bemiddeling bij een grote bestelling 

van barakken voor rekening van het „Luftgaukommando‟.
49

 De firma De Coene leverde 

gemiddeld rond de 60% aan de Duitsers, in 1941 was dat zelfs 78%. Gemiddeld werd er voor 

33% geleverd aan de Belgische sector en 6% ging naar de heropbouw of uitbreiding van het 

eigen bedrijf. Tenslotte werd 1% van het totale zakencijfer uit 1940 opgeëist door de Duitsers. 

Tijdens de eerste maanden van de bezetting had de Duitse bezetter munitiekisten, koffers en 

houtvoorraden opgeëist. Bovendien bleek uit de deskundige verslagen dat het aantal 

werkkrachten van de firma stelselmatig was opgevoerd tijdens de oorlogsjaren. In 1939 telde 

De Coene iets minder dan 1.600 werklieden, tijdens de oorlog werden gemiddeld 2.000 

personen tewerkgesteld. Ook de productie werd fors opgevoerd om zo tijdig aan de Duitse 

bestellingen te kunnen voldoen.
50

 Substituut-krijgsauditeur Van der Meersch schreef in zijn 

conclusies: “Op militair gebied, ik durf het verklaren, is de firma De Coene nuttiger geweest 

aan de Wehrmacht dan gans het Legioen Vlaanderen.”
51

 Volgens Luyten werden de Galopin-

argumenten niet aanvaard omdat De Coene op nationale schaal een middelgroot ondernemer 
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was: “De positie van de meubelsector in het geheel van de Belgische economie liet niet toe de 

door het Galopin-comité gebruikte gelijkschakeling van individueel en nationaal economisch 

belang te operationaliseren?”
52

 Werd er in geen enkel ander proces van economische 

collaboratie in de houtsector één van drie Galopin-argumenten aanvaard? 

  

De verdediging beriep zich ten slotte op de notie „dwaling‟ als rechtvaardigingsgrond voor de 

daden van de beschuldigden. Zij hadden van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 

Nijverheid (N.M.K.N.), en met staatswaarborg, een lening van 40 miljoen frank gekregen om 

hun bedrijf te heropbouwen na de zware bombardementen van mei 1940.
 53

 Maar volgens de 

krijgsraad kon dat feit de handelswijze van de beklaagden niet rechtvaardigen of verschonen. 

De krijgsraad beklemtoonde nogmaals dat uit alle elementen van de zaak duidelijk was 

gebleken dat de beklaagden handelden uit winstbejag. De enige verzachtende omstandigheid 

was het „goed verleden‟ van de beklaagden.
 54

 

 

Het vonnis van de krijgsraad in de zaak De Coene werd uitvoerig besproken in de lokale pers. 

Op 14 maart 1945 verscheen een artikel in het “Kortrijksch Handelsblad”: “Deze uitspraak 

verwekte grote opschudding onder de talrijke aanwezigen en verder ook onder de bevolking 

van Kortrijk en omliggende. Hiermee is dus één der grootste zaken van economische 

collaboratie met de vijand afgehandeld.”
 55

 Andere bladen kopten: “Molitor à mort, De 

Coene aux travaux forcés à perpétuité. Aux suivant!!! Schandaal der collaborateurs, Firma 

De Coene en Co!!! Vorstelijke eerbewijzen voor de nazi-lakei De Coene!!!...”
 56

  

 

Maar de zaak was nog lang niet afgerond. Jozef De Coene en consorten tekenden beroep aan, 

wat ook krijgsauditeur Van der Meersch deed. In mijn masterpaper beperk ik me tot de 

vonnissen voor economische collaboratie die in eerste aanleg werden uitgesproken. Gelet op 

het belang en de omvang van de zaak De Coene waarbij een nieuwe interpretatie van artikel 

115 SWB in voege kwam na de besluitwet van 25 mei 1945, is een korte bespreking van de 

verdere rechtsgang van het dossier De Coene aangewezen. Het dossier werd hernomen in 

beroep voor het krijgshof te Gent met een arrest van 20 augustus 1945 als gevolg. Dat Gentse  
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arrest werd op zijn beurt verbroken door het Hof van Cassatie en verwezen naar het Krijsghof 

van Antwerpen dat zijn eindarrest uitsprak op 28 juni 1948. 
57

 

 

Het arrest van het krijgshof te Gent van 20 augustus 1945 viel na de afkondiging van de 

besluitwet van 25 mei 1945 en daarom hebben de rechters in beroep sommige feiten anders  

geïnterpreteerd. De levering van schijnvliegtuigen bleef, bij toepassing van de eerste alinea 

van art. 115, §2 SWB, strafbaar. Barakken vielen echter op zich niet meer automatisch onder 

de noemer van oorlogsmateriaal, omdat ze het verloop van de oorlog niet bepaalden en ze 

meestal voor andere doelen werden gebruikt. Ze werden pas als oorlogsmateriaal beschouwd 

als ze bestemd waren voor militaire doeleinden zoals bijvoorbeeld barakken voor het 

logement van soldaten, voor legerdiensten, krijgsgevangen of opgeroepen werklieden, of 

barakken die gebruikt werden voor offensieve en defensieve doeleinden. In dat geval vielen 

de geleverde barakken onder toepassing van de eerste en tweede alinea‟s van §2 van artikel 

115 SWB. Deze leveringen waren strafbaar, tenminste als de leverancier de militaire 

bestemming kende.
58

 Leveringen aan burgerlijke diensten werden enkel als strafbaar 

beschouwd als deze de oprichting, vergroting, aanpassing,… van het bedrijf veroorzaakten. 

Of wanneer de productie op een abnormaal peil werd gebracht en gehouden om aan de 

bestellingen van de vijand te voldoen. Het krijgshof van Gent stelde ook dat indien een N.V. 

strafbare leveringen had uitgevoerd, niet noodzakelijk alle bestuursleden van de N.V. 

verantwoordelijk waren. Een bestuurlid kon alleen maar verantwoordelijk zijn voor een feit 

waar hij actief en reëel had aan deelgenomen, was het oordeel van het Gentse krijgshof.
59

 Ook 

de speciale confiscatie die de krijgsraad van Kortrijk had ingeroepen onder toepassing van art. 

123ter SWB werd anders geïnterpreteerd. Volgens het krijgshof van Gent was de speciale 

confiscatie (art. 123ter SWB) enkel van toepassing op de opbrengst die de schuldige had 

ontvangen voor zijn strafbare leveringen. De opbrengst kon echter niet geconfisqueerd 

wanneer deze door de N.V. zelf en niet door de bestuursleden ontvangen werden.
60

 De vaste 

bezoldiging van de bestuurders  van de N.V. die hen uitgekeerd was tijdens de periode van de 

strafbare leveringen, kon evenmin geconfisqueerd worden aangezien het geen vergoeding was 

voor strafbare leveringen maar een vergoeding voor hun activiteiten als beheerders.
61

 Ook art. 

1382 van het BW werd anders geïnterpreteerd. Door de krijgsraad van Kortrijk werd de N.V. 
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“Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene” burgerlijk aansprakelijk gesteld voor de 

schadevergoeding van 500 miljoen. Het krijgshof van Gent stelde dat een N.V. rechtstreeks 

aansprakelijk was voor de handelingen van haar beheerders.
 
 De beheerders van een N.V. 

waren een orgaan van de N.V., zodat hun handelingen t.o.v. derden, in se handelingen waren 

van de N.V. zelf waardoor deze rechtstreeks aansprakelijk was. Het krijgshof concludeerde 

hieruit dat de rechtstreekse vorderingen van de Staat tegen de N.V. niet ontvankelijk waren 

aangezien het misdrijf gepleegd was door de beheerders van de N.V.
62

 Het arrest van het 

krijgshof te Gent was voor De Coene en consorten duidelijk milder dan het vonnis van de 

krijgsraad te Kortrijk. De politieke opinie was ziedend. Het “Kortrijksch Handelsblad” sprak 

van “een echte coup de théâtre”.
63

 Het openbaar ministerie en de burgerlijke partij trokken 

naar het Hof van Cassatie en konden het Gentse arrest met succes laten verbreken. Een aantal 

politieke verschuivingen maakten deze verbreking mogelijk. In augustus 1945 was de 

socialist A. Van Acker begonnen aan zijn tweede ambtstermijn als premier van België. De 

katholieken, die eerder een zachte repressie van economische collaboratie voorstonden, zaten 

niet langer in de regering. Van Acker verving hen door de liberalen en twee UDB‟ers (Union 

Démocratique Belge), M. Grégoire en J. Basyn. Marcel Grégoire werd minister van justitie en 

ijverde voor een strengere bestraffing van de economische collaboratie.
64

 De twee UDB‟ers 

drukten hun  stempel op een besluitwet die van doorslaggevend belang zou zijn in de verdere 

juridische afwikkeling van de zaak De Coene. Deze hield in dat de bepalingen van het artikel 

123ter van het SWB ook van toepassing waren in het geval dat “de schuldige” een 

vennootschap was. Deze wet, met retroactiviteit in zijn toepassing, zou beslissend zijn om de 

verbreking van het betwiste arrest van het krijgshof van Gent te wettigen.
65

 “Grégoire wou de 

ongelijke rechtsbedeling tussen kleine en grote collaborateurs vermijden. Deze situatie 

dreigde te ontstaan na het arrest van het krijgshof Gent inzake De Coene. Het Hof verklaarde 

zich onbevoegd voor de burgerlijke partijstelling van de staat en meende dat enkel de 

retributie die door een beheerder van een vennootschap ten persoonlijken titel was ontvangen 

kon worden geconfisqueerd en niet de retributie die aan de N.V. als rechtspersoon was 

uitbetaald. Dit impliceerde dat enkel kleine ondernemingen, vaak gerund door een 

zelfstandige of een kleine bedrijfsleider, financieel konden gesanctioneerd worden voor 

economische collaboratie en de vennootschappen niet.”
66

 Om deze onrechtvaardigheid 
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onmogelijk te maken werd er op 20 september 1945 een besluitwet uitgevaardigd die 

nadrukkelijk bepaalde dat vennootschappen aansprakelijk waren voor de betaling van de 

geconfisqueerde retributie en de schadevergoeding aan de staat.
67

 Het krijgshof te Antwerpen 

veroordeelde op 28 juni 1946 Jozef De Coene en Arthur De Coene respectievelijk tot 20 jaar 

en 15 jaar dwangarbeid. Pol Provost kreeg 5 jaar en Henri De Leu en Pierre De Coene kregen 

elk 3 jaar. De anderen werden vrijgesproken. Een bedrag van 393.455.000 frank, wat gelijk 

stond met de omzet van de schuldige bedrijfsactiviteit, werd als retributie toegewezen aan de 

Belgische schatkist.
68

 Op burgerrechtelijk gebied moesten Jozef en Arthur De Coene 

100.000.000 frank schadevergoeding betalen. Alle veroordeelden samen moesten daar 

bovenop nog eens 50.000.000 schadevergoeding betalen aan de Belgische Staat.
69

 In het 

vonnis van Antwerpen stond het volgende te lezen over de burgerlijke aansprakelijkheid van 

de N.V.: “De rechtstreekse dagvaarding van de N.V. strekkende tot verklaring van haar 

burgerlijke aansprakelijkheid voor de geldelijke veroordeling van de beheerders, werd door 

de repressieve rechtsmacht afgewezen als niet-ontvankelijk, gegeven de toenmalige staat der 

wetgeving. De besluitwet van 20 september 1945 bracht hierin verandering. Art. 2, dat art. 

123 decies van het SWB wordt, luidt: De vennootschappen zijn burgerlijk aansprakelijk voor 

de veroordelingen, geldboetes, kosten, verbeurdverklaringen, teruggaven en geldelijke 

straffen hoegenaamd, die wegens overtreding van de beschikkingen van dit hoofdstuk tegen 

hunnen organen of aangestelden werden uitgesproken.”
 70

 

 

2.2.2. Proces van de gebroeders VANDOORNE  voor de krijgsraad van Kortrijk op 4 mei 

1945 

 

De krijgsraad van Kortrijk sprak op 4 mei 1945 een vonnis op tegenspraak uit in de zaak van 

de gebroeders Vandoorne uit Lauwe. Zij zaten toen al in voorhechtenis. Het openbaar 

ministerie, bij monde van eerste substituut-krijgsauditeur J. Van der Meersch, had een dossier 

opgesteld tegen aannemer Jozef Vandoorne en zijn broer, de timmerman en aannemer Henri 

Vandoorne omdat ze tijdens WOII artikel 115 en artikel 118bis van het SWB zouden 

overtreden hebben. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Meester Claeys, stelde zich 

burgerlijke partij. Van der Meersch vorderde in zijn conclusies voor beide broers de doodstraf 

wegens feiten die onder artikel 115 SWB vielen en 15 jaar hechtenis voor de feiten onder 
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toepassing van 118bis SWB. De krijgsraad van Kortrijk achtte de betichtingen op basis van 

art. 118bis niet voldoende bewezen. De kernbeschuldiging dat de broers Vandoorne 

aanzienlijke geldelijke steun hadden gegeven aan de „De Vlag‟ kon niet hard gemaakt 

worden. De krijgsraad veroordeelde Jozef en Henri Vandoorne wel voor economische 

collaboratie (art. 115 SWB). Zij kregen beiden levenslange dwangarbeid. De som van 

135.767.080,08 frank werd als retributie toegewezen aan de Belgische schatkist. Beide 

veroordeelden werden ontzet uit hun titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten 

waarmee zij bekleed waren. Bovendien werden ze van rechtswege levenslang ontzet van de 

rechten zoals bepaald in art. 123sexies SWB en art. 31 SWB. Al het roerend en onroerend 

alaam, de volledige uitrusting van de schrijnwerkerij en de voorraden hout die gediend 

hadden of bestemd waren voor de uitvoering van de misdaad, werden verbeurd verklaard. 

Bovendien veroordeelde de krijgsraad de gebroeders Vandoorne tot het betalen van een 

schadevergoeding aan de burgerlijke partij (Belgische Staat) ten bedrage van 50.000.000 

frank.
71

 

 

Uit de uiteenzetting der zaak door eerste substituut-krijgsauditeur Van der Meersch bleek dat 

de gebroeders Vandoorne een schrijnwerkerij uitbaatten te Lauwe. De onderneming was een 

oude familiezaak waar men voor de oorlog deuren en venster vervaardigde. De firma was een 

feitelijke vereniging. De oudste broer, Jozef Vandoorne, nam de technische leiding van de 

firma voor zijn rekening, de jongste broer Henri Vandoorne deed het bureelwerk. Een 

regelmatige boekhouding werd pas vanaf 1 januari 1942 bijgehouden, maar er werden  

uitgaande facturen gevonden die teruggingen tot 1940. Op basis van deze documenten stelde 

de heer Wullepit, deskundig boekhouder, een verslag op. Dit finacieel onderzoek werd door 

de substituut-krijgsauditeur secundair geacht omdat de betichten de feiten grosso modo 

hadden bekend. Het rapport van Wullepit was wel van belang om een zicht te krijgen op het  

zakencijfer en de winsten tijdens de bezettingsjaren.
72

  

 

In 1937 stelde het bedrijf Vandoorne 40 à 60 werklieden tewerk. Wellicht ten gevolge van de 

crisis was het aantal werknemers in 1940 drastisch gedaald tot 20 à 30 man. De gebroeders 

Vandoorne bekenden dat zij eind oktober, begin november 1940 in contact kwamen met de 

leiding van de Duitse „Bauleitung der Luftwaffe‟ te Wevelgem en Moorsele. Op deze 

vliegpleinen werkten honderden werklieden die aanvankelijk rechtstreeks aangeworven 
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werden door de bezettende overheid. Zij werkten overduidelijk aan de uitbouw van militaire 

installaties. Toen er problemen rezen met o.a. lonen, verzekeringen en pensioenen, 

veranderden de Duitsers het geweer van schouder. De sociale administratie en de leiding van 

het werkvolk werd voortaan overgelaten aan Belgische ondernemers. De gebroeders 

Vandoorne sloten een contract af voor camouflagewerken op de vliegvelden van Wevelgem, 

Moorsele en Poperinge en in een aantal Franse steden. De werklieden die op deze vliegvelden 

werkten werden uitbetaald door de gebroeders Vandoorne. Opmerkelijk en uiterst bezwarend 

was de vaststelling dat de firma in 1941 op een gegeven moment maar liefst 1.200 arbeiders 

op haar loonlijst had staan.
73

  

  

Bovendien namen de gebroeders Vandoorne de leiding in handen van verscheidene 

landbouwexploitaties, de zogenaamde „Landwirtschaft‟ opgericht door de Duitsers op en rond 

de vliegvelden. Tot aan de bevrijding werden deze landbouwexploitaties door de gebroeders 

Vandoorne uitgebaat. Ongeveer 800 personen zaaiden en planten er gewassen onder toezicht 

van de Duitsers. De oogst werd verdeeld onder de Franse bevolking, de Duitsers en het 

werkvolk zelf. De brutolonen van de arbeiders op de vliegvelden en op de „Landwirtschaften‟ 

werden door de Duitsers aan de gebroeders Vandoorne betaald. Zij moesten vervolgens de 

sociale inhoudingen doen en het werkvolk uitbetalen.
74

 Volgens de deskundige hielden de 

gebroeders Vandoorne aan deze transacties een nettowinst van 20% over. Naast deze 

winstgevende activiteiten in rechtstreekse onderaanneming van de Duitse bezetter, 

vervaardigde hun schrijnwerkerij te Lauwe barakken, schijnvliegtuigen, camoufleernetten, 

driepikkels, kisten, sperblokken en meubilair. Tussen 1940 en augustus 1944 realiseerden de 

gebroeders Vandoorne een zakencijfer van 135.767.000 frank waarvan slechts 920.000 frank  

gefactureerd werd aan Belgisch cliënteel.
75

 De substituut-krijgsauditeur achtte het nutteloos 

om verder uit te wijden over deze leveringen omdat de betichten de feiten bekenden. Hij sloot 

zijn verslag af op ironische toon: “De betichten bekennen de feiten. Zij beweren dat zij 

alleenlijk hebben gehandeld om de belangen van het werkvolk te verdedigen. Deze 

verdediging heeft hun miljoenen opgebracht.”
 76

 

 

De krijgsraad achtte het billijk om de gebroeders Vandoorne te veroordelen op basis van 

artikel 115 SWB. Het onderzoek bewees de feiten en de beschuldigden hadden hun misdaad 
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gepleegd uit winstbejag. Tijdens het plegen van de economische misdaden waren Henri en 

Jozef Vandoorne militairen in onbepaald verlof en derhalve maakten zij zich volgens Van der 

Meersch ook schuldig aan verraad.
77

 De advocaten van de gebroeders Vandoorne waren 

Meester Degryse, Meester Tahon en Meester Cnokaert. Zij hamerden er op dat de betichten 

handelden in het belang van hun werknemers die zij werk en inkomen verschaften.
78

 Deze 

verschoningsgrond werd door de krijgsraad van Kortrijk niet aanvaard omdat het onderzoek 

duidelijk had aangetoond dat de beschuldigden uit winstbejag handelden. De krijgsraad hield 

wel rekening met de verzachtende omstandigheid dat de broers geen vroegere veroordelingen 

hadden opgelopen.
79

 

 

2.2.3. Proces van de gebroeders LEFEVERE voor de krijgsraad van Kortrijk op 22 september 

1945 

 

Op 22 september 1945 sprak de krijgsraad van Kortrijk op tegenspraak een vonnis uit tegen 

de gebroeders Lefevere. Substituut-krijgsauditeur Janssens beschuldigde de houthandelaars 

Michel en Noël Lefevere en de meubelfabrikant Jozef Lefevere van economische collaboratie. 

In hun hoedanigheid van beheerder of bestuurder van de “Maatschappij in gezamenlijke naam 

Felix Lefevere en Zonen” en de “N.V. Houtmagazijn Felix Lefevere en Zonen” zouden ze 

barakken, meubels en hout geleverd hebben aan de Duitsers. Omdat Noël Lefevere een 

militair was, werd hij bovendien beticht van verraad. Enkel Michel Lefevere zat al in 

voorhechtenis. De Belgische staat, bij monde van Meester Gillon, stelde zich burgerlijke 

partij en eiste een schadevergoeding van 25.000.000 frank. Zij daagde de drie betichten 

persoonlijk maar ook hun firma‟s, de  “M.G.N. Felix Lefevere et Fils” en de “N.V. 

Houtmagazijnen Felix Lefevere en Zonen”. In zijn conclusies eiste de substituut-

krijgsauditeur voor Michel en Noël Lefevere 12 jaar dwangarbeid en de militaire degradatie 

voor de Noël Lefevere. Voor de Jozef Lefevere eiste hij 10 jaar dwangarbeid. Een bedrag van 

20.250.934 frank moest als retributie toegewezen worden aan schatkist. De krijgsraad van 

Kortrijk sprak mildere straffen uit en veroordeelde de drie betichten tot 5 jaar opsluiting. Ze 

volgde de substituut-krijgsauditeur wel in het voorstel van militaire degradatie in hoofde van 

Noël Lefevere. Alle roerende goederen en onroerende goederen door bestemming of inlijving 

die dienden om het misdrijf te plegen of erdoor werden verkregen, werden verbeurd 
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verklaard. De veroordeelden werden van rechtswege en levenslang ontzet uit de rechten 

opgesomd in art. 123sexies. Ze werden eveneens afgezet van de titels, graden, openbare 

ambten, bedieningen en diensten waarmee zij bekleed waren. De krijgsraad verklaarde zich 

onbevoegd ten aanzien van de burgerlijke aansprakelijkheid van de M.G.N. en de N.V. Ze 

stelde deze twee  rechtspersonen buiten de zaak en zonder kosten. De drie gebroeders werden 

solidair veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Belgische staat ten 

bedrage van 5.000.000 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interesten.
80

  

 

Uit het onderzoek van het krijgsauditoraat en meer specifiek uit het verslag van een  

deskundige bleek dat de M.G.N. werd gesticht in april 1925. Tijdens de bezettingsjaren was 

dit bedrijf de feitelijke eigendom van de drie betichten en hun zus, Rachel Lefevere. De 

maatschappij had als hoofdactiviteit de productie van luxemeubelen. Daarnaast verkocht men 

ook plakhout en poogde men al vóór het uitbreken van WOII barakken te fabriceren. In 1937 

werd de N.V. gesticht. Deze maatschappij legde zich toe op de import van en de handel in 

hout. De twee bedrijven waren gevestigd in Kortrijk en werkten tijdens de oorlog nauw 

samen. Toch hadden ze elk een aparte boekhouding.
81

 De facturen voor rekening van Duitse 

instanties liepen op tot 20.250.000 frank op totaal zakencijfer van 30.000.000 frank. De twee 

maatschappijen leverden dus tijdens de bezettingsjaren voor ongeveer 66% procent aan de 

Duitsers. In hun zagerij werd ten behoeve van de Duitse bezetter voor ongeveer 2.000.000 

frank loonwerk gerealiseerd. Voorts leverde men voor 5.000.000 frank aan barakken en voor 

7.000.000 luxemeubelen in hout en triplex.
82

  

 

Volgens de krijgsraad van Kortrijk wees het onderzoek uit dat de beschuldigden goed wisten 

dat de barakken bestemd waren voor Duitse vliegvelden, daar zij zelf deze barakken op 

verschillende vliegpleinen hebben geïnstalleerd. Daarom vielen de feiten onder de toepassing 

van 115 § 2, 1° SWB.
 
De verdachten, verdedigd door Meester Struye, wierpen tevergeefs op 

dat zij bij de levering van barakken en bij het zaagwerk handelden onder dwang van de Duitse 

bezetter. In het begin van het onderzoek verklaarden de betichten dat zij op mondelinge 

bestellingen van de bezetter werkten, opeisingen waaraan zij niet konden weerstaan. De 

deskundige vond echter stukken met de vermelding „angebot‟, hetgeen bewees dat niet om 

opeisingen maar om gesolliciteerde orders ging. Uit het onderzoek van hun privéleven bleek 
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dat de gebroeders Lefevere goed opschoten met de Duitse bezetter en dat ze dat op een 

bewuste en vrijwillige manier deden. Getuigen verklaarden dat de betichten thuis tafelden met 

Duitse officieren en dat men er ook feestjes ter ere van de Duitsers gaf. In de loop van het 

proces kon de verdediging plots zes opeisingbons voorleggen zogezegd afgeleverd door de 

Duitse overheden tijdens de bezetting. Substituut-krijgsauditeur, Janssens kon toen niet meer 

nagaan of de stukken echt waren. Het feit dat de betichten er voorheen nooit allusies hadden 

op gemaakt, maakte deze stukken bijzonder verdacht. Bovendien bleek uit het deskundig 

verslag dat de gebroeders Lefevere al leverden aan de Duitsers voor de datum van de oudste 

opeisingbon. De krijgsraad oordeelde dat de betichten, voor wat betreft de levering van 

barakken aan de vijand, niet handelden onder dwang. De betichten hadden alles in het werk 

gesteld om de bestelling van barakken stipt uit te voeren, zonder enige obstructie of 

vertraging in het productieproces. Zij hadden het tempo niet vertraagd en verzetten zich op 

geen enkele manier tegen de Duitse orders. Anderzijds handelden de betichten wel onder 

Duitse dwang bij het uitvoeren van zaagwerk tegen maakloon. Een getuige verklaarde dat de 

zaagafdeling onder voortdurende bewaking en controle van de bezetter stond. De 

luxemeubelen die de gebroeders Lefevere fabriceerden voor de Duitse civiele sector konden 

volgens de krijgsraad niet geklasseerd worden onder de noemer van alinea art. 115 § 2 

SWB.
83

 

 

Verklaringen van werklieden en bedienden ter zitting onthulden dat de gebroeders Lefevere 

alledrie „baas‟ waren en samen belangrijke beslissingen namen. Daarom oordeelde de 

krijgsraad dat ze dezelfde straf verdienden. De enige verzachtende omstandigheid was de 

afwezigheid van voorafgaande veroordelingen. De krijgsraad aanvaardde de stelling van het 

openbaar ministerie dat de drie beschuldigden handelden uit winstbejag, maar oordeelde dat 

art. 123ter niet kon toegepast worden omdat de vijand niet rechtstreeks uitbetaalde aan de 

beschuldigden, maar aan hun twee firma‟s, de „Maatschappij in gemeenschappelijke naam 

Felix Lefevere en zonen‟ en de „N.V. Houtmagazijnen Felix Lefevere en Zonen‟. Hierbij 

volgde de krijgsraad van Kortrijk het arrest dat het krijgshof van Antwerpen op 28 juni 1945 

uitspraak in de zaak De Coene. Bovendien werden de gedaagde vennootschappen op grond 

van art. 1384 BW niet burgerlijk aansprakelijk gesteld. De krijgsraad achtte zich enkel 

bevoegd om fysieke personen die een misdrijf begingen of personen die voor hen burgerlijk 
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aansprakelijk waren op grond van 1384 BW te beoordelen. De krijgsraad vond het billijk dat 

de drie veroordeelden 5.000.000 frank schadevergoeding betaalden aan de Belgische Staat.
84

 

 

2.2.4. Proces van de familie CALLENS voor de krijgsraad van Kortrijk op 19 maart 1947 

 

Op 19 maart 1947 sprak de krijgsraad van Kortrijk een vonnis uit in een zaak waar drie 

familieleden van de Firma Callens Antoon te Izegem terecht stonden. Substituut-

krijgsauditeur Boone beschuldigde de houthandelaars van de overtreding van art. 115 SWB 

uit winstbejag. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Meester Van Duerm, stelde zich 

burgerlijke partij tegen de drie betichten, Antoon, Jan, Félix Callens én de P.V.B.A. Firma 

Callens Antoon. De eerste twee betichten, Antoon en Jan Callens, zaten al in voorhechtenis. 

De krijgsraad veroordeelde Antoon Callens tot 3 jaar opsluiting. Zijn broer Jan Callens kreeg 

18 maanden opsluiting en Félix Callens 1 jaar opsluiting. Het zakencijfer van 66.213.116,13 

frank werd als retributie eigendom van de schatkist. Alle roerende goederen en machines die 

hadden gediend om het misdrijf te plegen werden verbeurd verklaard en de drie betichten 

werden van rechtswege levenslang ontzet uit de burgerlijke en politieke rechten opgesomd in 

art. 123sexies. De P.V.B.A. Firma Callens Antoon werd burgerlijk verantwoordelijk gesteld. 

De Belgische staat kreeg een schadevergoeding van 10.000.000 frank.
85

 

 

Tussen 10 mei 1940 en 31 oktober 1943 waren Jan en Félix Callens directeurs van de 

„P.V.B.A. Firma Callens Antoon‟. Antoon Callens was de gerant, de algemeen beheerder en 

tevens de grootste aandeelhouder. Vanaf 31 oktober 1943 en tot 7 oktober 1944 trok Antoon 

Callens zich terug uit het actieve beheer van de firma maar hij bleef wel de belangrijkste 

aandeelhouder. Jan Callens werd administrateur en aandeelhouder, Félix bleef directeur en 

had ook aandelen van het bedrijf in zijn portefeuille. De P.V.B.A. was een zagerij en leverde 

vooral gezaagd hout aan Duitse diensten, zoals het „Luftgaukommando‟. Daarnaast leverde ze 

ook aan de N.V. Argentoria. De betichten traden ook op als tussenpersoon en leverden hout 

dat werd gefactureerd aan de Luftgau Barakkenbouw – Ateliers d‟Arts firme De Coene 

Kortrijk.
 86
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Antoon Callens liet zich verdedigen door Meester Botson, Jan Callens door Meesters Tahon 

en Van der Meersch en Félix door Meesters Soil en Hubin. Meester Bayart kwam op voor de 

belangen van de P.V.B.A. Firma Callens Antoon. De beschuldigden wierpen de 

rechtvaardigingsgrond van dwang op. Ze stelden dat de leveringen van hout en barakken niet 

vrij noch vrijwillig of bewust gebeurden en dus niet vielen onder toepassing van art. 

115SWB. Om hun stelling te staven haalden de beschuldigden de verordening van de Duitsers 

van 27 mei 1940 aan. Deze verordening stipuleerde de blokkering van alle Belgische 

houtvoorraden en het verbod om er gebruik van te maken zonder Duitse goedkeuring. Met 

een brief van 28 mei 1940 had de bezetter de inbeslagname van voorraden van de firma 

Callens aangekondigd. Bovendien legden de betichten „bescheiningungen‟ en „freigaben‟ 

voor. Daarin stond te lezen dat men zijn houtvoorraden kon gebruiken voor leveringen ten 

voordele van een Duitse dienst maar dat à contrario de stock volledig geblokkeerd was voor 

andere klanten. Zelfs al hadden deze Duitse brieven niet het karakter van een rechtsgeldige 

verordening, toch misten ze hun doel niet. De betichten verklaarden dat ze uit schrik voor 

sancties de Duitse bevelen opvolgden.
87

  

 

Door de algemene verordening en de persoonlijke brief aan de firma Callens was de 

verdediging van oordeel dat er op zijn minst sprake was van een onoverwinnelijke dwaling   

waardoor het strafbaar karakter van de handelingen van hun cliënten, wegviel. De krijgsraad 

trok deze stelling in twijfel en aanvaardde niet dat de Duitse algemene verordening van 27 

mei 1940 alle houtvoorraden blokkeerde. Bovendien was de bij brief van 28 mei 1940 

aangekondigde inbeslagname van de individuele stock van de firma Callens, betwistbaar. Het 

hout bleef in het bezit van de gebroeders Callens, hun eigendomsrecht werd niet aangetast. De 

beschuldigden beklemtoonden dat hun werkplaatsen en magazijnen vanaf 28 mei 1940 

constant en militair werden bewaakt. Er werden tegenstrijdige elementen gevonden over de 

periodes en de plaats waar die gewapende macht aanwezig was. De krijgsraad achtte het niet 

bewezen dat de werkhuizen van de gebroeders Callens en hun exploitaties in de Ardennen 

onder permanente Duitse controle hadden gestaan. De beschuldigden wierpen een andere  

verschoningsgrond op: de Duitsers hadden hen een boete van 6.000.000 frank opgelegd 

wegens verzet en vertraging in de leveringen. Maar het onderzoek van het krijgsauditoraat 

toonde aan dat het ging om een financiële transactie, een loutere terugbetaling aan de 

Duitsers, dus geen boete. De P.V.B.A. Callens had ten onrechte voordelen ontvangen en 
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moest deze sommen terugstorten. Toch gunde de krijgsraad de beschuldigden hier het 

voordeel van de twijfel. Een bedrag van 8.000.000 frank, de waarde van de voorraden op 28 

mei 1940, werd van het zakencijfer afgetrokken. Maar de opeisingtheorie gold niet voor de 

latere leveringen aan de vijand. De bestellingen van het „Luftgaukommando‟ werden strafbaar 

geacht. Ook het contract van 2 maart 1942 met de N.V. Argentoria, viel evenmin onder de 

notie opeising door de bezetter. De beklaagden wierpen op dat zij in de mening verkeerden 

dat het gezaagd hout dat zij leverden aan Argentoria bestemd was voor de wederopbouw van 

Noord-Frankrijk. Twee maanden later, toen de Jan Callens opgeroepen werd door het 

Oberfeldkommandantur van Brussel, werd duidelijk dat de Duitsers het beheer van Argentoria 

hadden overgenomen. Uit een brief van de firma Callens van 6 maart 1942, dus vier dagen na 

de ondertekening van het contract, bleek dat de betichten perfect wisten dat de N.V. 

Argentoria handelde in opdracht van de Duitsers. Een brief van de Militärbefehlshaber van 29 

mei 1942 bevestigde dat. Via een „simpele‟ boekhoudkundige berekening stelde de 

deskundige vast dat het strafbare zakencijfer gelijk kon gesteld worden aan de facturaties aan 

Argentoria, namelijk een totaal bedrag van 32.865.448,67 frank. De krijgsraad achtte het 

bewezen dat de beschuldigden geen pogingen deden om de leveringen te ontlopen en dat ze er 

zich ook niet tegen verzetten. De terugvordering van sommige bedragen door de Duitsers kon 

hen niet vrij pleiten. De omvang van hun zakencijfer met de Duitsers was zo hoog dat er 

sprake moest zijn van schuld. Uit de bekentenissen van Antoon Callens bleek dat, toen de 

Duitse directe controle verslapte, de P.V.B.A. hout leverde aan de N.V. Firma De Coene en 

dat deze leveringen gefactureerd werden als „Luftgau Barakkenbouw – Ateliers d‟Arts firme 

De Coene Kortrijk‟. Zij moesten dus geweten hebben dat het om leveringen voor de vijand 

ging.
 88

 

 

Bovendien werd duidelijk dat de P.V.B.A. Firma Callens Antoon tijdens de bezetting 

produceerde op een abnormaal niveau. Het deskundige verslag wees uit dat het bedrijf voor 

1940 amper 20 werknemers telde. Tijdens de mobilisatie waren 75 arbeiders tewerkgesteld, 

een aantal dat naar 129 opgedreven werd tijdens de bezetting. De krijgsraad oordeelde dat de 

firma haar productie gevoelig had opgedreven om tegemoet te komen aan de wensen van de 

vijand. Antoon Callens contesteerde zijn persoonlijke verantwoordelijkheid niet, Jan Callens 

kon niet ontkennen dat hij als directeur een leidende rol speelde in het bedrijf. Hij rijfde veel 

winsten binnen en intervenieerde persoonlijk in delicate onderhandelingen over een tweede 
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elektriciteitscabine, gesprekken waar de Duitsers ook bij betrokken waren. Félix Callens 

haalde meermaals aan dat hij een simpele en ondergeschikte medewerker was zonder 

verantwoordelijk. Maar Félix deelde mee in de winsten en kreeg van de 

arrondissementscommissaris, op bevel van de Kommandatur, toestemming om rond te rijden 

met een auto. Voor de krijgsraad was dat een voldoende bewijs om ook Félix Callens mee 

schuldig te verklaren voor de strafbare leveringen. De drie betichten werden dus schuldig 

geacht aan de overtreding van art. 115SWB uit winstbejag. Als verzachtende omstandigheden 

gold de sociale ingesteldheid naar hun personeel en voor Antoon Callens ook zijn vrijwillige 

terugkeer naar België.
 89
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2.3. BEVINDINGEN EN KERNGEGEVENS VOOR DE KRIJGSRAAD VAN KORTRIJK  

 

De vonnissen die de krijgsraad te Kortrijk na WOII uitsprak in de dossiers van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector, kunnen samengevat worden in een aantal 

kerngegevens zoals blijkt uit de volgende tabel. 

 

Krijgsraad Kortrijk Betichten Schuldig 

bevonden 

aan 

inbreuken  

op  

Straf Retributie  

(art. 123ter 

SWB) 

Schadevergoe

ding aan de 

Belgische 

Staat 

Zaak De Coene en consorten 

(10-3-1945) 

Jozef De 

Coene 

Art. 115 

SWB  

Levenslange hechtenis 443.021.848 

frank 

500.000.000 

frank 

Arthur Deleu Levenslange hechtenis 

Jeanne Fraeys 1 jaar gevangenisstraf 

Anne De 

Coene 

1 jaar gevangenisstraf 

Jeanne 

Courmont 

Vrijgesproken 

Paul Provost 12 jaar hechtenis 

Henri Deleu 5 jaar hechtenis 

Pierre De 

Coene 

5 jaar hechtenis 

Zaak Van Doorne (4-5-1945) Joseph 

Vandoorne 

Art. 115 

SWB 

Levenslange 

dwangarbeid 

135.767.080 

frank 

50.000.000 

frank 

Henri 

Vandoorne 

Levenslange 

dwangarbeid 

Zaak Lefevere (22-9-1945) 

 

 

 

 

 

Michiel 

Lefevere 

Art. 115 

SWB 

5 jaar opsluiting Art. 123ter 

werd in deze 

zaak niet 

toegepast 

5.000.000 

frank 

Noel Lefevere 5 jaar opsluiting 

Jozef Lefevere 5 jaar opsluiting 

Zaak Callens (26-4-1947) Antoon 

Callens 

Art. 115 

SWB  

3 jaar opsluiting 66.213.116 

frank 

10.000.000 

frank 

Jean Callens 18 maanden opsluiting 

Félix Callens 

 

1 jaar opsluiting 

Tabel VI: Bevindingen en kerngegevens voor de krijgsraad van Kortrijk
90

 

 

De eerste twee processen, de zaak De Coene en de zaak Vandoorne, werden voor de 

Kortrijkse krijgsraad behandeld toen de belangrijke besluitwet van 25 mei 1945 nog niet van 

kracht was. In beide processen werden de hoofdbeschuldigden zwaar bestraft. Jozef De Coene 

en Arthur De Leu werden veroordeeld tot levenslange hechtenis en tot het betalen van een 
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retributie van 443.021.848 frank en een schadevergoeding van 500 miljoen frank. De 

gebroeders Vandoorne tot levenslange dwangarbeid, 135.767.080 miljoen retributie en 50 

miljoen schadevergoeding. De substituut-krijgsauditeur die optrad in naam van het openbaar 

ministerie van J. Van der Meersch. Op het proces De Coene werden de begrippen „wapens en 

munitie‟ ruim geïnterpreteerd. De krijgsraad van Kortrijk catalogeerde de levering van 30 

schijnvliegtuigen, van camouflagenetten, van barakken(onderdelen) aan het 

„Luftgaukommando‟ en van meubelen aan de Duitse burgerlijke sector allemaal als 

oorlogsmateriaal. De advocaten van De Coene & co voerden tevergeefs de 

rechtvaardigingsgronden van dwang, noodtoestand en dwaling aan. De verdediging gebruikte 

tijdens het proces De Coene argumenten die refereerden naar de Galopin-doctrine: “De Coene 

produceerde om de arbeiders in het land te kunnen houden en zijn speculatie-apparaat te 

vrijwaren en om het eigen industrieel-financieel patrimonium te vrijwaren.”
91

 Maar hij 

slaagde er niet in om zijn individuele belangen te vertalen in termen van een algemeen 

belang.
92

 Zijn winstbejag (ongeveer 150 miljoen frank) was ontegensprekelijk bewezen. 

Bovendien had de firma zelf actief naar bestellingen gesolliciteerd. Hij was te expliciet over 

zijn drijfveren en deelde zijn arbeiders op in drie soorten: de „gewone arbeiders‟, de 

meestergasten en de „compagnons de travail‟. De Coene wou tijdens de bezetting vooral deze 

twee laatste categorieën behouden.
93

 Deze opdeling tastte de universaliteit van de 

argumentatie aan en vernietigde het argument dat De Coene had gehandeld vanuit algemeen 

belang.
94

 Niet het voorkomen van deportaties naar Duitsland was zijn drijfveer, wel een 

selectief veilig stellen van zijn eigen productieapparaat. Bovendien bleek uit het deskundig 

verslag dat de firma De Coene stelselmatig het aantal werkkrachten en de productie opvoerde 

om aan de noden van de vijand te voldoen.  

Het tweede dossier te Kortrijk was dat van de gebroeders Van Doorne. Dat ze gecollaboreerd 

hadden uit winstbejag was niet te ontkennen. Voor de oorlog hadden ze een meubelbedrijf en 

zagerij met niet meer dan 60 werklieden. Tijdens de oorlog had de firma op een bepaald 

moment 1.200 werknemers op haar loonlijst staan. Het grootste deel van die loontrekkenden 

voerden camouflagewerken uit op de vliegpleinen van Wevelgem en Moorsele. De firma 

groeide tijdens de oorlog uit tot een grote onderneming en realiseerde 99% van haar 

zakencijfer door leveringen aan de Duitsers. De leveringen van schijnvliegtuigen, 

sperblokken, barakken, driepikkels, schoppenstelen, kisten en meubelen hadden volgens de 
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Kortrijkse krijgsraad een duidelijk militair karakter. Het feit dat de gebroeders zich inlieten 

met de exploitatie van „Landwirtschaften‟, en dus hun activiteit veranderden ten behoeve van 

de Duitsers, bewees en verzwaarde hun schuld. De betichten bekenden de feiten en voerden 

aan dat ze handelden in het belang van hun arbeiders. Maar de krijgsraad aanvaardde dit 

Galopin-argument niet omdat uit de elementen van de zaak bleek dat ze duidelijk uit 

winstbejag en eigen belang hadden gehandeld.  

 

Zoals we al eerder vermeldden
95

, milderde de nieuwe interpretatie van art. 115 SWB, 

ingevoerd bij besluitwet van 25 mei 1945, de bestraffing van economische collaboratie en 

golden deze verzachtende nuances met terugwerkende kracht op de misdrijven die gepleegd 

werden tijdens de bezetting.
96

 Het begrip „noodtoestand‟ werd weliswaar nu voorzien maar 

tegelijk, in tegenstelling tot de opvattingen van het Galopin-comité, werd de toepassing 

gekoppeld aan strakke regels.
97

 De bestraffing van economische collaboratie werd beperkt tot 

een aantal welomschreven categorieën van productie voor of levering aan de vijand.
98

 Op de 

twee processen die na 25 mei 1945 voor de Kortrijkse krijgsraad verschenen werden 

opmerkelijk lagere straffen uitgesproken. Op 22 september 1945 werden de gebroeders 

Lefevere schuldig bevonden aan artikel 115 SWB en alle drie werden ze veroordeeld tot 5 jaar 

gevangenis. In deze zaak trad substituut-krijgsauditeur Janssens op in naam van het openbaar 

ministerie. De betichten kenden de militaire aard van de barakken, ze hadden ze zelf geplaatst 

op de vliegvelden. De feiten vielen dus onder toepassing van 115 § 2, 1° SWB. De 

verdedigingsgrond van dwang werd door de krijgsraad gedeeltelijk aanvaard. De levering van 

de barakken gebeurde vrij, zonder verzet maar het uitvoeren van zaagwerk gebeurde onder 

Duitse dwang. Het leveren van luxemeubelen voor de Duitse burgerlijke sector viel niet onder 

art. 115§ 2, 3°.  

 

Het laatste proces van collaboratie in de hout- en meubelsector uit de regio rond Kortrijk vond 

plaats in maart 1947. De substituut-krijgsauditeur van dienst was de heer Boone. De firma 

Callens had vooral gezaagd hout geleverd aan Duitse diensten, o.a. het „Luftgaukommando‟. 

De beschuldigden riepen de rechtvaardigingsgrond van dwang in en verwezen naar een 

algemene verordening van 27 mei 1940 en een persoonlijk opeisingsbevel van 28 mei 1940. 

De militaire rechtbank gunde hen het voordeel van de twijfel en de dwang werd aanvaard 
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voor de leveringen in mei 1940. Daarna gold de opeisingtheorie niet meer. De firma Callens 

had zich niet verzet tegen de bestellingen en ze hadden gehandeld uit winstbejag. De omvang 

van hun zakencijfer met de Duitsers was zo hoog dat er sprake moest zijn van schuld. 

Bovendien werd duidelijk dat de P.V.B.A. Firma Callens Antoon tijdens de bezetting 

produceerde op een abnormaal niveau. Het aantal werknemers en de productie werden 

opgedreven om tegemoet te komen aan de wensen van de vijand.  

 

In de eerste drie dossiers hield de krijgsraad rekening met de verzachtende omstandigheid van 

het „goed verleden‟ van de beklaagden. In het dossiers Callens gold de sociale ingesteldheid 

naar hun personeel en voor Antoon Callens ook zijn vrijwillige terugkeer naar België. 

Algemeen milderde de krijgsraad van Kortrijk de strafmaat die het openbaar ministerie 

vorderde. In de zaak De Coene volgde de krijgsraad de eis van de substituut-krijgsauditeur 

om Jeanne Courmont vrij te spreken. In de eerste twee zaken werd de retributie die het 

openbaar ministerie had gevorderd eigendom van de schatkist. In de derde zaak werd de eis 

niet aanvaard. Hoewel er op 20 september 1945 een besluitwet werd uitgevaardigd die 

nadrukkelijk bepaalde dat vennootschappen aansprakelijk waren voor de betaling van de 

geconfisqueerde retributie, werd deze in de zaak Lefevere nog niet toegepast.
99
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HOOFDSTUK 3: KRIJGSRAAD MECHELEN 

 

De krijgsraad van Mechelen behandelde 8 dossiers waarin houthandelaars en/of hun firma‟s 

beticht werden van economische collaboratie met de vijand op basis van artikel 115 SWB. In 

7 gevallen betrof het leden van de S.H.O. Bernard Bender was de enige meubelfabrikant die 

geen lid was van dit makelaarsbureau en voor de krijgsraad van Mechelen verscheen. In nog 4 

andere dossiers waren er leden van de S.H.O. betrokken, maar deze processen verliepen niet 

voor de krijgsraad van Mechelen, deze dossiers bespreek ik in het volgende hoofdstuk. 

Daarnaast handelden 4 personen ook via de V.M.G.: Van Derkrieken, De Haes en Van 

Kerckhoven & Schorremans. Jan en Frans Boschmans voerden zaken met de bezetter via de 

Ve.Ho.Ve. 

  

3.1. PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN UIT DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID DIE BESCHULDIGD 

WERDEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

Op basis van de gegevens uit de strafdossiers kon ik een profiel opmaken van de bedrijven die 

verschenen voor de Mechelse krijgsraad. De krijgsraad van Mechelen vonniste acht 

rechtszaken die relevant zijn voor mijn onderzoeksopdracht. Omdat het laatste dossier vrij 

complex is en betrekking heeft om meerdere bedrijven, maak ik voor dat dossier een 

afzonderlijke tabel. 

 
Dossier  Ondergroep Aantal 

werknemers 

Van Boxmeer en Fidelis :  

N.V. Ateliers de Construction de Malines” 

(A.CO.MAL), N.V. Matériel pour installations 

céramiques (S.A.M.I.C.) 

1: meubelfabricage 

3: gebinten in hout, houtconstructies, 

houten werktuigen, barakken 

1939: 149 

1940: 301 

1941: 489 

1942: 414 

1943: 386 

1944: 227 

Feitelijke vereniging Van Craen 1: meubelfabricage 

3: barakken, munitiekisten 

1938-1939: 60 

Feitelijke vereniging Huygens 1: meubelbedrijf 

3: barakkengebinten, 

camouflagegestellen 

1941: 59 

1942: 69 

1943: 73 

1944: 67 

P.V.B.A. Voet Frans 1: meubelfabricage 

3: barakken 

n.n. (dossier 

onvindbaar) 

Feitelijke vereniging Bender 1: klein meubelbedrijf (°tijdens WOII) 

3: fabricage van kapstokken (°tijdens 

WOII) 

n.n. (dossier 

onvindbaar) 

Feitelijke vereniging Van Derkrieken 1: meubelfabricage (bijna failliet in 

1938) 

1938: 33 

1939: 22  
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1940: 20 

1941: 29 

1942: 33 

1943: 40 

1944: 33 

P.V.B.A. Anita (De Haes) 1: meubelfabricage (failliet in 1938, in 

hetzelfde jaar P.V.B.A. Anita gesticht) 

1939: 6   

1941: 23 

1942: 77 

1944: 21  

Tabel VII: Profiel van de bedrijven uit de eerste 7 dossiers van de krijgsraad te Mechelen
100

 

 

In de eerste zaak stonden de beheerders van twee N.V.‟s terecht. In de andere 6 gevallen 

betrof het 4 feitelijke verenigingen en 2 P.V.B.A.‟s. De eerste 7 dossiers waren allemaal 

gericht tegen bedrijven die meubels fabriceerden. Twee van deze bedrijven, De Haes en Van 

Derkrieken, hadden het vóór de oorlog zwaar te verduren. De Haes zijn feitelijke vereniging 

ging in 1938 failliet, maar in hetzelfde jaar richtte hij de P.V.B.A. Anita op. Van Derkrieken 

vroeg in 1938 een concordaat aan en stond op de rand van het faillissement. Deze twee 

bedrijven hielden zich uitsluitend bezig met de fabricage van meubelen. De andere 5 dossiers 

produceerden naast meubelen ook andere houten voorwerpen. De eerste 4 beschuldigden  

fabriceerden tijdens de oorlog gebinten, werktuigen, munitiekisten, barakken of 

camouflagegestellen. Het vijfde bedrijf specialiseerde zich in kapstokken. De bedrijven van 

de gebroeders Van Boxmeer en Joos (dossier 1) waren reeds vóór de oorlog grote bedrijven 

met meer dan 100 loontrekkenden. Tijdens de oorlog nam het aantal werknemers enorm toe 

en op een bepaald moment werd het personeel verdriedubbeld in vergelijking met 1939. Voor 

de bedrijven Van Craen en Huygens vonden de deskundigen geen cijfers om een correcte 

vergelijking te kunnen maken. Het bedrijf Van Craen was vóór de oorlog een groot bedrijf 

met een 60-tal werknemers maar de tewerkstellingscijfers uit de oorlogsjaren ontbraken. Bij 

Huygens was het net andersom. Tijdens de oorlog was het een groot bedrijf met 60 à 70 

werknemers, de cijfers van vóór de oorlog ontbraken. Bij gebrek aan de dossiers besprak ik de 

zaken Voet en Bender aan de hand van de vonnissen. Ik vond daar geen elementen in die 

onthullen hoeveel personen zij tewerkstelden. Het aantal werknemers van het middelgroot 

bedrijf Van Derkrieken bleef constant en schommelde rond de 20 à 40 werknemers. Het 

bedrijf van De Haes was vóór de oorlog een kleine onderneming met 6 arbeiders en groeide 
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tijdens de oorlog uit tot een middelgroot bedrijf. In 1942 bereikte de productie een hoogtepunt 

en telde het bedrijf 77 werkkrachten.  

 

De volgende tabel somt enkele kerngegevens op voor de vier bedrijven die terecht stonden in 

het dossier van de S.H.O. en Ve.Ho.Ve te Mechelen. 

 

Feitelijke vereniging Boschmans  1: meubelbedrijf 1938:160 

1939: 70 

1940: 35 

1941: 42 

1942: 45 

Feitelijke vereniging Horckmans 1: fabricage stijl- en seriemeubelen 1938: 107 

1939: 48 

1940: 128 

1941: 133 

1942: 117 

1943: 97 

1944: 76 

Feitelijke vereniging Van Velthoven 7: makelaar in hout (en houtbedrijf ° tijdens 

WOII) 

n.n. 

P.V.B.A. Van Kerckhoven en 

Schorremans 

1: meubelbedrijf (opgericht tijdens WOII) 1940: 5 

1941: 14 

1942: 31 

1943: 34 

1944: 29 

Tabel VIII: Profiel van de bedrijven uit het laatste dossier van de krijgsraad te Mechelen
101

 

 

In de laatste zaak stonden 4 bedrijven terecht. De eerste 3 waren feitelijke verenigingen. De 

aanvoerders van deze ondernemingen speelden een leidinggevende rol in de Mechelse 

makelaarsbureaus S.H.O. en Ve.Ho.Ve. Het laatste bedrijf, een P.V.B.A., was opgericht 

tijdens de oorlog. Van Velthoven was de enige van de 12 ondernemingen die geen meubelen 

produceerde. Hij was vóór de oorlog een houtmakelaar en richtte tijdens de oorlog een 

houtbedrijf op, zonder succes. Het bedrijf Boschmans was vóór de oorlog een groot bedrijf 

met 160 werkkrachten. Als gevolg van de crisis in de meubelindustrie nam het aantal 

werknemers drastisch af. In 1940 stelde het bedrijf slechts 35 personen te werk. Het personeel 

nam licht toe tijdens de oorlog maar het bedrijf bleef een middelgrote onderneming. Het 

tweede bedrijf van Horckmans was gespecialiseerd in stijlmeubelen en breidde geleidelijk 

haar activiteiten uit door ook seriemeubelen te produceren. Het was in 1938 een groot bedrijf 

met meer dan 100 werknemers. Als gevolg van de crisis, die vooral de stijlfabrieken trof, 

halveerde het aantal werknemers in 1939. Tijdens de eerste twee bezettingsjaren steeg het 
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aantal werkkrachten opnieuw boven het gemiddelde van 1938 uit. Maar vanaf 1943 nam het 

personeel aanzienlijk af. Over het houtbedrijf van Van Velthoven werden in de deskundige 

verslagen geen cijfers gevonden. Het laatste bedrijf van Van Kerckhoven en Schorremans dat 

was ontstaan tijdens de oorlog, telde bij de aanvang in 1940 slechts 5 arbeiders en was dus 

een kleine onderneming. Het groeide tijdens de oorlog uit tot een middelgroot bedrijf, met op 

een bepaald moment 34 werkkrachten.  

 

Uit de tabel van de Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden bleek dat er in 

de stad Mechelen tijdens de oorlog 184 meubelbedrijven actief waren. In de rest van het 

arrondissement Mechelen werden nog eens 120 meubelbedrijven geteld.
 102

 In totaal vonniste 

de Mechelse krijgsraad 12 bedrijven in 8 dossiers. Uit de ledenlijst van de S.H.O. blijkt dat er 

183 bedrijven ingeschreven waren. Van deze bedrijven kwamen er 144 (78,6%) uit de stad 

Mechelen zelf, 39 ondernemingen (21,4%) waren gevestigd in andere steden.
103

 Als we weten 

dat 4 andere bedrijven gevonnist werden door een andere krijgsraad, dan komen we tot de 

vaststelling dat slechts 1 op de 10 leden van de S.H.O. strafrechterlijk vervolgd werd. In het 

strafdossier vond ik geen ledenlijst van de Ve.Ho.Ve. Voor de V.M.G. vond ik de namen van 

een twintigtal fabrikanten uit Mechelen en omstreken
104

 waarmee de houtmakelaars 

contracten afgesloten. Het document stelt dat er nog „tientallen anderen‟ waren waarmee de 

V.M.G. zaken deed. 105
 

 

Deze ledenlijsten onthullen alvast één feit: niet alle leveringen aan de Duitsers via 

makelaarsbureau‟s, en niet alle deelnemers aan deze leveringen, werden strafrechterlijk 

vervolgd. Sommige Mechelse meubelmakers ontsnapten waarschijnlijk aan vervolging omdat 

er een algemene, en in Mechelen zeker ook een lokale, consensus bestond over enige vorm 

van verdere economische activiteit tijdens de oorlog. Het optreden van het Mechels 

stadsbestuur en van burgemeester Dessain vereenvoudigde de vervolging en bestraffing van 

economische collaborateurs in de hout- en meubelsector niet. Andere dossiers werden 

vermoedelijk zonder gevolg geklasseerd omdat de leveringen relatief beperkt waren en het 

niet de moeite loonde om ze te bestraffen. Dit vermoeden werd bevestigd door een document 
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van substituut-krijgsauditeur Van de Velde in het dossiers Boschmans & co. Voor zijn 

eigenlijke conclusies schreef Van de Velde enkele „voorafgaande opmerkingen‟.
106

 Hij stelde 

dat het voor sommige bedrijven gunstiger was om tijdens de bezetting voor de Belgische 

sector te werken. Door de oorlogsomstandigheden tierde de Belgische zwarte markt 

weelderig. De prijzen voor meubels lagen veel hoger dan de vaste prijzen van de Duitse 

diensten. Enkel heel grote bedrijven die goed uitgerust waren, konden volgens het openbaar 

ministerie goede zaken doen met omvangrijke Duitse bestellingen. Deze bestellingen 

betroffen vaak grof, machinaal werk. Alleen zij die snel en in grote hoeveelheden leverden 

mochten een interessante winst verhopen. Substituut-krijgsauditeur Van de Velde, meende dat 

er niet veel Mechelse bedrijven in dat geval waren. De overwegend kleine meubelfabrikanten 

zagen in het werk voor de Duitsers geen winstgevende zaak. Des te meer daar ze zich meestal 

tevreden moesten stellen met de habbekratsen die hen door de makelaarsbureaus (S.H.O. & 

Ve.Ho.Ve.) werden doorgespeeld. De kleine fabrikanten wisten goed dat de grote spelers de 

belangrijkste bestellingen rechtstreeks uitvoerden. Bovendien moest er volgens Van de Velde 

vanaf eind 1941 – begin 1942 rekening worden gehouden met het feit dat de Duitse militaire 

diensten verzadigd waren en de bestellingen opdroogden. De bezetter wendde zich bij 

voorkeur tot de goedgekende firma‟s die in het verleden vlot hadden geproduceerd. Dit had 

ook gevolgen voor de S.H.O. en de Ve.Ho.Ve. Vanaf 1943 hielden ze zich vooral bezig met 

het verdelen van bestellingen voor de Duitse civiele sector en later ook voor Belgische 

klanten.
107
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3.2. ANALYSE EN BESPREKING VAN DE VONNISSEN UITGESPROKEN DOOR DE KRIJGSRAAD TE 

MECHELEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

 

3.2.1. Proces van de gebroeders VAN BOXMEER en Fidelis JOOS voor de krijgsraad van 

Mechelen op 20 juli 1945 

 

Het eerste dossier dat voor de krijgsraad van Mechelen verscheen m.b.t. economische 

collaboratie in de houtsector was dat van de firma‟s Acomal en Samic op 20 juli 1945. De 

betichten in de zaak waren de leden van de beheerraad van beide vennootschappen: Jean Van 

Boxmeer, Hendrik Van Boxmeer en Fidelis Joos. Zij zaten alledrie al in voorhechtenis. 

Bovendien stelde de Belgische Staat, bij monde van Meester Wagemans, zich ook burgerlijke 

partij tegen de N.V. Acomal en de N.V. Samic. Substituut-krijgsauditeur Van de Velde eiste 

levenslange dwangarbeid voor Jean Van Boxmeer, 20 jaar dwangarbeid voor Hendrik Van 

Boxmeer en 10 jaar dwangarbeid Joos Fidelis. Bovendien vorderde het openbaar ministerie 

dat een zakencijfer van 158.687.509,94 frank als retributie toekwam aan de schatkist. Door de 

krijgsraad van Mechelen werden de gebroeders Van Boxmeer en Fidelis Joos op tegenspraak 

schuldig bevonden aan economische collaboratie. Jean Van Boxmeer werd veroordeeld tot 

vijf jaar opsluiting. Bovendien werd hij ontzet uit de titels, graden, openbare ambten, 

bedieningen en diensten waarmee hij bekleed was. Hendrik Van Boxmeer en Fidelis Joos 

werden respectievelijk veroordeeld tot drie en vier gevangenisstraf. De eerste veroordeelde 

werd levenslang ontzet uit de burgerlijke en politieke rechten zoals voorzien bij art. 123sexies 

SWB, de tweede andere veroordeelden voor een termijn van twintig jaar. De retributie die de 

krijgsraad uiteindelijk toekende was niet het zakencijfer van de firma‟s maar de vergoedingen 

die de veroordeelden persoonlijk hadden ontvangen: 180.000 frank voor Jean Van Boxmeer, 

672.000 frank voor Hendrik Van Boxmeer en 274.000 frank voor Fidelis Joos. Alle roerende 

voorwerpen die gediend hadden of bestemd waren om het misdrijf te plegen werden verbeurd 

verklaard. De burgerlijke partij, de Belgische Staat, eiste een schadevergoeding van 

160.000.000 frank en stelde de drie beklaagden, samen met de N.V. Acomal en Samic, 

solidair verantwoordelijk. De krijgsraad volgde hem niet en beperkte de schadevergoeding tot 

5.000.000 frank, of 32 keer lager dan wat de burgerlijke partij had geëist.
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Dit opmerkelijke vonnis lokte heel wat protest en verontwaardiging uit. “Het Socialistische 

Weekblad. Arrondissementsfederatie Mechelen” schreef op 5 augustus 1945: “De uitspraak 

van den krijgsraad in de zaak „Acomal‟ heeft in het Mechelsche opspraak verwekt… De 

openbare meening redeneert als volgt: de kleine menschen, degenen die als leden van de 

fabriekswacht, als lid van de „Organisation Todt‟, als propagandist van het VNV of in andere 

kleine posten, den bezetter dienden, worden met straffen bedacht die tot 20 jaar hechtenis 

gaan. De groote garnaal komt er met vijf jaar van af…” Bovendien stelde dit weekblad dat de 

zaak Acomal “de eerste groote zaak was die vóór den Mechelschen krijgsraad gepleit 

werd”.
109

 

“De Waarheid”, het weekblad van de Vlaamse Kommunistische Partij, schreef in augustus 

1945 het volgende: “De straf van 5 jaar gevang voor Van Boxmeer Jan schijnt ons op zijn 

zachts uitgedrukt heel klein, veel te klein, in aanmerking genomen de geweldige leveringen 

die deze fabriek aan den vijand werden gedaan… De Maatschappijen „ACOMAL‟ en 

„SAMIC‟ werden eveneens veroordeeld tot 5 millioen frank schadevergoeding aan den Staat, 

wat eene bespotting is, in aanmerking genomen de enorme bestellingen door deze firma aan 

de Duitschers geleverd… Onder de Mechelsche bevolking heerscht groote verontwaardiging 

over deze uitspraak. Algemeen doet het gerucht de ronde dat zekere invloeden achter de 

coulissen aan het werk zijn met het doel eene reddende hand toe te steken aan de Mechelsche 

Meubelfabrikanten, groot- collaborateurs met den bezetter, en waarvan meerdere zaken in de 

nabije toekomst op den rol van het krijgsgerecht staan. Het vonnis tegen Acomal zou wel eens 

toonaangevend kunnen zijn voor al de volgende gevallen van economische collaboratie uit de 

Mechelsche meubelnijverheid. De krijgsauditeur teekende beroep aan tegen het vonnis wat 

wel bewijst dat de uitspraak niet de juiste uitspraak is.”  In een ander artikel uit hetzelfde 

weekblad stond het volgende: “Hij die zijn fabriek heeft bewaakt, opdat „von Boxmeer‟ rustig 

zou kunnen produceeren, de knecht dien hij zelf betaalde, de domme, lompe proleet, die voor 

een stuk spek, zijn ziel verkocht aan den duivel, krijgt TIEN JAAR opsluiting. Den geldzak, 

den meester, den waren misdadiger… VIJF JAAR ! ! !” En: “Onze demokratische bevolking 

heeft genoeg ervaring om duidelijk te zien wat de oude pruiken in het schild voeren; VIJF 

JAAR voor een der grootste economische collaborateurs van ons land, beteekent niet alleen 

één der misdadigers aan de gerechtigheid te onttrekken, maar het is meer, het is een 

schaamtelooze openlijke vrijpleiting der tientallen schatrijke, aangeklaagde economische 

collaborateurs.”
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Uit de uiteenzetting der zaak van de substituut-krijgsauditeur Van de Velde bleek dat de N.V. 

“Ateliers de Construction de Malines” (A.CO.MAL) werd gesticht op 12 december 1912 met 

als doel de uitbating van een constructiehuis voor de aanmaak van en de handel in allerhande 

houten en metalen materialen voor spoorwegen, voorwerpen, werktuigen en apparaten, 

gebinten,…. Het vennootschap was samengesteld uit familieleden en aanverwanten van de 

Van Boxmeers. Op 23 september 1927 werd de N.V. “Société Anonyme – Matériel pour 

installations céramiques” (S.A.M.I.C.) opgericht met als doel de verkoop van machines voor  

steenbakkerijen. Jan en Hendrik Van Boxmeer waren de beheerders van Acomal en de 

belangrijkste aandeelhouders. Zij bezaten ieder 2970 aandelen op een totaal van 6000. Hun 

schoonbroer Joos Fidelis zwaaide de scepter bij Samic en bezat 253 van de 300 aandelen.  

De economische crisis van de jaren 1937, 1938 en 1939 trof beide firma‟s. In 1940 leek men  

uit het dal te klimmen door de levering van koetswerken voor legerwagens en barakken ten 

behoeve van het Franse en het Belgische leger. Tijdens WOII fabriceerde de N.V. Acomal 

„davits‟, metalen onderdelen van reddingsboten voor zeeschepen. Dit materiaal werd geleverd 

aan de Duitse „Kriegsmarine‟. Bovendien fabriceerde de firma ook barakken, garages, 

gebinten, dubbele bedden, enz… producten die de firma rechtstreeks leverde aan de 

„Wehrmacht‟. De N.V. Samic leverde 50 grote barakken rechtstreeks aan de „Wehrmacht‟ en 

stelde voor de uitvoering van de Duitse bestellingen haar bedienden, personeel en machines 

ter beschikking van de N.V. Acomal.
111

  

 

Volgens de substituut-krijgsauditeur bewees de publiciteit en de aankondigen in Duitstalige of 

nationaal-socialistische dagbladen, dat Acomal actief solliciteerde naar bestellingen van de 

vijand. De goede organisatie van het bedrijf, de uitbreiding ervan door de aankoop van 

nieuwe machines, de gelijkmatige stijging van het aantal aangewende werkkrachten (van 149 

arbeiders in 1939, tot 301 in 1940 en met een hoogtepunt van 489 arbeiders in 1941), het 

volume aan overuren, de spectaculaire stijging van het elektriciteitsverbruik en van het 

algemeen zakencijfer bewezen volgens aanklager Van de Velde dat de N.V. haar productie 

uitsluitend afstemde op de noden van de vijand, en dat ze haar productie zo niet stelselmatig 

opdreef dan toch minstens aanhield op een abnormaal hoog peil. De boekhouding van de 

N.V.‟s was volgens de betichten vernietigd tijdens een luchtaanval van de geallieerden op 19 

april 1944. Daardoor kon men de hoeveelheden gefabriceerd materiaal slechts bij benadering 
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bepalen. Uit de fiscale aangiften van Acomal bleek dat het officiële omzetcijfer voor de 

productie tijdens de bezetting 158.687.509,94 frank bedroeg met een nettowinst van 

6.780.133,72 frank. Voor Samic bedroeg het algemeen omzetcijfer 728.394,50 frank en een 

nettowinst van 139.748,33 frank. Dezelfde fiscale data onthulden dat Jean Van Boxmeer een 

persoonlijk voordeel had van 3.758.932,56 frank, Hendrik Van Boxmeer van 4.083.166,19 

frank en Fidelis Joos van 916.066,59 frank. Volgens de substituut-krijgsauditeur stond het 

vast dat: “De betichten de leveringen deden met de vijand in een geest van samenwerking 

waarbij ieders optreden min of meer onontbeerlijk hulp was voor de ander.” En, dat: “… de 

drijfveer daartoe de heerzucht als industrieel en het winstbejag was.”
 112

 Het openbaar 

ministerie vorderde zware straffen, zoals hoger vermeld.  

 

Welke argumenten brachten de advocaten in om de geëiste strafmaat van het openbaar 

ministerie te ontzenuwen? Meester Van der Plancken verdedigde de eerste beklaagde Jean 

Van Boxmeer. Meester Lilar trad op voor  Hendrik Van Boxmeer en Meester Van der Donck 

voor Fidelis Joos. Meester Nobels was de verdediger van de rechtstreeks gedagvaarde N. V.‟s 

Acomal en Samic. De beklaagden voerden op hun proces aan dat de toestellen en voorwerpen 

die ze aan de vijand hadden geleverd, niet vielen onder toepassing van art. 115 SWB na de 

aanpassing ervan door de besluitwet van 25 mei 1945. Zowel de fabricatie en levering van 

metalen „davits‟ als van houten barakken, garages, gebinten, dubbele bedden waren volgens 

de beklaagden noch oorlogsmateriaal voor aanval of verdediging, noch oorlogsmunitie, noch 

losse stukken voor de vervaardiging van dit materiaal of deze munitie. De advocaten van de 

beklaagden beklemtoonden dat de geleverde „davits‟ niet bestemd waren voor het bouwen van 

oorlogsschepen maar alleen als onderdelen voor reddingsloepen. Het gebruik van 

reddingsloepen was voorgeschreven door de rechten van de mens en de internationale 

gebruiken op zee. Bovendien stelden de beklaagden dat de geleverde producten en 

voorwerpen geen “alle andere voor militaire doeleinden bestemde bouwwerken of 

installaties” waren en dat het evenmin om materialen of producten ging waarvan zij wisten 

dat ze bestemd waren voor de uitvoering van dergelijke strafbare werken.
113

  

 

De krijgsraad besloot dat deze „davits‟ wel degelijk losse stukken waren die dienden voor het 

vervaardigen van oorlogsmateriaal. De reddingsboten waren niet alleen dienstig voor hulp aan 

mensen in nood maar konden ook ingezet worden voor offensieve en defensieve doeleinden. 
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Bovendien toonde het onderzoek van het krijgsauditoraat aan dat de betichten goed wisten dat 

hun toestellen bestemd waren voor de “Kriegsmarine”. De firma‟s Acomal en Samic wisten 

eveneens dat de barakken, gebinten en dubbele bedden besteld werden door de Duitse 

„Wehrmacht‟. De krijgsraad oordeelde dan ook dat de goederen geproduceerd door de twee 

N.V.‟s vielen onder de tweede alinea van art. 115 §2 SWB. Bovendien konden de beklaagden 

niet bewijzen dat zij bij de productie en de leveringen alle hun ter beschikking staande 

middelen hadden aangewend om zich te verzetten tegen het uitvoeren van bestellingen in het 

voordeel van de vijanden van Belgische Staat.
114

 

 

De beklaagden voerden als rechtvaardigingsgrond aan dat zij niet vrijelijk hadden gehandeld 

maar onder dwang van de bezetter, en meer specifiek door twee verordeningen die de Duitsers 

in mei 1940 uitvaardigden.
 
Volgens de krijgsraad stond het vast dat de bezetter op 10 mei 

1940 een verordening afkondigde waarin o.a. gestipuleerd stond dat: “…opruiing tot staking, 

het moedwillig neerleggen van de arbeid, werkstakingen, en verhinderen van werkwillige 

elementen, de sluiting zonder geldige reden van alle nijverheidsinstellingen, handelszaken en 

banken door het krijgsgerecht zou worden bestraft”. Op 20 mei 1940 maakte de bezetter een 

tweede verordening bekend waarbij de verantwoordelijke leiders van de ondernemingen 

verplicht werden hun zaken behoorlijk te besturen en voort te zetten en dat: “…de inbreuken 

op deze verordening beteugeld werden door gevangenisstraffen en geldboeten”. Maar de 

krijgsraad van Mechelen was van oordeel dat de dreiging met sancties niet van die aard was  

dat zij de vrije wil en de beslissingbevoegdheid van de industriële leiders zou hebben 

aangetast. De krijgsraad concludeerde dat de verordeningen van de bezetter niet de dwang 

uitmaakten zoals bepaald in artikel 71 SWB. Het was dus niet de vrees voor de 

aangekondigde straffen die de nijveraars er toe dwong om hun activiteiten te hervatten. 

Bovendien konden de beklaagden geen gepersonaliseerd bevelschrift van Duitsers voorleggen 

die hun bedrijven zou verplicht hebben om de productie van hun gespecialiseerde producten 

verder te zetten.
115

 

 

Alhoewel de verordeningen niet onder toepassing van art. 71 SWB vielen, hield de krijgsraad 

wel rekening met het feit dat de drie beklaagden bij het stellen van hun strafbare economische 

handelingen, sterk beïnvloed waren door én de Duitse verordeningen én de specifieke 

omstandigheden van mei 1940. Het krijgsauditoraat verwees naar verklaringen, kort na de 
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capitulatie, van vooraanstaande personaliteiten wiens loyaliteit en vaderlandse gevoelens 

boven alle verdenking stonden. Zij hadden de bedrijven en nijveraars aangeraden om hun 

industriële en economische bedrijvigheid te hervatten om op die manier de algemene 

werkloosheid te bestrijden en de arbeidende klasse in staat te stellen te voorzien in het 

levensonderhoud van hun families. De krijgsraad van Mechelen stelde dat de drie beklaagden 

bij de doorstart van hun fabriek na de capitulatie niet precies konden weten welke productie 

vanuit nationaal belang af te keuren, aangeraden of tolereerbaar was. Zij moesten beslissingen 

nemen in een chaotische periode met de afwezigheid van een duidelijk Belgisch beleid en een 

ontredderd overheidsapparaat. Deze omstandigheden hadden de vrije wil van de beklaagden 

niet vernietigd maar hun handelen werd er wel in grote mate door beïnvloed.
 116

 

 

Het openbaar ministerie wierp tevergeefs op dat de aangehaalde turbulentie en onduidelijke 

omstandigheden alleen aanwezig waren in de eerste weken van de bezetting. De substituut-

krijgsauditeur stelde dat het na een transitperiode voor de beklaagden duidelijk moet geweest 

zijn dat hun productie en leveringen die zij deden een vorm van strafbare collaboratie was. 

Maar de krijgsraad aanvaardde dat bij een eventuele stopzetting van het aangevangen werk, 

de beklaagden zich bloot stelden aan de willekeurige straffen van de bezetter, zoals het in 

hechtenis nemen van de beheerders en bestuurders en het onder „Verwaltung‟ stellen van de 

onderneming, of de opeising of deportatie van de werkkrachten, enz…
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Het openbaar ministerie voerde aan dat de firma Acomal had gehandeld uit winstbejag en dat 

dit dus een verzwarende omstandigheid was. De krijgsraad oordeelde dat het onderzoek 

aantoonde dat “de beklaagden zich nooit met de bezetter ophielden om voordelen te bekomen 

voor zichzelf of voor hun inrichting”. Bovendien stelde de krijgsraad ook dat de N.V. Acomal 

geen uitzonderlijke bedrijvigheid aan de dag legde, “zoals helaas zovele andere inrichtingen 

deden, met hun activiteit abnormaal op te voeren, bestellingen na te lopen en hun inrichtingen 

voor de collaboratie met de vijand uit te breiden, of hun fabricatie in diens voordeel te 

veranderen of aan te passen”. De krijgsraad beschouwde de activiteit van Acomal tijdens de 

bezetting niet als abnormaal, de N.V. fabriceerde ongeveer evenveel als voor WOII en remde 

de productie in het laatste anderhalf jaar van de bezetting af, op een moment toen de nood van 

de vijand het hoogst was. De stelling van het openbaar ministerie dat de productie tijdens de 

bezettingsjaren abnormaal was leek plausibel als men het zakencijfer van de bezettingsjaren 

vergeleek met het zakencijfer uit de crisisjaren net voor de oorlog. Maar de krijgsraad van 
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Mechelen noemde dat een verkeerde vergelijking. Voor de rechters konden de crisisjaren van 

eind de jaren '30 niet als norm gelden omdat dit precies jaren van abnormale economische 

activiteit waren. De krijgsraad oordeelde dat de drie beklaagden wel hadden gehandeld uit 

winstbejag (art. 123ter SWB). Niet zozeer de omvang van de leveringen werd in rekening 

gebracht maar het feit dat de fabricatie van „davits‟ de N.V. Acomal in een uiterst 

winstgevende monopoliepositie plaatste die zij gedurende de ganse bezettingsperiode 

probeerde te behouden. Het bewijs van handelen uit winstbejag in hoofde van F. Joos, de 

derde beklaagde, vond men het feit dat zijn N.V. Samic een bestelling van 50 barakken 

aanvaardde terwijl de firma voor de oorlog nooit actief was geweest in deze branche.
 118

   

 

Jean Van Boxmeer kreeg de „zwaarste‟ straf omdat hij de feitelijke leider was van de N.V. 

Acomal. Omdat Hendrik Van Boxmeer een ondergeschikte rol speelde, vond de krijgsraad 

van Mechelen het niet gepast hem een criminele straf op te leggen. Voor Fidelis Joos, die zich 

als beheerder van Samic schuldig had gemaakt aan economische collaboratie, werden 

verzachtende omstandigheden aanvaard. De N.V. Samic ontplooide een relatief geringe 

economische activiteit en leverde „slechts‟ 50 betrekkelijk kleine barakken aan de 

„Wehrmacht‟. Ook hij ontsnapte aan een criminele straf. De krijgsraad hield in haar vonnis 

duidelijk rekening met het feit dat de beklaagden tijdens de moeilijke bezettingsjaren hun 

sociale verplichtingen jegens hun personeel zeer stipt waren nagekomen. Dat werd 

uitdrukkelijk aanvaard als verzachtende omstandigheid. De N.V. Acomal had aanzienlijke 

bedragen gereserveerd voor extra vergoedingen aan het werkvolk en de bedienden, voor 

loonsverhogingen, soep- en maaltijdbedelingen, het gratis uitdelen van brandhout. Daarnaast 

legden de beklaagden een uitzonderlijke vrijgevigheid aan de dag voor voortvluchtige 

personen en konden de weldadigheidsinstellingen van hun stad rekenen op hun gulle steun. 

 

De substituut- krijgsauditeur vorderde een bedrag van 158.687.509,94 frank retributie ten bate 

van de schatkist, en dit op grond van art. 123ter SWB. Maar de krijgsraad van Mechelen 

verwees naar de algemene rechtsprincipes zoals neergeschreven in artikel 42 SWB waarin 

gesteld werd dat de rechtbanken niet gemachtigd waren om de verbeurdverklaring van 

dergelijke bedragen uit te spreken omdat de zakencijfers ontvangen door juridische 

rechtspersonen noch het voorwerp, noch het product van een misdrijf konden zijn. De 

krijgsraad stelde dat enkel de sommen die door fysische personen werden ontvangen, 
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verbeurd konden worden verklaard. De som van 158.687.509,94 frank, die werd gerealiseerd 

via de firma‟s Acomal en Samic kon dus niet verbeurd verklaard worden. De vordering tot 

verbeurdverklaring werd enkel gegrond bevonden voor de sommen die de beklaagden 

persoonlijk hadden verworven: 180.000 frank voor Jean Van Boxmeer, 672.000 voor Hendrik 

Van Boxmeer en 274.000 frank voor Fidelis Joos.  

 

Voor de schadevergoeding die de Belgische Staat als burgerlijke partij eiste konden volgens 

de krijgsraad van Mechelen alleen de drie betichten solidair verantwoordelijk worden gesteld. 

De N.V. Acomal en Samic waren op basis van artikel 384 BW niet burgerlijk aansprakelijk. 

De drie betichten handelden wel als bestuurders en beheerders van de N.V.‟s en berokkenden 

op die manier schade aan de Belgische Staat. De burgerlijke partij, in casu de Belgische Staat,  

moest niet alleen het bewijs leveren dat zij werkelijk schade had geleden, maar ook de 

omvang van die schade argumenteren. De advocaat van de Belgische Staat was van mening 

dat het zakencijfer uit de oorlogsjaren een goede indicatie was voor het bepalen van de  

geleden schade en eiste een bedrag van 160.000.000 frank. De krijgsraad volgde hem niet in 

deze redenering en stelde: “Als zou het bedrag der schade overeenstemmen met het 

zakencijfer is al te eenvoudig”. De rechters hadden het wel moeilijk om tot een redelijke 

schaderaming te komen. “Zelfs de meeste bekwame deskundigen, konden bij benadering het 

bedrag der schade niet beramen”, zo stelde de krijgsraad vast. Er waren heel veel factoren 

die de schade beïnvloedden. Uiteindelijk werden de N.V. Acomal en Samic burgerlijk 

aansprakelijk gesteld voor de daden van hun bestuurders en werden ze samen met de drie 

beklaagden solidair veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van slechts 

5.000.000 frank ten bate van de Belgische Staat. De krijgsraad maakte toepassing van het 

juridische principe “actori in cumbat probatio”: de eisende partij had het bewijs moeten 

leveren van elke hogere schade.
119
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3.2.2. Proces van de familie VAN CRAEN voor de krijgsraad van Mechelen op 29 juli 1946 

 

Eén jaar na de uitspraak in de zaak Van Boxmeer (juli 1945), verscheen een tweede zaak van 

economische collaboratie in de hout- en meubelsector voor de krijgsraad van Mechelen. In 

deze zaak werden Jozef, Jean-Guillaume en Frans Van Craen (de vennoten van de feitelijke 

vereniging “Firma Van Craen G. en Zoon”) beticht. De Belgische Staat stelde zich burgerlijke 

partij en liet zich verdedigen door Meester Wagemans. De substituut-krijgsauditeur Cortois 

trad op in naam van het openbaar ministerie en eiste 15 jaar dwangarbeid voor Jozef Van 

Craen en 5 jaar opsluiting voor Jean-Guillaume Van Craen. De som van 86.164.804 frank zou 

als retributie verbeurd verklaard moeten worden. De derde beklaagde Frans Van Craen werd 

burgerlijk aansprakelijk gesteld. De krijgsraad van Mechelen veroordeelde Jozef Van Craen 

op tegenspraak tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens economische collaboratie (art 

115 SWB). Hij werd van rechtswege levenslang ontzet uit de rechten opgesomd in art. 

123sexies. De som van 52.906.720 frank – de omzet van zijn bedrijvigheid tijdens de oorlog– 

werd eigendom van de schatkist verklaard. Alle half of geheel afgewerkte voorwerpen en 

producten die bestemd waren voor het misdrijf en de roerende voorwerpen die gediend 

hadden voor het misdrijf, werden verbeurd verklaard. Jozef Van Craen moest de Belgische 

Staat een schadevergoeding van 1.500.000 frank betalen. Jean-Guillaume Van Craen werd 

door de krijgsraad van Mechelen vrijgesproken en ook de eis van de burgerlijke partij ten 

opzichte van hem werd niet weerhouden. Jean-Guillaume en Frans Van Craen werden wel 

burgerlijk verantwoordelijk gesteld voor de veroordelingen tot schadevergoeding, geldboete, 

kosten, verbeurdverklaringen, teruggave en geldelijke straffen die tegen Jozef Van Craen 

waren uitgesproken, respectievelijk voor de sommen van 4.630.396,07 en 2.776.770,54 

frank.
120

 

 

Uit het onderzoek door het krijgsauditoraat bleek dat de firma Van Craen en Zoon in 1923 

werd opgericht door Jean Guillaume Van Craen. In 1935 kwamen zijn twee zonen Jozef en 

Frans in de zaak. Er werd een verdeelsleutel afgesproken: vader Jean-Guillaume behield 40%  

zijn twee zonen kregen elk 30% toebedeeld. Jozef Van Craen was de directeur van het bedrijf, 

zijn vader Jean-Guillaume stond hem bij. Frans Van Craen liet zich nooit met de handelszaak 

in omdat hij beroepsofficier was. Voor de oorlog hield de firma Van Craen zich uitsluitend 

bezig met de fabricatie van meubelen. In oktober 1939 richtte Van Craen samen met De Vos 
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en Michiels een feitelijke vennootschap (D.M.V) van tijdelijke duur op om samen een 70-tal 

barakken te vervaardigen voor het Belgisch leger en een aantal barakken en munitiekisten 

voor het Franse leger. Zij konden beroep doen op Deodatus Van Hoey die de contacten legde 

met het Belgische en het Franse leger en hiervoor een commissieloon opstreek. In de 

vennootschap D.M.V. had elk van de drie deelgenoten recht op een derde van de winst. De 

Vos stelde zijn fabriek en zijn machines ter beschikking, Michiels en Van Craen financierden 

de zaak en verbonden er zich toe om hun arbeiders af te staan. De firma Van Craen werkte 

verder zoals voorheen en had geen uitstaans met de feitelijke en tijdelijke vennootschap 

D.M.V. Onmiddellijk na de capitulatie hernam de firma Van Craen het werk. Via het comité 

Peremans en met goedkeuring van de burgemeester fabriceerde Van Craen 4.000 tabourets 

voor het „Luftgaukommando‟. Langs de S.H.O. leverde Van Craen, tot in februari 1941 nog 

4.000 tabourets, 5.000 koffers, 3.150 bedden, 405 soldatentafels en 100 bureaus aan Duitse 

legereenheden. Daarna werkte Van Craen niet meer voor het S.H.O. Op 22 september 1940 

bood Van Hoey een interessant contract aan voor de levering van barakken voor het 

„Luftgaukommando‟. Van Hoey was een tussenpersoon die zelf contracten afsloot met de 

Duitse diensten om ze dan door bepaalde fabrikanten te laten uitvoeren, mits het afstaan van 

een zekere winstmarge. Van Craen nam de bestelling aan en ging akkoord met een 

commissieloon van 4% voor Van Hoey. Hij werkte voor Van Hoey tot augustus 1941, daarna 

werkte Van Craen rechtstreeks voor een specifieke afdeling van het „Luftgaukommando‟: het 

Bautechnisches Beschaffungsamt. De totale afzet van de firma Van Craen tijdens de bezetting 

werd volgens de substituut-krijgsauditeur als volgt verdeeld: 2,05% voor de Belgische sector, 

2,13% via de S.H.O., 23,87% via de Arbeidsgemeenschap Van Hoey; 71,46% rechtstreeks 

voor het Bautechnisches Beschaffungsamt en 0,49% voor andere diensten van het 

„Luftgaukommando‟. De krijgsauditeur concludeerde dat in totaal 97,95% van het zakencijfer 

van de firma Van Craen met een waarde van 86.164.804 frank, bestemd was voor de 

Duitsers.
121

 

 

Substituut-krijgsauditeur Cortois stelde dat de leveringen aan de Duitsers vrijwillig gebeurden 

en dat de productie niet afgeremd werd. Het “argument Dessain” kon volgens Cortois niet 

worden ingeroepen omdat Van Craen één van de fabrikanten was die door de Mechelse 

burgemeester gelaakt werden omdat zij in september 1940, buiten de goedkeuring van de 

burgemeester om, rechtstreeks solliciteerden naar Duitse bestellingen. Het openbaar 
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ministerie aanvaardde wel de mogelijkheid van gedwongen productie, maar pas op het einde 

van de bezetting. Uit de verklaring van een werkman Somers bleek: “Op het laatst der 

bezetting mocht de fabriek vanwege den bezetter geen meubelen meer maken; er stond alsdan 

een man op den uitkijk om ons te verwittigen van de aankomst der duitschers”. Het 

deskundige verslag onthulde dat de productie tot een abnormaal peil werd opgevoerd. Van 

Craen, voor de oorlog een klein elektriciteitsverbruiker, werd vanaf 1941 ingeschreven als een 

grote verbruiker en genoot een speciaal tarief. Bovendien toonde het verslag aan dat de 

installaties werden verbouwd en uitgebreid om aan de bestellingen van de vijand te voldoen. 

Om het rendement te verhogen werd de fabriek vergroot en gemoderniseerd. Een atelier, een 

ketelhuis voor de centrale verwarming en een aantal bijgebouwen werden gebouwd. Men 

vernieuwde ook de machines en het materiaal. De deskundige concludeerde dat het bedrijf 

Van Craen voor de oorlog een middelgrote onderneming was die tijdens de oorlog uitgroeide 

tot één van de belangrijkste houtbewerkingfabrieken in Mechelen. Volgens de schatting van 

de deskundige stegen zowel het zakencijfer, de winsten als het aantal werklieden. In 1938 en 

1939 telde het bedrijf ongeveer 60 werklieden, op het hoogtepunt in 1942 werden er meer dan 

dubbel zoveel mensen tewerkgesteld, namelijk 141 werklieden. Daarenboven bereikte het 

aantal werkuren een ongezien piekmoment in 1942. Aanklager Cortois meende dat de 

productie vóór de oorlog als normaal moest worden beschouwd en dat men rekening moest 

houden met het feit dat de sector tijdens de bezetting kampte met een gebrek aan 

grondstoffen, vervoer en machines. Dat de firma Van Craen in deze moeilijke economische 

omstandigheden er in slaagde om haar vooroorlogse productie te verdubbelen, ja zelfs te 

verdriedubbelen, was voor het openbaar ministerie het beste bewijs dat de bedrijfsleiding zijn 

oorlogproductie opvoerde tot een abnormaal peil en dat men bijgevolg handelde uit 

winstbejag.
 122

  

 

Jozef en Jean-Guillaume stelden Meester Baets en Meester De Coninck aan als hun 

verdedigers. Meester De Cocq verdedigde Jean-Guillaume Van Craen en Meester Nobels, 

Frans Van Craen. Jozef van Craen betwiste de feiten die hem ten laste werden gelegd niet 

maar zijn advocaten haalden in hun besluiten twee rechtvaardigingsgronden aan. Jozef Van 

Craen zou niet vrijelijk gehandeld hebben maar onder morele dwang van de Duitse 

verordeningen van 10 en 20 mei 1940.
123

 De krijgsraad van Mechelen oordeelde dat deze 

rechtvaardigingsgrond enkel gold als er sprake was van een noodtoestand die het voor de 
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beklaagde onmogelijk maakte om aan deze externe dwang te weerstaan. Net zoals bij de zaak 

Van Boxmeer oordeelde de krijgsraad van Mechelen dat de nijveraars hun activiteit niet 

hernamen uit vrees voor de verordeningen en de aangekondigde sancties maar vanuit de 

gedachte dat het noodzakelijk was de productie te hernemen om de werkloosheid te bestrijden 

en de loontrekkenden in staat te stellen te voorzien in het onderhoud van hun families. Het 

begrip noodtoestand, niet uitdrukkelijk voorzien in het strafrecht maar wel aanvaard als 

rechtvaardigingsgrond zoals bleek uit de rechtsleer en de gevestigde rechtspraak, werd door 

de krijgsraad van Mechelen in de zaak Van Craen niet aanvaard. De krijgsraad van Mechelen 

oordeelde dat “de wetgever van 25 mei 1945, van dezen noodtoestand rekening heeft 

gehouden in het bepalen van de strafbare hulpverschaffing en diensvolgens na de rechtbank 

tot wijzen gehouden is, de voorwaarden en beperking ervan na te leven”. De rechtbank kon 

dus alleen onderzoeken of de leveringen onder één of meer categorieën van de besluitwet van 

25 mei 1945 vielen. De eerste verweermiddelen – de dwang en de noodtoestand – die de 

beklaagden inriepen werden dus ongegrond verklaard.
 124

  

 

De tweede rechtvaardigingsgrond die werd ingeroepen door de verdediging was de 

onoverwinnelijke dwaling. Volgens de krijgsraad stond het vast dat na de capitulatie van het 

Belgisch leger, de Mechelse hout- en meubelindustrie terug op gang kwam op initiatief van 

het stadsbestuur en burgemeester Dessain. De burgemeester wou de werkloosheid en de 

negatieve gevolgen ervan bestijden. Opnieuw beklemtoonde de krijgsraad dat de 

vaderlandslievende gevoelens en loyaliteit van Dessain boven iedere verdenking stonden. De 

krijgsraad nam aan dat de beklaagden ter goeder trouw aan het werk gingen. Voor de eerste 

maanden van de bezetting werd deze rechtvaardigingsgrond dan ook aanvaard. Bovendien 

nam Van Craen eind september 1940 geen initiatief om rechtstreeks met de Duitse overheden 

te onderhandelen. Hij zette ter goede trouw zijn fabricatie verder zoals onder het beheer van 

het comité Peremans, en aanvaardde bestellingen door tussenkomst van de S.H.O. of de 

“Arbeidsgemeenschap Van Hoey”. Maar vanaf begin 1941 kon er volgens de krijgsraad in 

hoofde van de beklaagde geen dwaling meer bestaan “omdat het alsdan voor niemand meer 

verborgen was dat eene zulkdanige hulverschaffing aan den vijand, door het Strafrecht als 

een misdaad wordt beteugeld.” De krijgsraad concludeerde dat de firma Van Craen na 1941 

producten leverde waarvan men wist dat ze bestemd waren voor militaire doeleinden en dat 

de beschikbare middelen om zich te verzetten tegen de bestellingen niet ten volle werden 
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benut. Jozef Van Craen was de feitelijke leider van de firma en werd daarom alleen schuldig 

bevonden aan economische collaboratie, met de verzwarende omstandigheid van winstbejag 

en dit voor de rechtstreekse leveringen aan het Bautechnische Beschaffungsamt tot einde 

1943. Vanaf 1944 streefde Jozef Van Craen veeleer het doel na om zijn werkvolk aan het 

werk te houden en hen van opeising te vrijwaren. De leveringen na 1943 werden door de 

krijgsraad niet weerhouden als strafbare daden. Van Craen stelde zelfs voortvluchtige en 

werkonwillige arbeiders te werk om hen te onttrekken aan een deportatie naar Duitsland. De 

krijgsraad hield ook rekening met verzachtende omstandigheden. Jozef Van Craen was tijdens 

de bezetting zijn sociale verplichtingen tegenover zijn werkvolk meer dan correct nagekomen. 

Hij gaf hen aanzienlijke vergoedingen, in speciën en in natura, en was vrijgevig voor 

noodlijdende burgers. De krijgsraad van Mechelen stelde op 29 juli 1946 de eerste beklaagde 

Van Craen Jozef op tegenspraak schuldig aan de overtreding van art. 115 § 2, 2° SWB met de 

verzwarende omstandigheid van winstbejag. Vader Jean-Guillaume Van Craen, hoewel hij op 

papier 40% van de feitelijke vennootschap bezat, was tijdens de bezetting geen bedrijfsleider 

meer en was niet meer actief betrokken bij het meubelbedrijf. Daarom sprak de krijgsraad van 

Mechelen hem vrij. Frans Van Craen was kapitein in het Belgische leger en werd als 

beroepsofficier gedurende de hele bezetting krijgsgevangen gehouden in Duitsland. Maar 

omdat hij als vennoot, zelfs al was hij afwezig en al gebeurden de kwestieuze transacties 

buiten zijn weten om, inkomsten verwierf die voortkwamen uit het misdrijf, achtte de 

krijgsraad het billijk dat deze sommen terugkeerden naar de staat. Daarom werd hij samen 

met Jean-Guillaume Van Craen burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld.
 125

  

 

3.2.3. Proces van Jan HUYGENS voor de krijgsraad van Mechelen op 23 oktober 1946 

 

Kort na het proces Van Craen, stond alweer een nieuwe zaak tegen een meubelfabrikant op de 

rollen van de krijgsraad van Mechelen. Jan Huygens werd door het openbaar ministerie 

beschuldigd van economische collaboratie (art. 115 SWB). Hij zou tijdens de bezetting 

barakken, camouflagegestellen, gebinten en meubelen hebben geleverd aan militaire en 

burgerlijke diensten van de vijand voor een zakencijfer van 20.365.596,45 frank. Substituut-

krijgsauditeur Van de Velde, optredend als openbaar ministerie, eiste 7 jaar opsluiting en de 

retributie van het voornoemde zakencijfer. De Belgische Staat stelde zich burgerlijke partij. In 

het vonnis van 23 oktober 1946 werd Huygens schuldig bevonden aan art. 115 SWB. Hij 
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werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Bovendien werd hij levenslang ontzet van de 

rechten vermeld in art. 123sexies SWB. Een som van 14.677.315 frank werd als retributie 

toegewezen aan de Belgische Staat. De half of geheel afgewerkte voorwerpen en producten 

die bestemd waren voor de strafbare hulpverschaffing en alle roerende voorwerpen die 

gediend hadden of bestemd waren voor het plegen van het misdrijf werden verbeurd 

verklaard. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Meester Basijn, eiste een 

schadevergoeding van 20.000.000 frank. De krijgsraad achtte het billijk om de geleden schade 

te beperken tot 1.100.000 frank.
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Uit uiteenzetting der zaak door Van de Velde blijkt dat de firma Huygens een éénmanszaak 

was uitgebaat door Jan Huygens. In 1938 en 1939 kende het bedrijf, net als vele andere 

Mechelse meubelbedrijven, moeilijkheden en fabriceerde het met verlies. Vanaf 10 augustus 

1940 tot 25 juni 1943 leverde het bedrijf regelmatig rechtstreeks aan de „Wehrmacht‟. Vanaf 

30 september tot 18 februari 1942 voerde Huygens leveringen langs de S.H.O. uit. De firma 

leverde ook aan het Duitse leger door bemiddeling van de “Arbeidsgemeenschap Van Hoey”. 

Het waren volgens Van de Velde militaire leveringen waarvan Huygens wist dat ze bestemd 

waren voor de inrichting van militaire bouwwerken of installaties. Gedurende de oorlog werd 

er ook voor de Duitse civiele sector geproduceerd, o.a. voor het Ministerium Speer. De feiten 

resumeerden zich als volgt: 27,1% van het zakencijfer (7.572.453,50 frank) werd aan 

Belgische en buitenlandse cliënten gefactureerd, de overige 72,9% (20.363.569,45 frank) 

betroffen leveringen aan de Duitsers.
127

 

 

De verdedigers van Huygens waren Meester Smet, Van de Mert en Wagemans. Hun stelling 

dat de beklaagde niet wist dat de meubelen en gebinten geleverd werden aan de „Wehrmacht‟ 

en andere Duitse diensten en dat ze bestemd waren voor militaire doeleinden, werd door de 

krijgsraad niet aanvaard. De krijgsraad volgde het openbaar ministerie en stelde dat Huygens 

wel degelijk op de hoogte was van de bestemming van zijn leveringen. De aard van sommige 

meubelen, de hoedanigheid van de bestemmeling en de briefwisseling met de „Wehrmacht‟ 

toonden ondubbelzinnig aan dat Huygens moet geweten hebben voor wie hij werkte. De 

advocaten van Huygens haalden in hun besluiten de twee rechtvaardigingsgronden aan die 

Van Craen‟s advocaten 3 maanden eerder hadden opgeworpen.
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Huygens‟ advocaten pleitten ten eerste dat hun cliënt niet vrijelijk had gehandeld maar onder 

dwang van de bezettende overheid. De verdediging voerde aan dat de geleverde meubelen 

door de bezetter waren opgeëist. Deze bewering steunde op 5 bons uit 1941 en verklaringen 

van getuigen die gehoord hadden dat de beklaagde door de Duitse overheden bedreigd werd. 

De krijgsraad achtte de getuigenissen en de opeisingsbons niet afdoende om de ingeroepen 

rechtvaardigingsgrond te aanvaarden. Tijdens het onderzoek vond het krijgsauditoraat 

briefwisseling tussen Huygens en diensten van de „Wehrmacht‟. Deze toonden volgens het 

openbaar ministerie ondubbelzinnig aan dat de contracten vrij werden afgesloten en zonder 

dwang werden uitgevoerd. De krijgsraad trad deze redenering bij en verklaarde het eerste 

rechtvaardigingsmiddel ongegrond.
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Ten tweede stelden de advocaten van de verdediging dat Huygens het slachtoffer was van een 

onoverwinnelijke dwaling veroorzaakt door het optreden van het Mechels stadsbestuur. De 

krijgsraad aanvaardde deze rechtvaardigingsgrond voor de periode tot 1941 en volgende 

dezelfde redenering als in de zaak Van Craen. Huygens ging, net zoals al de gevestigde 

Mechelse meubelfabrikanten, ter goeder trouw aan het werk waardoor sprake was van 

onoverwinnelijke dwaling tijdens de eerste bezettingsmaanden. Het openbaar ministerie wierp 

tevergeefs op dat deze dwaling niet tot 1941 maar slechts tot september 1940 kon bestaan. Ze 

argumenteerde dat de burgemeester in een brief van 27 september 1940 duidelijk zijn 

afkeuring liet blijken voor fabrikanten die buiten het comité Peremans om, rechtstreeks 

contracten afsloten met de Duitse bezetter.  

De substituut-krijgsauditeur stelde dat de dwaling alleen maar kon bestaan voor de periode 

dat het comité Peremans onder stadstoezicht stond. De krijgsraad trad deze redenering niet 

bij. De krijgsraad oordeelde dat de verdediging de brief van de burgemeester Dessain 

verkeerd interpreteerde. Deze brief had als enige bedoeling de S.H.O. er attent op te maken 

dat de stad alleen de voorschotten betaalde die door de Kredietbank werden gewaarborgd voor 

de meubels die door het comité Peremans gecontracteerd werden onder toezicht van de 

burgemeester. De beklaagde maakte geen deel uit van het inrichtend comité van de feitelijke 

vennootschap S.H.O. en zette ter goede trouw zijn fabricatie voort. Net zoals in de zaak Van 

Craen, oordeelde de krijgsraad van Mechelen dat er vanaf 1941 geen dwaling meer kon 

bestaan omdat de eerste twee bestellingen, met een voorafgaande goedkeuring van de 

burgemeester, afgerond waren. Vanaf dat moment was het duidelijk dat de leveringen aan de 
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Duitsers konden beschouwd worden als hulp aan de vijand. Als een misdaad tegen de 

veiligheid van het land die strafrechterlijk kon worden vervolgd.  

  

De krijgsraad trad de redenering van krijgsauditeur Van de Velde bij dat de beklaagde niet al 

zijn ter beschikking staande middelen aanwendde om zich tegen het uitvoeren van de 

bestellingen te verzetten. Uit het onderzoek bleek dat Huygens bepaalde Duitse bestellingen 

van de hand wees, maar uit vrije wil verstuurde hij ook prijsoffertes en drong bij zijn 

leveranciers van grondstoffen herhaaldelijk aan op een spoedige levering, met vermelding dat 

hij werkte voor de „Wehrmacht‟. Wanneer sommige stationschefs niet snel genoeg 

goederenwagons ter beschikking stelden voor de aanvoer van hout uit zagerijen, vroeg 

Huygens het Kreiskommandantur om deze stationschefs aan te sporen tot directe actie. Hij 

verzocht Peremans en later de S.H.O. om zo snel als mogelijk de gefabriceerde goederen bij 

hem af te halen zodat zijn stapelplaats kon vrijgemaakt worden voor nieuwe opdrachten. De 

krijgsraad van Mechelen stelde vast dat de productie voor de Duitse sector de productie voor 

de Belgische sector ruimschoots overtrof. Het werk voor de Duitsers werd in serie uitgevoerd 

en met een hoge opbrengst. Dat toonde aan dat Huygens zich bewust toelegde op de 

leveringen aan de vijand omdat deze een grotere winstmarge opleverden dan de leveringen 

voor de binnenlandse markt. Bovendien lagen de zakencijfers uit de oorlogsjaren in 

vergelijking met de jaren 1938 en 1939 beduidend hoger en kenden ze een gestage stijging. 

Ook het aantal tewerkgestelde werknemers (67), de gemiddelde gepresteerde uren per week 

en de verbruikte drijfkracht stegen significant. Zijn aanvraag voor machineoliën legitimeerde 

Huygens met te zeggen dat hij werkte voor de Werhmacht en het „Luftgaukommando‟. 

Volgens de krijgsraad bewezen al deze feiten dat Jan Huygens zijn productie opdreef om de 

vijand ter wille te zijn. Hij kon onmogelijk beweren dat hij alles deed om zich te verzetten 

tegen de Duitse bestellingen. Dat Huygens toch nog ongeveer 27% leverde op de Belgische 

markt en dat zijn leveringen hoofdzakelijk meubilair betroffen, werden aanvaard als 

verzachtende omstandigheden. Huygens werd schuldig bevonden aan de betichtingen 

gebaseerd op art. 115 § 2, 2° SWB.
130

 

 

De krijgsraad stelde dat de retributie niet op het volledige zakencijfer aan de Duitsers mocht 

slaan. De leveringen aan de Duitse civiele sector, o.a. aan het Ministerium Speer en de Duitse 

handelaars vielen volgens de krijgsraad niet onder toepassing van de 3
e
 alinea van art. 115 §2 
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SWB omdat men niet kon bewijzen dat ze werden gedaan ten gevolge van een schuldige 

inschikkelijkheid van Huygens. Uit het onderzoek kon niet worden afgeleid dat Huygens 

persoonlijk of via een tussenpersoon actief en nadrukkelijk solliciteerde naar opdrachten van 

de vijand. Bovendien hadden de leveringen aan de vijand niet de oprichting, verbouwing of de 

vergroting van de onderneming tot gevolg en veranderde Huygens de aard van zijn productie 

niet. Alhoewel niet kon bewezen worden dat Huygens bestellingen van de vijand najoeg, staat 

het wel vast dat hij commissielonen betaalde aan D. Van Hoey die hem vijandelijke 

bestellingen aanbracht. Als een werknemer niet op het werk verscheen of zijn ontslag gaf, 

meldde Huygens dit onmiddellijk bij het „Arbeidsamt‟. Dit wijst er volgens de krijgsraad op 

dat hij het rendement van zijn bedrijf door niets of niemand in gevaar liet brengen. 

Herhaaldelijk werden werklieden door de „Werbestelle‟ aangemaand om op straffe van 

dwangmaatregelen het werk bij Huygens te hervatten. Daarom weerhield de krijgsraad de 

verzwarende omstandigheid van winstbejag.
131

 

 

3.2.4. Proces van Frans VOET, Pieter VAN SAN, Antoon VERCAMMEN, Herman 

HAMBROUCK, Stella ERA voor de krijgsraad van Mechelen op 27 januari 1947 

 

Op 27 januari 1947 sprak de krijgsraad van Mechelen haar vonnis uit in de zaak Voet en 

consorten. In deze zaak stonden substituut-krijgsauditeur Van de Velde (openbaar ministerie) 

en Meester Basijn (Belgische Staat als burgerlijke partij) tegenover 6 betichten: Frans 

Voet(1),  P.V.B.A. “Voet Frans” (2), Pieter Van San (3), Antoon Vercammen (4), Herman 

Hambrouck (5) en Stella Era (6).
132

 Dit dossier bleek op de archiefdienst incivisme Brussel 

onvindbaar. Ik kon wel een vonnissenboek inkijken. Hierins stonden in chronologische 

volgorde alle vonnissen die door de krijgsraad van Mechelen werden uitgesproken. Op basis 

van het vonnis konden toch vaststellingen gemaakt worden voor de zaak Voet en consorten. 

 

De eerste betichte Voet Frans stond terecht op basis van art. 115 SWB. De andere 5 betichten 

werden in toepassing van artikel 2 en 3 van de besluitwet van 20 september 1945, zijnde 

artikel 123 decies SWB burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld. De krijgsraad van 

Mechelen veroordeelde Frans Voet op tegenspraak tot drie jaar gevangenisstraf. Hij werd van 

rechtswege levenslang ontzet van de rechten voorzien bij artikel 123sexies SWB. De som van 

53.391.750 frank werd als retributie verbeurd verklaard, net als alle roerende voorwerpen die 
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dienden en bestemd waren om het misdrijf te plegen. De P.V.B.A. “Voet Frans” werd 

burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk verklaard voor de veroordelingen tot een geldboete, 

kosten, verbeurdverklaringen, teruggave en geldelijke straffen die tegen Voet Frans waren  

uitgesproken en ten belope van 4.649.422 frank. De eis van de krijgsauditeur tot vervolging 

van Van San, Vercammen, Hambrouck en Era
133

, werd niet ontvankelijk verklaard. Deze  vier 

betichten werden buiten de zaak gesteld. Voet moest 1.500.000 frank als schadevergoeding 

aan de Belgische Staat betalen.
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De eerste en twee beklaagde, Frans Voet en zijn P.V.B.A., werden op de openbare 

terechtzitting verdedigd door Meester Wagemans en Meester Smets. Voet stond terecht omdat 

hij als zaakvoerder of aangestelde van een feitelijke vereniging meubelen en barakken had 

geleverd aan de vijand voor een som van 66.442.400 frank. Deze feitelijke vereniging werd in 

de eerste maanden van de bezetting gevormd en bestond uit vier partijen: de P.V.B.A. “Voet 

Frans”, de M.G.N. “Hambrouck en Vercammen”, Frans Mertens en Pieter Van San. Vanaf 18 

januari 1941 tot 23 januari 1943 bestond die feitelijke vereniging tussen de P.V.B.A. “Voet 

Frans” en de meubelfabrikant Frans Mertens. Frans Voet betwiste de fabricatie voor en de 

leveringen aan de vijand niet, maar zijn advocaten haalden in hun conclusies wel twee 

rechtvaardigingsgronden aan: de morele dwang en de onoverwinnelijke dwaling. Zij 

verwezen voor het eerste verweermiddel, net zoals hun confraters deden in andere rechtszaken 

voor de Mechelse krijgsraad, naar de Duitse verordeningen van 10 en 20 mei 1940. Opnieuw 

aanvaardde de krijgsraad niet dat er sprake was van een noodtoestand, zoals de verdediging 

opwierp. Nochtans hadden de  beklaagden verklaard:“De industriëlen konden in mei en juni 

1940 niet veel anders dan de industriële bedrijvigheid te hervatten om de werkloosheid te 

bestrijden en de loontrekkenden in staat te stellen in het onderhoud van hun families te 

voorzien.” De krijgsraad bleef bij haar standpunt dat de besluitwet van 25 mei 1945 al 

rekening hield met het begrip noodtoestand. De rechtbank kon alleen onderzoeken of de 

leveringen onder één of meer categorieën van de besluitwet van 25 mei 1945 vielen. Het 

eerste verweermiddel van de beklaagde werd ongegrond verklaard.
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De tweede rechtvaardigingsgrond was de onoverwinnelijke dwaling als gevolg van de 

houding van het Mechelse stadbestuur. Met goedkeuring van de burgemeester werden twee 
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contracten afgesloten over meubelen die dienstig waren voor het Duitse leger of diens 

oorlogseconomie, en dit om de nijpende werkloosheid te bestrijden. Het stond vast dat deze 

aansporing tot werkhervatting vanwege het Mechelse lokale bestuur ver ging. Bij afwezigheid 

van de bedrijfsleiders, richtte men zich tot hun directe medewerkers of medebeheerders. In 

casu werden Hambrouck en Vercammen gevat omdat Frans Voet op dat moment nog in 

Frankrijk vertoefde. Zoals in voorafgaande rechtszaken aanvaardde de krijgsraad van 

Mechelen de onoverwinnelijke dwaling als een rechtvaardigingsgrond voor het handelen van 

Voet in de eerste maanden van de bezetting. Het openbaar ministerie probeerde opnieuw om 

deze rechtvaardigingsgrond te beperken tot 27 september 1940. De krijgsraad bleef van 

oordeel dat er ook in de zaak Voet en consorten sprake was van een onoverwinnelijke 

dwaling en dit tot begin 1941, meer specifiek tot 18 januari 1941. Op dat moment veranderde 

de situatie omdat de M.G.N. “Hambrouck en Vercammen” en zakenpartner Pieter Van San, 

de feitelijke vennootschap verlieten. De P.V.B.A. “Voet Frans” en meubelfabrikant Frans 

Mertens gingen met hun tweeën door en zetten de activiteiten van de feitelijke vereniging 

verder tot 23 januari 1943, de dag van het overlijden van Frans Mertens. Het openbaar 

ministerie poneerde tevergeefs dat de gevluchte Frans Voet zich bij zijn terugkeer uit 

Frankrijk in 1940 had kunnen beperken tot de economische activiteiten van zijn eigen 

P.V.B.A. De krijgsauditeur verweet Frans Voet dat hij verder deelnam aan de feitelijke 

vereniging tussen P.V.B.A. Voet Frans, de M.G.N. “Hambrouck en Vercammen”, Frans 

Mertens en Pieter Van San, opgericht bij stichtingsakte van 15 december 1939. Dit tijdelijk 

economisch conglomeraat had in principe een einde genomen bij de aanvang van de 

vijandelijkheden op 10 mei 1940. Dat deze feitelijke vereniging van vier toch verder werkte 

na de inval van de Duitsers was volgens de krijgsraad niet bewerkstelligd door Voet. Het 

waren Hambrouck en Vercammen die de associatie lieten verder werken omdat het Mechelse 

stadsbestuur de bedrijven had opgeroepen de productie te hervatten ten einde de werkloosheid 

te bestrijden.
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De krijgsraad oordeelde dat: “Men het feit dat tijdens de eerste samenwerking er ook 

barakken werden gefabriceerd, niet als een omstandigheid kan laten gelden, waaruit men zou 

kunnen afleiden dat de aangevoerde dwaling uitgesloten was, vermits het maken van 

barakken in se geen specifiek militair karakter heeft en dus op denzelfden voet staat als de 

mobilaire voorwerpen in bestelling genomen door het Comité Peremans.” Bovendien had de 
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associatie zich al voor de oorlog gespecialiseerd in deze fabricatie. Zij had haar kernactiviteit 

niet veranderd om de Duitsers ter wille te zijn. Maar Frans Voet wist dat de leveringen 

bestemd waren voor de uitvoering van militaire werken en de realisatie van Duitse militaire 

installaties. Daarom achtte de krijgsraad hem schuldig aan feiten die vielen onder toepassing 

van artikel 115§2 2° SWB. De beschuldigingen op basis van de andere alinea‟s van art. 115 

SWB werden niet weerhouden. De krijgsraad volgde het openbaar ministerie wel in zijn 

conclusie dat de beklaagde handelde onder de verzwarende omstandigheid van winstbejag. De 

rechtbank was van oordeel dat de enige betrachting in de voorzetting van de feitelijke 

vereniging Voet - Mertens (januari 1941) was veel geld te verdienen. Dit handelen uit 

winstbejag, voorzien bij art. 123ter SWB en geïnterpreteerd bij art. 1 van de besluitwet van 20 

september 1945 was van dergelijke verzwarende omvang dat niet alleen de bedragen die 

ontvangen werden voor de misdadige bedrijvigheid aan de Belgische schatkist moesten 

toekomen maar dat ook de aard van het misdrijf wijzigde en het een misdaad van gemeen 

recht werd. In hoofde van Frans Voet werden ook verzachtende omstandigheden gevonden. 

Tijdens de bezetting had hij een hoog begrip van zijn sociale plicht tegenover zijn werkvolk 

en hij “bewees vanuit nationaal oogpunt waardeerbare diensten aan medeburgers”.
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Omdat de beklaagde Frans Voet niet terecht stond voor strafbare feiten die hij had gepleegd in 

de schoot van zijn eigen P.V.B.A. “Voet Frans” maar wel als zaakvoerder of aangestelde van 

de feitelijke vereniging “Voet– Mertens” waar hij vennoot van was, kon enkel deze laatste 

P.V.B.A. aansprakelijk worden gesteld en ten belope van het totale bedrag dat de strafbare 

verrichtingen had opgebracht, namelijk de som van 4.649.422 frank. De daden die Frans Voet 

stelde als zaakvoerder of aangestelde van de feitelijke vereniging tussen de Maatschappij in 

gezamenlijke naam “Vercammen en Hambrouck”, de P.V.B.A. “Voet Frans”, en de 

meubelfabrikanten Van San en Mertens, werden niet gecatalogeerd als een strafbare 

hulpverlening aan de vijand. Deze economische handelingen werden gerechtvaardigd door 

een onoverwinnelijke dwaling. De vordering van de krijgsauditeur ten aanzien van 

Vercammen, Hambrouck, Van San werd dan ook onontvankelijk verklaard. De krijgsraad 

verklaarde zich eveneens onbevoegd voor wat betreft de eis tot schadeloosstelling van de 

Belgische Staat. De vordering tegen Stella Era en haar dochter, als wettige erfgenamen van 

Frans Mertens, eiste een afzonderlijke motivatie van de krijgsraad. Wijlen Frans Mertens was 

na januari 1941 wel medeplichtig aan strafbare daden gepleegd door de feitelijke vereniging 

                                                 
137

 Vonnis in zaak voet en co. 



 132 

met P.V.B.A. Voet Frans. Toen gold de onoverwinnelijke dwaling niet meer als 

rechtvaardigingsgrond. Via de erfgenamen poogde het openbaar ministerie ook bedragen te 

recuperen voor de Belgische Staat. Deze vordering werd niet ontvankelijk verklaard. Artikel 

123decies SWB, zoals geïnterpreteerd door art. 2 van de besluitwet van 20 september 1945, 

viseerde immers de daders en niet de rechtverkrijgende erfgenamen. Stella Era en dochter 

Mertens konden niet burgerrechterlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun overleden 

familielid.
 138

  

 

3.2.5. Proces van Bernard BENDER voor de krijgsraad van Mechelen op 31 januari 1947 

 

Vier dagen na de uitspraak tegen Frans Voet, oordeelde de krijgsraad van Mechelen in de 

zaak Bernard Bender. Ook dit dossier bleek op de archiefdienst incivisme onvindbaar en 

zodoende kon ik mij enkel baseren op het vonnis. Het openbaar ministerie opende de zaak 

tegen Bernard Bender wonende te Mechelen. In deze zaak trad niet de heer Van de Velde 

maar de heer Verheyden op als substituut-krijgsauditeur. De Belgische Staat, 

vertegenwoordigd door Meester Wagemans, stelde zich burgerlijke partij. De krijgsraad van 

Mechelen verklaarde Bernard Bender schuldig aan economische collaboratie (art. 115 SWB) 

met de verzwarende omstandigheid van winstbejag. Hij kreeg vier jaar gevangenisstraf en 

werd van rechtswege en levenslang ontzet uit de politieke en burgerlijke rechten (art. 

123sexies SWB). De som van 5.858.759,15 frank werd als retributie eigendom van de 

schatkist verklaard. Alle half of geheel afgewerkte voorwerpen en de roerende voorwerpen 

die bestemd waren of dienden voor het plegen van het misdrijf werden verbeurd verklaard. De 

burgerlijke partij eiste een schadevergoeding van 6.000.000 frank. De krijgsraad achtte het 

echter billijk dat Bender 800.000 frank schadevergoeding betaalde aan de Belgische Staat.
 139

 

 

Het openbaar ministerie opende de zaak tegen Bender omdat hij tijdens de Duitse bezetting 

voor een totaal bedrag van 5.298.641,65 frank meubelen leverde aan de vijand. Hij was 

tijdens de eerste maanden van de bezetting verzekeraar van beroep. In mei 1941 veranderde 

hij van activiteit en startte in Antwerpen een klein meubelbedrijf waar hij kapstokken voor 

een Belgisch cliënteel maakte. Iets later kocht hij een groot industrieel pand te Berlaar. Toen 

begon hij met de productie van bedden, kasten, tafels,… op bestelling van de leider van het 

Duitse „Holzenbearbeitungsbetriebe‟, E. Ströbel, en voor rekening van de „Heeres 
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Unterkunfts-verwaltung‟.
140

 Meester Bastaens, de advocaat van Bernard Bender, liet gelden 

dat de beklaagde de aanklacht niet betwistte maar dat Bender niet wist dat zijn leveringen 

bestemd waren voor militaire installaties van de vijand. Maar, zo stelde de Mechelse 

krijgsraad: “Zelfs indien men zou aannemen dat de beklaagde bij de eerste leveringen, de 

bestemming ervan niet kende, vielen deze bestellingen toch onder art. 115 §2, 3° en omdat de 

oprichting van de onderneming de schuldige inschikkelijkheid bewees”. Bender stichtte zijn 

zaak te Berlaar om tegemoet te komen aan de behoeften van de bezetter en om op deze manier 

veel geld te verdienen. Het was dus niet de bedoeling om enkel en alleen in het onderhoud 

van zijn familie te voorzien. Bovendien bewezen latere bestelbons dat de beklaagde wel 

degelijk afwist van de eindbestemming van zijn producten. Om al deze redenen oordeelde de 

krijgsraad dat Bender schuldig was aan economische collaboratie onder de verzwarende 

omstandigheid van winstbejag. De verdediging voerde, net zoals in de vorige zaken, de 

rechtvaardigingsgrond van morele dwang aan. Bender zou niet vrijelijk hebben gehandeld 

maar werd gedwongen door de bezetter. De advocaat legde een schrijven voor, ondertekend 

door Ströbel en gericht aan het Beheer der Rechtstreekse Belastingen. Hieruit zou de Duitse 

dwang die Bernard Bender onderging, moeten blijken. Maar de krijgsraad besloot dat deze 

verklaring geenszins het bewijs van enige dwang inhield. Ten slotte voerde de beklaagde 

tevergeefs aan dat zijn winstmarge beperkt was tot 10% van zijn omzet. Toch weerhield de 

krijgsraad de verzwarende omstandigheid van winstbejag en werd op basis van art. 123ter 

SWB een retributie van 5.858.759,15 frank eigendom van de schatkist verklaard.
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3.2.6. Proces van de gebroeders VAN DERKRIEKEN voor de krijgsraad van Mechelen op 2 

april 1947 

 

Op 2 april 1947 werd door de krijgsraad van Mechelen een vonnis geveld in de zaak 

gebroeders Van Derkrieken. In deze zaak trad de heer Verheyden op als substituut-

krijgsauditeur. De eerste betichte, meubelfabrikant Philibert Van Derkrieken, werd als 

geassocieerde van de feitelijke vereniging “Gebroeders Van Derkrieken” vooreerst beticht 

van economische collaboratie (art. 115 SWB). Zijn broer, meubelmaker Hendrik Van 

Derkrieken, eveneens geassocieerde van de feitelijke vereniging speelde een ondergeschikte 

rol en werd niet strafrechtelijk vervolgd. Hij werd wel burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
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gesteld voor de veroordelingen tot schadevergoeding, geldboeten, kosten,… volgend uit de 

eventuele veroordeling van zijn broer op basis van art. 115 SWB.
142

 

Philibert Van Derkrieken was geen ongeschreven blad. Hij werd ook beschuldigd van 

militaire collaboratie (art. 113 SWB), politieke collaboratie (art. 118bis), en verklikking (art. 

121 bis SWB). Hij zou een wapen gedragen hebben en gepoogd hebben iemand te doden, hij 

vernielde eigendommen in vereniging of in bende en hield onwettige huiszoekingen. Hij zou 

vrijwillige slagen en verwondingen hebben toegebracht en ten slotte zou hij lid geweest zijn 

van de “Algemeene SS Vlaanderen”
143

. Om deze redenen vorderde het openbaar ministerie, 

bij monde van substituut Verheyden, de doodstraf voor Philibert Van Derkrieken. Hij zat al in 

voorhechtenis. In de zaak stelde de Belgische staat zich burgerlijke partij tegen Philibert en 

Hendrik Van Derkrieken. Er was nog een vierde partij in het geding: Mevrouw E. Cloots en 

haar kinderen. Zij stelden zich burgerlijke partij tegen Philibert Van Derkrieken en eisten een 

schadevergoeding voor de vernieling van roerende eigendommen die hij in 1944 had 

aangericht.
144

  

 

De krijgsraad van Mechelen veroordeelde Philibert Van Derkrieken op tegenspraak tot 

levenslange dwangarbeid en levenslange ontzetting uit de rechten voorzien in art. 123sexies 

SWB. De som van 1.702.760 frank werd als retributie eigendom van de schatkist verklaard. 

Alle half of geheel afgewerkte voorwerpen en producten en de roerende voorwerpen die 

bestemd waren of dienden om het misdrijf te plegen werden verbeurd verklaard. Philibert Van 

Derkrieken moest aan de Belgische Staat 1.000.000 frank schadevergoeding betalen, en 

66.000 frank (waarvan 1.000 frank voor morele schade) aan de familie Cloots. De tweede 

beklaagde Hendrik Van Derkrieken liet zich verdedigen door Meester Cornelis en Meester 

Roost. Hij werd burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk gesteld en dit ten belope van 

135.138 frank.
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Voor wat betreft de economische collaboratie bleek uit het onderzoek van het krijgsauditoraat 

dat de zaken vóór de oorlog zeer slecht gingen. De feitelijke vereniging “Gebroeders Van 

Derkrieken” stond in 1938 op de rand van het faillissement en vroeg zelfs een concordaat aan. 

Philibert Van Derkrieken maakte bij het begin van de bezetting dankbaar gebruik van de 
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oproep van het stadsbestuur om leveringen voor de Duitsers te doen. Zijn advocaat, Meester 

De Ridder, haalde in de verdediging het argument van de onoverwinnelijke dwaling aan.  

De krijgsraad van Mechelen aanvaardde het argument en verwees hierbij naar de vroegere 

vonnissen Van Craen, Voet en Huygens. Philibert Van Derkrieken was, net zoals de andere 

Mechelse meubelfabrikanten, tot begin 1941 het slachtoffer van een onoverwinnelijke 

dwaling als gevolg van het optreden van het Mechelse stadsbestuur. Tevergeefs probeerde de 

verdediging hard te maken dat Philibert Van Derkrieken niet wist dat de leveringen die hij 

vanaf 1941 uitvoerde, bestemd waren voor militaire doeleinden van de Duitsers. De krijgsraad 

oordeelde dat het onderzoek voldoende aantoonde dat Philibert Van Derkrieken tijdens de 

bezettingsjaren rechtstreeks en door middel van een tussenpersoon – de S.H.O. – meubelen 

leverde aan de „Wehrmacht‟. Hij wist ontegensprekelijk dat deze meubelen bestemd waren 

voor militaire installaties van de vijand. De krijgsraad oordeelde wel dat niet de volledige som 

van 5.474.701 frank als retributie verbeurd moest worden verklaard. De leveringen aan 

Duitsgezinde of Duitse organisaties zoals De Vlag, V.M.G., Volkswelzijn, Germaansche SS 

vielen niet onder toepassing van de 2
e
 alinea van art. 115 § 2 SWB omdat het geen producten 

voor militaire doeleinden waren. Het bedrag van de leveringen voor militaire doeleinden werd 

teruggebracht tot 1.702.760 frank en dat kwam de Belgische staat toe als retributie.  

 

De betichtingen op basis van art. 115, §2, derde alinea werden volgens de krijgsraad niet 

voldoende bewezen. Het onderzoek onthulde dat het aantal werklieden tijdens de bezetting 

schommelde rond 33 arbeiders en dus niet steeg. Het onderzoek wees uit dat er wel een lichte 

stijging van het elektriciteitsverbruik was en dat er een minimale uitbreiding van het 

bedrijfsgebouw gebeurde. Deze vaststellingen wogen te licht om te spreken van een 

ontegensprekelijke schuldige inschikkelijkheid. Er waren te weinig elementen die aantoonden 

dat Philibert Van Derkrieken zijn zaak uitbreidde en zijn productie opvoerde tot een 

abnormaal niveau om zo aan de eisen van de Duitse bezetter te voldoen. Het deskundig 

verslag toonde wel aan dat Philibert Van Derkrieken zich vrijwillig en zoveel als mogelijk ten 

dienste van de Duitsers stelde, zelfs wanneer dat in strijd was met de belangen van zijn firma.  

Vanaf 1943 werd het voor een middelgroot bedrijf zoals dat van de “Gebroeders Van 

Derkrieken” voordeliger om voor de Belgische zwarte markt te werken. De vraag naar 

meubelen was immers gestegen en de prijzen schoten de lucht in. De bestellingen voor de 

Duitse diensten brachten minder op. Toch verkoos Van Derkrieken de Duitse bestellingen 

boven de Belgische. Maar liefst 75,7% van het totale zakencijfer tijdens de bezetting was 

bestemd voor leveringen aan Duitse instanties. De verzwarende omstandigheid van 
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winstbejag werd door de krijgsraad aanvaard voor de jaren 1941 en 1942. Het winstbejag 

werd niet weerhouden voor de jaren 1943 en 1944 omwille van het feit dat er in die periode, 

voor een bedrijf zoals Van Derkrieken, meer geld te verdienen was op de Belgische markt.
 146

  

 

Philibert Van Derkrieken werd door de krijgsraad ook schuldig bevonden aan politieke 

collaboratie (art. 118bis), poging tot moord, het dragen van een wapen, het vernielen van 

eigendommen in vereniging of bende, het houden van onwettige huiszoekingen, het 

toebrengen van vrijwillige slagen en verwondingen en lidmaatschap van de “Algemeene SS 

Vlaanderen”. Uit het onderzoek van het krijgsauditoraat en uit verschillende getuigenissen 

bleek dat Philibert Van Derkrieken tijdens de bezetting door woord en daad een hevig 

propagandist was voor de Duitsers. Hij deelde aan zijn werkvolk exemplaren uit van Duitse of 

Duitsgezinde tijdgeschriften, bracht herhaaldelijk de Hitlergroet en tekende zijn brieven met 

“Heil Hitler”. Hij deed beroep op de Duitsers om sociale geschillen in zijn bedrijf te 

beslechten. Philibert Van Derkrieken was voor de bezetting lid van Rex en Dinaso Militanten 

Orde (D.M.O.) en sloot zich in 1942 aan bij De Vlag waar hij een tijdlang fungeerde als 

celleider. In maart 1944 sloot hij zich aan bij de “Algemeene SS Vlaanderen” en hij droeg het 

zwarte uniform. Na de begrafenis van een Gestapolid op 22 april 1944 nam hij deel aan 

represaillemaatregelen. In mei 1944 verliet Philibert Van Derkrieken de feitelijke vereniging 

“Gebroeders Van Derkrieken”. Vanaf dat moment werkte hij voor de „Werbestelle‟ en nam hij 

actief deel aan opeisingen en razzia‟s op weerstanders, werkontduikers en voortvluchtigen. 

Zijn broer Hendrik Van Derkrieken, die de zaak overnam, deed er vanaf dat moment alles aan 

om zo weinig mogelijk voor de Duitsers te fabriceren. In het kader van een razzia voor de 

„Werbestelle‟, schoot Philibert Van Derkrieken in de richting van een werkonwillige die 

probeerde te ontsnappen. Volgens de krijgsraad hadden verschillende getuigen de bewering 

van Van Derkrieken dat hij in de lucht schoot, weerlegd. Bij een discussie met zijn buur 

bracht hij slagen en verwondingen toe. Als lid van de “Algemeene SS Vlaanderen” verrichtte 

hij, in uniform en gewapend met een revolver, onwettige huiszoekingen. Tijdens deze 

huiszoekingen, o.a. bij de familie Cloots, vernietigde hij roerende goederen en bracht hij 

slagen en verwondingen toe.
 147

  

De beschuldigingen van militaire collaboratie en verklikking werden niet weerhouden omdat 

de krijgsraad ze niet voldoende bewezen achtte. Alhoewel enkele getuigen tijdens het 

                                                 
146

 Vonnis, Uiteenzetting der zaak, Zittingsbladen, Conclusies van de advocaten en deskundig verslag in 

strafdossier Van Derkrieken. 
147

 Uiteenzetting der zaak in strafdossier Van Derkrieken. 



 137 

vooronderzoek verklaarden dat: “Philibert Van Derkrieken bij de bevrijding met gans zijn 

familie naar Duitsland vluchtte en dat hij daar samen met zijn zoon lid werd van de Waffen 

SS en het Jachtverbond 502
148

”, achtte de krijgsraad deze beschuldigingen niet bewezen. Het 

kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat Van Derkrieken effectief ingelijfd was bij het 

leger van de vijand. Andere getuigen verklaarden dat ze Philibert Van Derkrieken hadden 

gezien in het grijze uniform van de „Wehrmacht‟, maar ook deze beschuldigingen werden 

door de krijgsraad onvoldoende bewezen geacht. Tenslotte diepte het openbaar ministerie een 

brief van 30 maart 1943 op waarmee Philibert Van Derkrieken twee werklieden aanklaagde 

bij het „Arbeidsamt‟, met vermelding dat er een kopij verzonden werd aan de „Werbestelle‟. 

Dat feit vond de krijgsraad te licht om te spreken van verklikking zoals bepaald in het 

strafwetboek. Een goed verleden zonder veroordelingen werd aanvaard als verzachtende 

omstandigheid.
 149

  

 

3.2.7. Proces van Victor DE HAES voor de krijgsraad van Mechelen op 25 april 1947 

 

Op 25 april 1947 sprak de krijgsraad van Mechelen een vonnis uit tegen Victor De Haes, de 

P.V.B.A. Anita en de P.V.B.A. Vira. Victor De Haes werd beticht van economische 

collaboratie (art. 115 SWB) en politieke collaboratie (118bis SWB). Bovendien zou hij lid 

geweest zijn van de Dietsche Militie.
150

 De twee P.V.B.A.‟s werden door het openbaar 

ministerie burgerlijk aansprakelijk gesteld. De substituut-krijgsauditeur die in deze zaak 

optrad voor het openbaar ministerie was Verheyden. Hij eiste in zijn conclusies 8 jaar 

opsluiting. In tegenstelling tot de vorige zaken, stelde de Belgische Staat zich geen burgerlijke 

partij. De krijgsraad van Mechelen veroordeelde Victor De Haes op tegenspraak tot 6 jaar 

opsluiting. Van rechtswege werd hij levenslang ontzet uit de politieke en burgerlijke rechten 

(art. 123sexies SWB). Zijn uniform, zijn wapens, de boekhouding en de machines van de 

P.V.B.A. Anita werden verbeurd verklaard, net als de onafgewerkte meubelen en 

grondstoffen. Bovendien werd de som van 3.813.057 frank als retributie verbeurd verklaard 

en aan de schatkist toegewezen. De P.V.B.A. Anita werd met Victor De Haes solidair 
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verantwoordelijk gesteld tot het nakomen van de vermelde verbeurdverklaringen. De 

P.V.B.A. Vira werd door de krijgsraad buiten de zaak gesteld.
151

 

 

De substituut-krijgsauditeur stelde dat Victor De Haes art. 115 SWB had overtreden door een 

dubbele bedrijvigheid. Via de P.V.B.A. Anita leverde De Haes voor 3.813.057 frank 

meubelen aan de Duitsers, via de P.V.B.A. Vira leverde hij kaas- en melkproducten voor 

115.500 frank. Vóór de oorlog was Victor De Haes zelfstandig meubelmaker maar zijn bedrijf 

werd in 1938 failliet verklaard. Om zijn boterham te verdienen werkte hij kort als 

thuisarbeider voor de firma Michiels. In hetzelfde jaar 1938 richtte De Haes op naam van zijn 

vrouw een nieuwe meubelzaak op. Zijn vrouw, mevr. Elvire Geens, baatte een kaas- en 

melkhandel uit. Toen de oorlog uitbrak, vluchtte De Haes naar Frankrijk. Bij zijn terugkeer 

hervatte hij het werk in de twee ondernemingen. Op 19 mei 1941 werden de P.V.B.A.‟s Anita 

en Vira gesticht. De echtgenote van De Haes was de officiële bedrijfsleidster maar Victor De 

Haes was gevolmachtigde en had de werkelijke leiding in handen.
 152

  

Omdat de P.V.B.A. Vira in 1942 op bevel van een bevoegde Belgische ravitailleringdienst 

werd stilgelegd, en omdat slechts 4% van het totale zakencijfer bestemd was voor de Duitse 

bezetter, werd de P.V.B.A. Vira door de krijgsraad buiten de zaak gesteld. Victor De Haes 

voerde aan dat de Duitsers kleine hoeveelheden kaasproducten in zijn fabriek kwamen kopen 

en dat hij zich onmogelijk aan deze leveringen kon ontrekken, “evenmin als een brouwer 

enkele hectoliters bier en een restaurateur een eetmaal kon weigeren”.
 153

  

 

De zaken lagen voor de P.V.B.A. Anita niet zo eenvoudig. Victor De Haes leverde vanaf 

1942 door tussenkomst van Helmut Schwann, V.M.G. en de S.H.O. voor 3.813.057 frank 

meubelen aan de Duitse bezetter. De betichte betwistte deze feiten niet, maar beklemtoonde 

dat de leveringen via de S.H.O. vanaf 1943-1944 ook voor een deel bestemd waren voor een 

Belgisch cliënteel. Het openbaar ministerie bleef in gebreke om te bewijzen dat alle 

leveringen aan de S.H.O. in de periode 1943-1944 uiteindelijk de vijand ten goede kwamen. 

Victor De Haes nam alle verantwoordelijk voor de leveringen op zich. De krijgsraad achtte 

het niet voldoende bewezen dat de leveringen aan de vijand een specifiek militair karakter 

hadden. Uit de uiteenzetting der zaak door substituut-krijgsauditeur Verheyden bleek dat de 
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leveringen van meubelen, tafels, bedden en kasten allemaal bestemd waren voor de Duitse 

burgerlijke sector. Ze werden betaald langs de „Wehrmachtsverrechnungskasse‟.
154

 

Volgens artikel 115 SWB waren leveringen van civiele aard enkel strafbaar wanneer ze 

gepaard gingen met de oprichting, de verbouwing of de vergroting van de onderneming of de 

wijziging van de aard of van de bedrijfsmethodes. Ook wanneer men de productie opdreef tot 

een abnormaal peil en dat peil behield om te voldoen aan de Duitse bestellingen en wanneer 

men beroep deed op de vijand om sociale geschillen te beslechten, waren zulke leveringen 

toch strafbaar. Uit het onderzoek van het krijgsauditoraat bleek dat de meubelzaak voor de 

oorlog een kleine onderneming was met 6 arbeiders. Tijdens de bezetting werd de zaak 

uitgebreid en werd een groter werkhuis bijgebouwd. Ook de oprichting van de P.V.B.A. 

“Anita” op 19 mei 1941 kaderde binnen deze schaalvergroting. Victor De Haes kocht voor de 

waarde van 625.500 frank machines, motors, een elektrische inrichting met schakelbord, een 

alarm, werkbanken en bureaumeubelen. Hij investeerde duidelijk in modern materiaal, 

verbeterde zijn installaties en breidde zijn firma uit. Het aantal tewerkgestelde werklieden 

nam significant toe. In 1942 waren er gemiddeld 77 arbeiders tewerkgesteld. De verbruikte 

drijfkracht bereikte ongeziene hoogtes en De Haes realiseerde grote winsten door zijn 

leveringen aan de vijand. De financieel expert stelde een duidelijke stijging van de productie 

vast tot 1944. Nadien kwam er een daling, wat af te leiden viel uit de daling van de verbruikte 

drijfkracht en de vermindering van tewerkgesteld personeel. In 1944 waren er nog „slechts‟ 21 

arbeiders ingeschreven.
155

 

Victor De Haes bekende dat hij persoonlijk solliciteerde naar bestellingen van de S.H.O. 

terwijl hij goed wist dat dit consortium Duitse bestellingen verdeelde. Hij bekende eveneens 

dat hij zelf contact opnam met de firma Schwann met de vraag naar grondstoffen en 

bestellingen. Hij wendde zich tot de Duitse overheid, omdat hij zijn bedrijf wou overplaatsen 

naar Duitsland of naar bezet Rusland. Zo zou hij productiever kunnen leveren voor de 

Duitsers. Deze verhuisplannen kregen nooit uitvoering. Om al deze elementen achtte de 

krijgsraad van Mechelen Victor De Haes schuldig aan economische collaboratie op basis van  

art. 115 §2 derde alinea met de verzwarende omstandigheid van winstbejag. De betichte 

breidde immers zijn zaak uit om te kunnen voldoen aan bestellingen die hij zelf had 

losgeweekt bij de vijand.
156
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Victor De Haes pleitte ook schuldig voor wat betreft de aanklacht van politieke collaboratie 

(art. 118bis) en lidmaatschap van een private militie. In 1941 was hij lid van het VNV en van 

de Dietsche militie Hulpbrigade. Op de begrafenis van een gewestleider van het VNV werd 

hij gezien in uniform. Getuigen verklaarden dat Victor De Haes deelnam aan oefeningen, 

vergaderingen en optochten. Zijn werkvolk overspoelde hij met Duitse propaganda en hij 

verplichtte hen zich aan te sluiten bij de Vlaams Nationale Ziekenbond “Ik dien”.
157

 De 

advocaat van Victor De Haes, Henri Nobels, probeerde nog op te werpen dat De Haes door de 

vijand was aangehouden. Deze aanhouding wees er volgens Nobels op dat Victor De Haes 

gedwongen werd om aan de Duitsers te leveren. Maar de krijgsraad stelde dat deze 

inhechtenisneming, die slechts enkele uren duurde, voortsproot uit het feit dat Victor De Haes 

de officiële prijzen niet had nageleefd.
 158

 

 

3.2.8. Proces van Jan en Frans BOSCHMANS, Philippe HORCKMANS, Josephus VAN 

VELTHOVEN, Florentinus VAN KERCKHOVEN, Jan SCHORREMANS  en de S.H.O. 

voor de krijgsraad van Mechelen op 30 juli 1947 

 

Twee jaar na de eerste zaak tegen Van Boxmeer verscheen het laatste dossier m.b.t. 

economische collaboratie in de hout- en meubelindustrie voor de Mechelse krijgsraad.  Op 30 

juli 1947 werd een vonnis uitgesproken tegen de Mechelse meubelfabrikanten die gedurende 

de bezetting een aanzienlijke rol hadden gespeeld in het verdelen van de Duitse bestellingen 

en tegen de Samenwerkende Vennootschap “S.H.O.”.  De substituut-krijgsauditeur Van de 

Velde trad op in de naam van het openbaar ministerie. De Belgische Staat, bij monde van 

Meester Basijn, stelde zich burgerlijke partij. De betichten in de zaak waren Jan 

Boschmans(1), Frans Boschmans (2), Philippe Horckmans (3), Josephus Van Velthoven (4), 

Florentinus Van Kerckhoven (5), Jan Schorremans, (6) en de Samenwerkende Vennootschap 

“Samengesloten Houtverarbeidende Ondernemers”(7). Deze laatste partij, werd burgerlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk gesteld, maar verscheen niet op het proces.
159

 Opvallend was dat 

twee andere prominente figuren binnen de S.H.O., L. Bleeckx en L. Van Calster niet werden 

gedagvaard. Beiden waren immers in mei 1944 gestorven tijdens het bombardement van 

Mechelen.
 160

 Dat er geen erfgenamen werden gedagvaard, kan er op wijzen dat zij geen 

wettelijke erfgenamen hadden of dat deze de erfenis geweigerd hadden. Ten slotte was er nog 

                                                 
157

 Werklozenkas van het Vlaams Nationaal Vakverbond, in: B. De Wever, Greep naar de Macht, p. 81. 
158

 Vonnis en zittingsbladen in strafdossier De Haes. 
159

 Vonnis in strafdossier Boschmans en co. 
160

 Correspondentie tussen het auditoraat-generaal en het ministerie van justitie (30/01/1946), G/2-5-102. 



 141 

een 10
e
 partij in de zaak, namelijk Eugène Decamps. Bij monde van Meester Nobels stelde hij 

zich burgerlijke partij tegen Jan en Frans Boschmans. Decamps achtte hen verantwoordelijk 

voor de inbeslagname van zijn houtzagerij tijdens de bezetting.
161

  

 

Het was een behoorlijk complex dossier. De krijgsraad van Mechelen splitste de zaak dan ook 

op in een aantal onderdelen. Om de zaak overzichtelijk te houden leek het mij verstandig de 

zaak in vier groepen op te delen. In het eerste deel komen de betichtingen tegen Jan en Frans 

Boschmans als meubelfabrikanten aan bod. Het tweede stuk handelt over de persoonlijke 

activiteiten van Horckmans, het derde over de persoonlijke activiteiten van Van Kerckhoven 

en Schorremans. In het vierde deel staan de S.H.O. en de Ve.Ho.Ve. centraal. Hierin zullen de 

specifieke betichtingen tegen Jan Boschmans, Horckmans en Van Velthoven als leiders van 

de S.H.O. worden besproken en tegen Frans Boschmans in zijn hoedanigheid van voortrekker 

van de Ve.Ho.Ve. 

 

3.2.8.1. Jan en Frans Boschmans: economische collaboratie, verklikking en politieke 

collaboratie 

 

Jan en Frans Boschmans werden beticht van economische collaboratie (art. 115 SWB). Jan 

Boschmans werd eveneens beticht van verklikking (art. 121 bis SWB) en Frans Boschmans 

van politieke collaboratie (art. 118bis SWB). Samen werden ze door de burgerlijke partij 

Decamps gedaagd. Het openbaar ministerie vorderde in haar conclusies twintig jaar 

dwangarbeid voor Jan Boschmans en tien jaar opsluiting voor Frans Boschmans. De som van 

39.259.321 frank moest als retributie aan de schatkist toekomen. De krijgsraad van Mechelen 

veroordeelde Jan Boschmans tot twaalf jaar dwangarbeid. Ze volgde de eis van het openbaar 

ministerie voor Frans Boschmans en veroordeelde hem tot tien jaar opsluiting. Beiden werden 

ontzet uit de titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten waarmee ze bekleed 

waren. Bovendien verloren ze levenslang de politieke en burgerlijke rechten (art. 123sexies 

SWB). Jan Boschmans werd veroordeeld tot de verbeurdverklaring van 35.078.113,50 frank 

als retributie. Frans Boschmans werd solidair verantwoordelijk gesteld voor de som ten 

bedrage van 21.717.232,25 frank. Het uniform van Frans Boschmans en al de roerende 

voorwerpen die gediend hadden of bestemd waren voor het misdrijf werden verbeurd 

verklaard. Jan en Frans Boschmans moesten wegens hun leveringen aan de vijand 
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respectievelijk 5.000.000 frank en 2.000.000 frank schadevergoeding aan de Belgische Staat 

betalen. Daarenboven moest Frans Boschmans omwille van zijn politieke activiteiten nog een 

extra schadevergoeding van 50.000 frank betalen.
162

 

 

a. De economische collaboratie  

 

In de firma Boschmans was Jan Boschmans officieel de enige zaakvoerder. Maar het 

onderzoek wees uit dat zijn zoon, Frans Boschmans, even schuldig was aan de leveringen 

voor de Duitsers. Bij huiszoekingen vond men brieven uit 1942 die gericht waren aan 

“Boschmans en Zoon”. De krijgsraad concludeerde dat vader en zoon vanaf 1942 op gelijke 

voet stonden. Frans Boschmans verklaarde aan de krijgsauditeur: “Ik was in het bedrijf van 

mijn vader geen deelgenoot, ik werkte in dat bedrijf nochtans zoals de zoon van een 

industrieel dat in zijn vaders industrie kan doen… ik hield me bezig met de technische leiding, 

t.t.z. met de technische uitvoering van de verbintenissen door vader aangegaan… ik oefende 

aldus toezicht uit over de organisatie, bewerking, de ateliers en het werkvolk.”
163

 

Het eerste discussiepunt tijdens de zittingen voor de krijgsraad van Mechelen ging over het 

tweede verslag van deskundige Truyen. De heer Truyen was aangesteld door het 

krijgsauditoraat om de boekhouding van de firma Boschmans door te lichten. In zijn tweede 

verslag berekende Truyen het zakencijfer dat gerealiseerd werd door de handel met de 

Duitsers. Hiervoor baseerde hij zich op de bedragen die de Emissiebank opgaf. De 

deskundige ging er van uit dat deze bedragen ook effectief werden uitbetaald aan de firma 

Boschmans. De verdediging van Jan en Frans Boschmans – Meesters Wagemans, Leynseele, 

De Cocq en Bersou – verwierp deze zienswijze. Zij stelden dat de cijfers van de Emissiebank 

kredieten waren die slechts gedeeltelijk of niet waren uitbetaald aan hun cliënten. Om het 

tweede expertiseverslag van Truyen te ontzenuwen had de verdediging een tegenexpertise van 

de boekhouding laten uitvoeren door de heer De Maeyer. Met succes trouwens want de  

krijgsraad volgde de verdediging en aanvaardde dat niet alle sommen ook effectief werden  

uitbetaald. De militaire rechtbank koos voor de cijfers uit het eerste verslag van Truyen die 

overeenstemden met de cijfers uit het verslag van De Maeyer.
 164
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De firma Boschmans had, rechtstreeks of via de S.H.O., meubels geleverd aan Duitse 

militaire diensten en voor een bedrag van 26.116.129 frank. De krijgsraad rangschikte deze 

leveringen onder de tweede alinea van art. 115, § 2 omdat ze bestemd waren voor de 

inrichting van militaire barakken en dus een militair karakter hadden. De betichten konden 

niet hard maken dat zij niet op de hoogte waren van de militaire bestemming van hun 

geleverde goederen. De aard van bepaalde meubelen en de identiteit van de bestemmeling 

(„Luftgaukommando‟ en andere diensten van de „Wehrmacht‟) spraken voor zich. De 

verdedigers van Jan en Frans Boschmans riepen het argument van de onoverwinnelijke 

dwaling in. In voorafgaande processen aanvaardde de krijgsraad dit argument, althans voor de 

leveringen tot 1941.  In het geval van Boschmans aanvaardde de krijgsraad deze 

rechtvaardigingsgrond niet. Uit de elementen van de zaak en uit getuigenissen (o.a. van 

politie-inspecteur Gillis) bleek dat Jan Boschmans zich niet bekommerde over het al dan niet 

geoorloofd zijn van zijn handelingen. Hij hield evenmin rekening met de richtlijnen van de 

Mechelse burgemeester. Bovendien handelde hij van in het begin rechtstreeks met de vijand 

en stelde hij zijn bedrijf volledig ten dienste van de bezetter. Omdat er bij Jan en Frans 

Boschmans geen enkele vorm van verzet of obstructie was in de uitvoering van de 

bestellingen, werden hun daden door de krijgsraad strafbaar gesteld.
 165

   

 

De firma Boschmans had ook voor 8.355.083,75 frank meubelen geleverd aan de Duitse 

burgerlijke sector. Ook deze feiten werden door de krijgsraad als strafbaar beschouwd. Het 

onderzoek door het krijgsauditoraat wees immers uit dat de firma Boschmans vanaf juni 1940 

rechtstreeks naar bestellingen solliciteerde bij de Duitse bezetter. Gemiddeld 95% van de 

productie was bestemd voor de Duitsers. Het aantal werkkrachten werd niet opgedreven, 

enkel in begin 1944 waren er meer arbeiders aan het werk dan in 1938-1939. Toch bewees dit 

volgens substituut-krijgsauditeur Van de Velde niet dat de beklaagden de productie 

probeerden af te remmen. Het aantal arbeidsuren nam zienderogen toe. Tijdens de bezetting 

werden enorm veel overuren gepresteerd en de firma gaf een deel van de productie aan 

thuisarbeiders. Ook de verbruikte drijfkracht en elektriciteit stegen significant. Op 31 juli 

1942 werd een besluit uitgevaardigd dat het elektriciteitsverbruik beperkte. Jan Boschmans 

diende een aanvraag tot afwijking in met als argumentatie: “Onze fabriek is ingeschakeld als 

Wehrmachtsbetrieb en werkt voor 100% voor de Wehrmacht.” Bovendien werd er 2.524.111 

frank geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe materialen en machines en voor 
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verbeteringswerken. Het grootste gedeelte (1.620.000 frank) werd besteed in 1941, dus 

relatief kort na de machtsovername door de Duitsers. In dat jaar kocht men o.a. een 

stoomketel, een planeer- en snijmachine, een hoogspanningscabine, verschillende motoren, 

etc… Bij zijn aanvraag voor olie en vet liet Jan Boschmans uitschijnen dat zijn fabriek op 

volle kracht voor de Duitsers werkte. Hij schreef dat zijn bedrijf, in vergelijking met 1939, de 

productie met 200% had opgedreven om zo de Duitse bezetter ter wille te zijn. Voor de 

krijgsraad was het onloochenbaar dat de firma Boschmans haar productie op een abnormaal 

niveau bracht en probeerde te behouden om aan de eisen van de Duitsers te voldoen. Ten 

behoeve van de vijand werd het bedrijf vergroot en gemoderniseerd. Deze elementen bewezen 

de schuldige inschikkelijkheid van Jan en Frans Boschmans en daarom vielen ook de 

leveringen aan de burgerlijke Duitse sector onder toepassing van art. 115, § 2 derde alinea. De 

krijgsraad van Mechelen oordeelde dat Jan en Frans Boschmans handelden met de 

verzwarende omstandigheid van winstbejag. Voor Jan en Frans Boschmans gold de 

afwezigheid van criminele veroordelingen als verzachtende omstandigheid.
 166

  

 

b. De inbeslagname van houtzagerij Decamps 

 

De krijgsraad van Mechelen veroordeelde Jan en Frans Boschmans ook voor de overtreding 

van art. 66 SWB. Uit het onderzoek bleek dat Jan en Frans Boschmans misbruik maakten van 

hun positie bij de Duitsers om onwillige leveranciers en verkopers te bedreigen. In 1941 kocht 

de firma Boschmans de gebouwen op waarin Eugène Decamps een houtzagerij uitbaatte. 

Decamps wou de kwestieuze eigendom niet verlaten en ontving al snel een brief van de stad 

Mechelen met de boodschap dat zijn bedrijf in beslag was genomen door de vijand. Decamps 

werd vanaf dat moment verplicht te produceren voor de „Wehrmacht‟. De hele inboedel werd 

overgedragen aan de firma Boschmans. Het was voortaan Frans Boschmans die de zagerij 

dirigeerde en die het bedrijf ondergeschikt maakte aan de behoeften van het meubelbedrijf 

van zijn vader. De krijgsraad concludeerde dat zagerij Decamps op verzoek van Boschmans 

werd opgeëist. Ze oordeelde dat het enorm hatelijk was dat men ten koste van een 

medeburger, het eigen bedrijf uitbreidde in het voordeel van de vijand. Decamps eiste 

886.500 frank (morele schade, winstverlies, in beslaggenomen voorwerpen en eigendommen, 

de teruggave van de huur die Decamps aan Boschmans had betaald). De krijgsraad vond de 

eis van de burgerlijke partij ontvankelijk en gerechtvaardigd. Zij stelde deskundige Van den 

Brande aan om de precieze omvang van de schade te berekenen. Uiteindelijk werden Jan en 
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Frans Boschmans solidair en ten provisionele titel veroordeeld tot het betalen van 100.000 

frank schadevergoeding aan Eugène Decamps.
 167

   

 

c. Verklikking en politieke collaboratie 

 

Jan Boschmans werd ook schuldig bevonden aan de overtreding van art. 121 bis SWB, en 

Frans Boschmans aan de overtreding van art. 118bis SWB. Uit het onderzoek bleek dat vader 

en zoon Boschmans niet enkel uit winstbejag en commerciële drijfveren met de vijand 

handelden, maar ook uit overtuiging. Jan Boschmans wendde zich meermaals tot het 

„Arbeidsamt‟ om personeel te bekomen. In februari 1944 gaf hij aan de „Werbestelle‟ te 

Mechelen de namen en adressen door van 7 arbeiders die hun werk vrijwillig verlieten dus  

zonder dat ze ontslag kregen. Het is trouwens zeer kenmerkend dat van alle Mechelse 

meubelfabrikanten alleen het bedrijf van Boschmans werd bewaakt door de Fabriekswacht.   

Nadat er op 20 april 1943 brand was uitgebroken in één van de werkhuizen van de fabriek, 

gaf Jan Boschmans één van zijn arbeiders aan bij de politie. Bovendien was Jan Boschmans 

geabonneerd op pro-Duitse bladen of uitgaven (o.a. “Volk en Staat”). Hij kocht veel 

exemplaren aan van het propagandablad “Volk aan den Arbeid” om ze uit te delen onder zijn 

werknemers. Jan Boschmans was lid van het VNV Zijn zoon werd ook lid vanaf 1941 en 

klom in 1942 op tot penningmeester van het VNV voor het arrondissement Mechelen. De 

Mechelse oorlogsburgemeester Baeck deed met succes beroep op Frans Boschmans om één 

van zijn beschermelingen, “één onze beste Zwarte Brigademannen”, tewerk te stellen in de 

fabriek. Vanaf 1943 was Frans ook lid en schaarleider van de “Dietsche Militie-Hulpbrigade”. 

Hij droeg een uniform en was ter bescherming van zijn persoonlijke veiligheid gewapend. 

Frans Boschmans nam deel aan propagandatochten en ontving ook het onderscheidingsteken 

van trouw aan het VNV
 168

 

 

3.2.8.2. Philippe Horckmans: economische collaboratie 

 

Het openbaar ministerie betichtte P. Horckmans van economische collaboratie (art. 115 

SWB). Substituut-krijgsauditeur Van de Velde eiste in zijn conclusies 7 jaar opsluiting. Het 

bedrag van 25.298.359 frank moest als retributie toegewezen worden aan de schatkist. De 

krijgsraad van Mechelen veroordeelde Horckmans tot 3 jaar gevangenisstraf. Hij werd 
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levenslang ontzet van de burgerlijke en politieke rechten voorzien bij art. 123sexies SWB. 

Het bedrag van 18.836.685,50 frank werd eigendom van de schatkist verklaard en alle 

roerende voorwerpen die gediend hadden of bestemd waren om het misdrijf te plegen werden 

verbeurd verklaard. Philippe Horckmans moest wegens zijn leveringen aan de vijand 

1.000.000. frank schadevergoeding betalen.
169

 

 

Het bedrijf van Horckmans was vóór de oorlog gespecialiseerd in de fabricatie van stijl - en 

kunstmeubelen. In de eerste periode van de bezetting leverde het, rechtstreeks of via de 

S.H.O., aan Duitse militaire diensten. In 1942 hielden de bestellingen voor de Duitse 

legereenheden op en vanaf 1943 produceerde het bedrijf vooral serie- en stijlmeubelen voor 

de Duitse civiele sector. De verdedigers van Horckmans, Meester Wagemans en Meester Van 

De Mert, haalden de rechtvaardigingsgrond van de onoverwinnelijke dwaling aan. De 

krijgsraad aanvaardde dit argument voor de leveringen die Horckmans deed in 1940. Maar de 

leveringen vanaf 1941, rechtstreeks of via tussenkomst van de S.H.O., aan de Duitse militaire 

diensten voor een bedrag van 8.718.657,50 frank werden strafbaar gesteld. De meubelen 

dienden immers om de militaire installaties van het „Luftgaukommando‟ en andere 

legerdiensten in te richten en Horckmans kende de bestemming van zijn leveringen. 

Bovendien verzette hij zich niet tegen de uitvoering van deze bestellingen. Om deze redenen 

vielen deze leveringen onder toepassing van de tweede alinea van art. 115 § 2.
170

 

 

Vanaf 1943 leverde Horckmans stijlmeubelen aan Duitse burgerlijke diensten. De krijgsraad 

beschouwde het leveren van stijlmeubelen aan de Duitse civiele sector niet als een strafbare 

handeling: “Aangezien het verslag aan de Regent, dat de besluitwet van 25 mei 1945 

voorafgaat, de noodzakelijkheid aanneemt voor een door de vijand bezet land, om een 

economische bedrijvigheid in stand te houden doch enkel wanneer deze voor ‟s lands 

bevolking een klaarblijkelijk levenslang opleverde, zelfs indien de overweldiger er 

onvermijdelijk rechtstreeks of onrechtstreeks baat bij heeft.” De krijgsraad van Mechelen 

concludeerde dat stijlmeubelen geen rechtstreekse band hadden met de oorlogseconomie van 

de vijand. Bovendien vergde het vervaardigen van stijlmeubels veel handenarbeid en werden 

op die manier vaardige arbeiders ontrokken aan nijverheidstakken die veel directer werkten 

voor de Duitse oorlogseconomie. De Duitse overheid had tijdens de oorlog geen behoefte aan 

stijlmeubelen en de leveringen hielpen de vijand niet in zijn oorlogsinspanningen. Omwille 
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van al deze elementen werden de leveringen van stijlmeubelen niet gerangschikt onder de 

eerste en tweede alinea van art. 115 § 2 SWB.
 171

  

 

De leveringen van seriemeubelen voor een bedrag van 10.118.028,00 frank aan de Duitse 

civiele sector vielen volgens de krijgsraad wel onder de toepassing van de derde alinea van 

art. 115§ 2 SWB. Het onderzoek toonde voldoende aan dat de firma tijdens de bezetting haar 

bedrijvigheid tot een abnormaal peil opvoerde en op dat peil behield om aan de behoeften van 

de bezetter te voldoen. Het aangewend personeel, de uitbetaalde lonen, het stroomverbruik en 

het handelscijfer stegen overduidelijk. Dat waren factoren die aantoonden dat de productie 

niet werd afgeremd. Ook de toenemende vraag naar machineolie en –vetten toonde aan dat de 

productie door Horckmans bewust werd opgedreven. De krijgsraad oordeelde dat P. 

Horckmans handelde met de verzwarende omstandigheid van winstbejag. Dit bleek o.a. uit 

het feit dat hij in 1943, toen het bedrijf overschakelde op een productie voor de Duitse civiele 

sector, overtallige werklieden afdankte. Wat wel in het voordeel van de betichte speelde was 

dat het deskundig verslag uitwees dat Horckmans gemiddeld „slechts‟ 38% van het 

zakencijfer realiseerde uit de handel met de Duitsers. Voor Horckmans golden twee 

verzachtende omstandigheden. Enerzijds had hij tijdens de bezetting medeburgers geholpen, 

anderzijds had hij hulp geboden aan de Weerstand.
172

 

 

3.8.2.3. Florentinus Van Kerckhoven en Jan Schorremans: economische collaboratie 

 

Het openbaar ministerie betichtte Van Kerckhoven en Schorremans van economische hulp 

aan de vijand (art. 115 SWB) en eiste dat ze hun winst van 6.847.080 frank als retributie 

moesten afstaan aan de Belgische schatkist. De krijgsraad van Mechelen sprak deze betichten 

vrij zonder kosten. De krijgsraad verklaarde zich onbevoegd voor wat betreft de burgerlijke 

partijstelling tegen Van Kerckhoven en Schorremans.
173

 

Het openbaar ministerie voerde aan dat Van Kerckhoven en Schorremans van de 

bezettingsomstandigheden misbruik hadden gemaakt om een nieuw bedrijf op te richten. Bij 

het begin van de bezetting stonden ze aan het hoofd van een kleine onderneming. Dat 

veranderde toen ze in 1941 een P.V.B.A. stichtten. Volgens krijgsauditeur Van de Velde 
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bouwden Van Kerckhoven en Schorremans hun bedrijf tijdens de bezetting uit tot een goed 

ingerichte onderneming. In 1944 stelden ze zelfs 44 arbeiders te werk.
174

 

De verdediging, bij monde van Meesters Corsélis en Smets, ontkende de feiten niet maar 

voerde aan dat het bedrijf niet werd opgericht om de Duitse belangen te dienen. Van 

Kerckhoven en Schorremans hadden al voor de oorlog plannen om een nieuw bedrijf op te 

richten, maar door de mobilisatie vielen deze plannen in het water. De krijgsraad trad deze 

stelling bij. Daarnaast bracht de verdediging de rechtvaardigingsgrond van de 

onoverwinnelijke dwaling in het geding. Het kleine bedrijf Van Kerckhoven en Schorremans 

was mede door tussenkomst van het Comité Peremans bij het begin van de bezetting 

opgericht. De krijgsraad volgde deze redenering en concludeerde dat het bedrijf omwille van 

een onoverwinnelijke dwaling ten tijde van haar oprichting, moest worden gelijkgesteld met  

een vennootschap die al voor de oorlog bestond. Deze onoverwinnelijke dwaling bestond 

volgens de krijgsraad van Mechelen tot eind 1940, een einddatum die ook in andere vonnissen 

voorkwam.
 175

  

 

Na 1941 leverden Van Kerckhoven en Schorremans nog meubelen aan de vijand via de 

S.H.O., de Ve. Ho. Ve. en de V.M.G. Leveringen aan de Duitse burgerlijke sector, zoals aan 

de firma‟s Helmut Schwann en Lipinsky werden niet als strafbare daden weerhouden. De 

krijgsraad achtte het niet voldoende bewezen dat deze bestellingen de vergroting van het 

bedrijf en de stijging van de productie tot een abnormaal niveau hadden veroorzaakt. Ook de 

leveringen aan de Duitse militaire sector werden niet weerhouden. Het openbaar ministerie 

stelde dat de meubelen die werden geleverd bestemd waren voor militaire installaties en dus 

vielen onder toepassing van de tweede alinea van art. 115 § 2. De krijgsraad aanvaardde dat 

de betichten tussen 1940 en 1942 (toen het argument van onoverwinnelijke dwaling niet meer 

gold) leveringen uitvoerden waarvan ze de militaire bestemming kenden, maar toch sprak ze 

geen veroordelingen uit, om vier redenen. Ten eerste vertegenwoordigden de leveringen van 

de mobilaire voorwerpen geen aanzienlijk bedrag. Ten tweede bleek uit de feiten dat de 

betichten vanaf 1941 de productie voor de vijand zoveel mogelijk probeerden af te remmen. 

Ten derde trachtten de betichten vooral voor de Belgische sector te werken. In 1942 overtrof 

het aandeel van de Belgische sector de leveringen aan de Duitsers. En ten vierde werd hun 

bedrijf regelmatig door de Duitsers gecontroleerd en werd Schorremans zelfs door de Duitsers 

in hechtenis genomen. Zeer onthullend is de motivering van de vrijspraak door de krijgsraad. 
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Ik citeer letterlijk: “Aangezien, billijkheidshalve, om geen afbreuk te doen aan de verdelende 

rechtvaardigheid, dient rekening gehouden met het feit dat, naar verklaring ter zitting van de 

Heer Krijgsauditeur, firma‟s van vóór de oorlog bestonden en die geleverd hebben in zelfde 

verhoudingen als deze betichten, het voordeel hebben genoten van een beschikking tot 

buitenvervolgingstelling en dat de huidige leveringen geen aanleiding zouden gegeven hebben 

tot strafrechterlijke vervolgingen voor de krijgsraad indien de betichten hun bedrijf niet 

tijdens de bezetting hadden opgericht.” Omdat de betichten omwille van de onoverwinnelijke 

dwaling op dezelfde voet stonden als bedrijven die voor de oorlog bestonden werden ze dus 

vrijgesproken.
176

  

 

3.2.8.4. De S.H.O. en de Ve.Ho.Ve. – Jan en Frans Boschmans, Philippe Horckmans en 

Josephus Van Velthoven: economische collaboratie 

 

Het openbaar ministerie beschuldigde Josephus Van Velthoven voor zijn rol als secretaris van  

het comité „Bleeckx, Boschmans, Horckmans en Van Calster‟ en als directeur en beheerder 

van de S.V. S.H.O. Daarnaast richtte hij tijdens de bezetting een eigen houthandel op  maar 

hij wist er geen winstgevend bedrijf van te maken omwille van de Duitse reglementering van 

de houtbevoorrading en verkoop. Van Velthoven deed op 19 juni 1941 en 30 juli 1941 een 

aanbod aan de “Organisation Todt” om hout te leveren, maar hij kreeg het order niet omdat 

zijn prijzen te hoog lagen. Substituut-krijgsauditeur Van de Velde eiste 5 jaar opsluiting. De 

krijgsraad van Mechelen veroordeelde Van Velthoven tot 3 jaar gevangenisstraf. Bij 

toepassing van art. 123sexies verloor hij levenslang zijn politieke en burgerlijke rechten. Alle 

roerende voorwerpen die dienden of bestemd waren om het misdrijf te plegen werden 

verbeurd verklaard. Van Velthoven betaalde voor zijn bedrijvigheid binnen de S.H.O. 

500.000 frank schadevergoeding. Op de openbare zittingen liet Van Velthoven zich 

verdedigen door dezelfde advocaat als Horckmans, namelijk Meester Van De Mert.
177

  

 

Jan Boschmans en Horckmans werden ook aangeklaagd voor hun rol binnen de S.H.O. 

Tijdens de bezetting waren ze lid van het comité „Bleeckx, Boschmans, Horckmans en Van 

Calster‟ en beheerders van de S.V. S.H.O. Horckmans en Boschmans namen tot 12 augustus 

1941 actief deel aan het beheer van het feitelijk consortium S.H.O. en van de S.V. S.H.O.  Zij 

woonden de zittingen van de beheerraad en de algemene vergaderingen bij. In hun 
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hoedanigheid van leiders van het feitelijk consortium en de S.V. S.H.O. traden Jan 

Boschmans, Horckmans en Van Velthoven op als makelaars en verzamelden ze de meubelen 

voor de vijand. Het openbaar ministerie stelde dat deze drie betichten tijdens de bezetting 

contracten afgesloten met de Duitsers om deze bestellingen nadien te verdelen onder grote en 

kleine meubelfabrikanten uit het Mechelse. De totale waarde van deze transacties werd 

geraamd op 150.000.000 frank. Hun commissieloon werd door een deskundige geschat op 

1.033.621 frank. Op deze manier verschaften de betichten een belangrijke hulp aan de 

bezetter. Zij traden vrij en zonder dwang op als bemiddelaars van de vijand. Zij verzamelden 

grondstoffen, bewerkte stoffen en producten die de vijand nodig had voor zijn 

oorlogsvoering.
178

  

De krijgsraad oordeelde dat dit strafbare feiten waren die onder toepassing van de 4
e
 alinea 

van art. 115 § 2 SWB vielen. In hoofde van Horckmans en Van Velthoven aanvaardde de 

krijgsraad de rechtvaardigingsgrond van onoverwinnelijke dwaling voor de feiten gepleegd in 

1940. De krijgsraad oordeelde dat uit geen enkele omstandigheid kon worden afgeleid dat de 

drie betichten met deze bedrijvigheid winst nastreefden. Ze werden dus schuldig bevonden 

zonder de verzwarende omstandigheid van winstbejag, met als belangrijk gevolg dat er geen 

retributie kon worden gevorderd.
 179

  

 

Dezelfde redenering werd gevolgd in de beschuldigingen ten aanzien van Frans Boschmans 

maar dan in zijn hoedanigheid van leider van de Ve.Ho.Ve. F. Boschmans had eerst getracht 

zich te laten aanstellen als beheerder van SV S.H.O. maar zonder succes. Daarom richtte hij in 

september 1941 de concurrerende Ve.Ho.Ve op en bombardeerde hij zichzelf tot leider van dit 

organisme. In deze hoedanigheid hield hij zich bezig met het verdelen van Duitse bestellingen 

onder verscheidene Mechelse meubelfabrikanten en met het verzamelen van meubelen 

bestemd voor het inrichten van vijandelijke militaire installaties. De totale waarde van deze 

transacties werd geraamd op 26.116.129 frank. Volgens de krijgsraad verschafte F. 

Boschmans op deze manier de vijand een aanzienlijke hulp. Hij werd eveneens schuldig 

bevonden op basis van de 4
e
 alinea van art. 115 § 2 SWB, maar zonder de verzwarende 

omstandigheid van winstbejag.
 180
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Uit het onderzoek was ook gebleken dat Van Veldhoven een eigen houthandel stichtte en naar 

opdrachten van „Organisation Todt‟ hengelde. Deze feiten waren niet in de conclusies van het 

openbaar ministerie opgenomen en konden door de krijgsraad bijgevolg niet worden bestraft. 

Ze waren voor de krijgsraad wel indicatief voor de betreurenswaardige mentaliteit van J. Van 

Velthoven. Toch waren er ook verzachtende omstandigheden in hoofde van Van Velthoven. 

Tijdens de bezetting hielp hij zijn medeburgers en bood hij steun aan de Weerstand. Jan 

Boschmans en Philippe Horckmans moesten voor hun handelsactiviteiten binnen de S.H.O. 

elk 100.000 frank schadevergoeding betalen. Om dezelfde redenen werd Van Velthoven 

veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Belgische Staat ter waarde van 

500.000 frank. Frans Boschmans moest wegens zijn bedrijvigheid in de Ve.Ho.Ve. 200.000 

frank schadevergoeding ophoesten. Tot slot werd de zevende gedaagde, de S.V. S.H.O., 

burgerlijk aansprakelijk gesteld voor de daden van zijn beheerders.
181
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3.3. BEVINDINGEN EN KERNGEGEVENS VOOR DE KRIJGSRAAD VAN MECHELEN 

 

De vonnissen die de krijgsraad te Mechelen na WOII uitsprak in de dossiers van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector, kunnen samengevat worden in een aantal 

kerngegevens zoals blijkt uit de volgende tabel. 

 

 

Krijgsraad 

Mechelen  

Betichten Schuldig 

bevonden 

aan  

Straf Retributie Schadeve

rgoeding 

aan de 

Belgische 

Staat 

Zaak Van 

Boxmeer  

(20-7-1945) 

Jean Jaak Van Boxmeer Art. 115 

SWB  

5 jaar opsluiting 180.000 

frank 

5.000.000 

frank 

 

Hendrik Van Boxmeer 

3 jaar gevangenisstraf 672.000 

frank 

 

Fidelin Joos 

4 jaar gevangenisstraf 274.000 

frank 

Zaak Van 

Craen  

(29-7-1946) 

Jozef Van Craen Art. 115 

SWB 

3 jaar gevangenisstraf 52.906.720 

frank 

1.500.000 

frank 

Jean Van Craen Vrijgesproken, 

burgerlijk 

verantwoordelijk 

Frans Van Craen Alleen burgerlijk 

verantwoordelijk 

Zaak Huygens 

(23-10-1946) 

Jan-Baptist Huygens Art. 115 

SWB 

3 jaar gevangenisstraf 14.677.315 

frank 

1.100.000 

frank 

Zaak Voet en 

consorten 

(27-1-1947) 

Frans Voet Art. 115 

SWB 

3 jaar gevangenisstraf 53.391.750 

frank 

1.500.000 

frank Pieter Van San,  

Antoine Vercammer,  

Herman Hambrouck, 

Stella Era 

Niet burgerlijk 

verantwoordelijk gesteld 

Zaak Bender  

(26-3-1947) 

Bernard Bender Art. 115 

SWB 

4 jaar gevangenisstraf 5.858.759,

15 frank 

800.000 

frank 
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Tabel IX: Bevindingen en kerngegevens voor de krijgsraad van Mechelen
182

 

 

Zeven van de acht dossiers die voor de krijgsraad van Mechelen verschenen, handelden over 

leden van de S.H.O. Enkel Bernard Bender was geen lid van dat makelaarsbureau. Vier 

personen (Van Derkrieken, De Haes, Van Kerckhoven en Schorremans) leverden ook via de 

V.M.G.. Jan en Frans Boschmans handelden vanaf augustus 1941 via het Ve.Ho.Ve. 

Daarnaast leverden al deze meubelfabrikanten ook rechtstreeks aan de Duitsers. In deze 

processen voerden drie verschillende substituten het onderzoek: Van de Velde, Verheyden en 

Cortois.  
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 Vonnissen in strafdossiers Jan en Hendrik Van Boxmeer, Fidelis Joos  (krijgsraad Mechelen – 20/07/1945); 

Jozef, Jean en Frans Van Craen (krijgsraad Mechelen 29/07/1946); Jan Huygens (krijgsraad Mechelen – 

23/10/1946); Philibert en Hendrik Van Derkrieken (krijgsraad Mechelen – 02/04/1947); Victor De Haes 

(krijgsraad Mechelen – 25/04/1947); Jan en Frans Boschmans, Philippe Horckmans, Florentinus Van Velthoven, 

Josephus Van Kerckhoven en Jan Schorremans (krijgsraad Mechelen – 30/07/1947) & vonnissen van Frans 

Voet, Pieter Van San, Antoon Vercammen, Herman Hambrouck, Stella Era Krijgsraad Mechelen –27/01/1947); 

Bernard Bender (Krijgsraad Mechelen –  31/01/1947). 

Zaak Van der 

Krieken 

(2-4-1947) 

Philibert Van Derkrieken Art. 

115- 

118 

bis - 

121 

bis 

SWB 

Levenslange 

dwangarbeid 

1.702.760 

frank 

1.000.000 

Hendrik Van Derkrieken  Burgerlijk 

verantwoordelijk 

Zaak De Haes 

(25-4-1947) 

De Haes Victor Art. 

115 -

118 

bis 

6 jaar opsluiting 3.813.057 

frank 

n.v.t. 

Zaak S.H.O.  

(30-7-1947) 

Jan Boschmans Art. 

115, 

121 

bis 

SWB 

12 jaar dwangarbeid 35.078.113 

Frank 

5.100.000 

frank 

Frans Boschmans Art. 

115, 

118 

bis 

SWB 

10 jaar opsluiting 2.250.000  

frank 

Philippe Horckmans Art. 

115 

SWB 

3 jaar gevangenisstraf 18.836.685 

frank 

1.100.000

frank 

Josephus Van Velthoven Art. 

115 

SWB 

3 jaar gevangenisstraf - 500.000 

frank 

Florentinus Van Kerck-

hoven en Jan Schorremans 

Art. 

115 

SWB 

Vrijgesproken (2) - - 
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Het dossier Van Boxmeer verscheen in juli 1945 voor de krijgsraad van Mechelen, dus na de 

herinterpretatie van artikel 115 SWB. Het openbaar ministerie vorderde zeer strenge straffen 

(10 jaar, 20 jaar en levenslange dwangarbeid). De krijgsraad van Mechelen volgde deze 

vorderingen niet en sprak een opmerkelijk milder vonnis uit (4 jaar, 3 jaar en 5 jaar 

gevangenisstraf). De bedragen die de veroordeelden moesten betalen als retributie en 

schadevergoeding lagen beduidend lager dan wat de substituut-krijgsauditeur had geëist. De 

krijgsraad oordeelde dat de bedragen ontvangen door een N.V. niet verbeurd konden 

verklaard worden als retributie ten voordele van de Staat. Het proces vond plaatst in de  

periode toen de zaak De Coene in beroep voor het krijgshof van Gent verscheen. Pas op 20 

september 1945 werd een besluitwet uitgevaardigd om te vermijden dat de N.V.‟s nog langer 

door de mazen van het net zouden glippen. De linkerzijde fulmineerde heftig tegen dit vonnis 

dat hen veel te mild leek. De socialisten en communisten stonden over het algemeen 

wantrouwig tegenover de krijgsgerechten omdat deze in hun ogen de grote economische 

collaborateurs ongemoeid lieten.
183

 Voor hen bewees het proces Van Boxmeer nogmaals dat 

enkel de „kleine garnalen‟ werden gestraft. Vooral de nieuwe interpretatie van artikel 115 

SWB had in hun ogen de mogelijkheden voor vervolging en bestraffing van economische 

collaboratie te sterk beperkt.
184

  

 

Pas een jaar later, in juli en oktober 1946, verschenen de twee volgende zaken voor de 

krijgsraad van Mechelen. De laatste 5 dossiers werden allemaal in de loop van 1947 

afgehandeld. Ook in deze 7 zaken sprak de Mechelse krijgsraad over het algemeen mildere 

straffen uit dan deze die door het openbaar ministerie werden geëist.
185

 Drie betichten werden 

vrijgesproken (Jean Van Craen, Van Kerckhoven en Schorremans). Enkel voor de beklaagde 

Boschmans volgde de krijgsraad van Mechelen de straf van het openbaar ministerie. De 

retributie en de schadevergoedingen werden door de krijgsraad eveneens verlaagd. De 

verdediging kon in vele gevallen hard maken dat de leveringen gebeurden vanuit een 

onoverwinnelijke dwaling, veroorzaakt door het optreden van het Mechels stadsbestuur. Deze 

rechtvaardigingsgrond werd door de krijgsraad aanvaard in de zaken Van Craen, Huygens, 

Voet, Van Derkrieken, Horckmans, Van Velthoven en Van Kerckhoven & Schorremans. De 

Mechelse militaire rechtbank aanvaardde deze verschoningsgrond maar beperkte de duur van 

de erkende dwaling. Alleen de handel en leveringen tot begin 1941 werden niet strafbaar 
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gesteld. In meerdere processen probeerde het openbaar ministerie deze rechtvaardigingsgrond 

te beperken tot 27 september 1940, dag waarop burgemeester Dessain een brief schreef naar 

de hout- en meubelnijveraars en waarbij hij zijn handen aftrok van elke verdere levering aan 

de Duitsers. In geen enkel dossier volgde de krijgsraad deze stelling van het openbaar 

ministerie. De enige persoon die deze rechtvaardigingsgrond niet inriep was Bender Bernard. 

De gebroeders Van Boxmeer en Joos verwezen niet expliciet naar het Mechels stadsbestuur 

maar stelden dat ze waren beïnvloed door “De chaotische omstandigheden in mei 1940, met 

de afwezigheid van een Belgisch beleid en een ontredderd overheidsapparaat.”, en dat 

“Vooraanstaande personaliteiten wiens loyaliteit en vaderlandse gevoelens boven alle 

verdenking stonden, de hervatting van de bedrijvigheid hadden gepropageerd.”
186

 De 

krijgsraad van Mechelen hield bij haar eindbeslissing duidelijk rekening met deze 

verwarrende omstandigheden. Ook vader en zoon Boschmans beriepen zich op het het 

argument van dwaling maar zonder succes. De krijgsraad was van oordeel dat ze niet hadden 

stilgestaan bij de moeilijke vraag of er verder kon geproduceerd worden onder Duitse 

bezetting. Zij hadden geen rekening gehouden met de richtlijnen van de Mechelse 

burgemeester en leverden vanaf mei 1940 rechtstreeks aan de bezetter.  

 

In twee zaken bracht de verdediging argumenten aan die verwant waren aan de Galopin-

doctrine, zonder dat er expliciet naar verwezen werd. Voor de gebroeders Van Boxmeer en 

Joos werden de leveringen na de Duitse inval en tijdens de bezetting als volgt verschoond: 

“Zij hadden de productie voortgezet om te ontsnappen aan willekeurige straffen van de 

bezetter, om te vermijden dat de firma onder “Verwaltung” werd gesteld en de werkkrachten 

werden opgeëist en gedeporteerd.”
 187

 In de zaak Van Craen waren de leveringen na 1943 niet 

meer strafbaar omdat: “Men vanaf dan enkel het werkvolk aan de slag wou houden en men 

zelfs werkonwilligen en voortvluchtigen in dienst nam om te vermijden dat ze werden 

gedeporteerd.”
 188

 Zoals we reeds zagen kregen de Van Boxmeers en Fidelis erg lichte 

straffen, en werd Jean Van Craen vrijgesproken. Jozef Van Craen kreeg 3 jaar 

gevangenisstraf, terwijl het openbaar ministerie 15 jaar dwangarbeid had gevorderd. De 

N.V.‟s Acomal en Samic (van Van Boxmeer en Joos) waren voor de oorlog grote 

ondernemingen, de feitelijke vereniging Van Craen groeide tijdens de oorlog uit tot één van 

de belangrijkste houtbewerkingfabrieken te Mechelen. Als we kijken naar de zakencijfers van 
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de veroordeelde meubelfabrikanten dan staat De Coene uit Kortrijk vooraan met een 

gigantische omzet van 443 miljoen frank, gevolgd door Van Boxmeer en Joos (158 miljoen), 

Vandoorne (135 miljoen) en Van Craen (86 miljoen). Ook in Mechelen ging het dus om 

„grote vissen‟ uit de meubelsector maar voor hen bewezen de Galopin-argumenten hun nut. 

De beschuldigden werden, zeker in vergelijking met de zaken De Coene en Vandoorne te 

Kortrijk, relatief licht bestraft. Hierbij moeten we nogmaals benadrukken dat De Coene en 

Vandoorne gevonnist werden vóór de besluitwet van 25 mei 1945.  

 

De krijgsraad sprak de zwaarste straffen uit de laatste drie zaken (Van Derkrieken, De Haes 

en gebroeders Boschmans). Hier stonden de betichten ook terecht voor andere vormen van 

collaboratie met de vijand, wat meteen de verklaring is voor de hogere strafmaat.  

Voor Philibert Van Derkrieken vorderde het openbaar ministerie de doodstraf. Hij werd 

veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Van Derkrieken was een middelgrote 

meubelfabrikant. Het deskundig onderzoek bewees zijn schuldige inschikkelijkheid niet. Het 

aantal werknemers bleef constant en de productie werd niet opgevoerd tot een abnormaal peil. 

Maar Van Derkrieken was een overtuigde Duitsgezinde. Zijn ideologische voorkeur 

overheerste zijn zakelijk denken. Hij bleef maximaal leveren aan de Duitsers ook al was het 

vanaf een bepaalde moment voordeliger om te werken voor de Belgische zwarte markt. Hij 

was helemaal geen grote economische collaborateur maar behoorde tot de donkere kern van 

de overtuigde collaborateurs. Van Derkrieken had zich ook schuldig gemaakt aan politieke 

collaboratie (art. 118bis), verklikking (art. 121bis), wapendracht, poging tot moord, vernieling 

van eigendommen, onwettige huiszoekingen, slagen en verwondingen en hij was lid van de 

“Algemene SS Vlaanderen”. Ook Victor De Haes en Frans Boschmans waren lid van de 

Dietsche militie en maakten zich schuldig aan politieke collaboratie (art. 118bis). Jan 

Boschmans (art. 121bis) werd veroordeeld voor verklikking.  

 

Opmerkelijk is dat de Mechelse krijgsraad in geen enkele zaak de rechtvaardigingsgrond van 

dwang aanvaardde. In de dossiers Van Boxmeer, Van Craen en Voet had de verdediging 

nochtans verwezen naar twee Duitse verordeningen van 10 en 20 mei 1940. Maar de rechters 

beslisten dat deze voorschriften geen dwang uitmaakten zoals bepaald in art. 71 SWB en dat 

de vrije wil niet werd aangetast. In de zaak Huygens en Bender probeerde men de dwang te 

bewijzen door specifieke opeisingsbonnen, getuigenissen en brieven, maar ook deze 

argumenten werden door de krijgsraad van Mechelen van tafel geveegd. Vaak wierpen de 

beklaagden op dat ze onwetend waren over de militaire bestemming van hun leveringen maar 
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de krijgsauditeurs ontkrachtten dat en bewezen de schuldige inschikkelijkheid. Zij probeerden 

met alle middelen aan te tonen dat de gedagvaarde firma‟s actief solliciteerden naar 

bestellingen van de bezetter en dat ze geen verzet hadden geboden. Dat de productie, het 

aantal werknemers, de overuren, de drijfkracht, het elektriciteitsverbruik en het zakencijfer 

tijdens de bezettingsjaren een abnormaal peil bereikten en alles in het werk werd gesteld om 

dat hoge productiepeil aan te houden, werd vele beschuldigden zwaar aangerekend. De 

uitbreiding van de fabriek, de modernisering van het productieproces, de aankoop van nieuwe 

machines, het vernietigen van de boekhouding uit de oorlogsjaren en het inroepen van Duitse 

hulp voor het beslechten van geschillen, waren allen feiten à charge. Wie zijn activiteiten 

tijdens de bezetting wijzigde, om zo te voldoen aan de behoeften van de vijand, werd schuldig 

bevonden. Zo aanvaardde de krijgsraad van Mechelen in de zaak Bender dat de beschuldigde 

de militaire bestemming van zijn leveringen niet kende. Toch werd hij schuldig bevonden 

omdat hij vóór de oorlog een verzekeringsmakelaar was en zijn activiteit tijdens de oorlog 

veranderde ten voordele van de Duitsers. Hoewel De Haes vooral aan de Duitse burgerlijke 

sector leverde, werd hij om dezelfde redenen schuldig bevonden. Hij breidde zijn kleine zaak 

uit om te voldoen aan de Duitse bestellingen die hij actief had opgespoord. Opmerkelijk is dat 

in de zaak De Haes de Belgische Staat zich geen burgerlijke partij stelde. 

 

Leveringen aan de Duitse burgerlijke sector - vaak meubelen voor gezinnen in de 

gebombardeerde Duitse steden – waren strafbaar wanneer de schuldige inschikkelijkheid 

bewezen werd. Dit was het geval bij Bender, De Haes, Frans & Jan Boschmans en 

Horckmans. De leveringen aan de burgerlijke sector door Van Boxmeer, Fidelis, Van Craen, 

Huygens en Voet werden niet strafbaar gesteld. Ook de leveringen van stijlmeubelen door 

Horckmans werd niet als strafbaar gecatalogeerd omdat ze geen band hadden met de Duitse 

oorlogseconomie en omdat op die manier vermeden werd dat Belgische arbeiders  

tewerkgesteld werden in sectoren met een groter militair nut.  

Bij alle veroordeelden gold de verzwarende omstandigheid van winstbejag. Alleen voor Jan 

en Frans Boschmans, Horckmans en Van Velthoven werd het winstbejag in hun hoedanigheid 

van leiders van de S.H.O. en de Ve.Ho.Ve. niet aanvaard. Voor deze feiten kon geen retributie 

worden gevorderd. Voor de beklaagden golden ten slotte vaak dezelfde verzachtende 

omstandigheden. Van Boxmeer, Van Craen, Voet, Van Velthoven waren tijdens de moeilijke 

bezettingsjaren hun sociale verplichtingen jegens hun personeel zeer stipt nagekomen. Van 

Derkrieken, Jan en Frans Boschmans hadden een „goed verleden‟. Horckmans en Van 

Velthoven hielpen de Weerstand en ondersteunden hun medeburgers. Ten slotte had Huygens 
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enkel meubelen geleverd en probeerde hij zoveel mogelijk voor de Belgische markt te 

produceren.  

 

De vrijspraak voor Van Kerckhoven en Schorremans bracht een particulariteit van het  

Mechelse vervolgingsbeleid aan het licht. Het openbaar ministerie wou hen veroordeeld zien  

omdat ze van de oorlogsomstandigheden gebruik hadden gemaakt om een bedrijf op te 

richten. De krijgsraad stelde hun bedrijf echter op gelijke voet met een bedrijf dat al bestond 

vóór de oorlog. Hun bedrijf was opgericht vanuit een onoverwinnelijke dwaling en door 

tussenkomst van het Comité Peremans. Hoewel ze leverden aan de Duitse burgerlijke en 

militaire sector, werden ze toch vrijgesproken. In hun voordeel speelde het feit dat de 

productie niet werd opgedreven tot een abnormaal niveau. Bovendien betrof  het zeer kleine 

leveringen van uitsluitend meubilair. Ze hadden geprobeerd hun productie te remmen en 

werkten zoveel mogelijk voor de Belgische sector. Ten slotte werd hun  bedrijf onder controle  

van de Duitsers geplaatst. De Mechelse krijgsraad concludeerde: “Een firma die voor de 

oorlog bestond en die onder dezelfde omstandigheden produceerde werd buiten vervolging 

gesteld.”
189
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HOOFDSTUK 4: KRIJGSRADEN TURNHOUT, GENT EN ANTWERPEN 

 

In dit hoofdstuk worden vier leden van de S.H.O. besproken die niet voor de krijgsraad van 

Mechelen verschenen. De persoon die in het eerste dossier werd gevonnist, leverde ook via de 

V.M.G. De personen in het derde dossier waren de oprichters van dit makelaarsbureau. 

 

4.1. PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN UIT DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID DIE BESCHULDIGD 

WERDEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

Op basis van de gegevens uit de strafdossiers kon ik een profiel opstellen van de bedrijven die 

leden waren van de S.H.O. of van de V.M.G. uit Mechelen maar die verschenen voor de 

krijgsraden van Turnhout, Gent of Antwerpen.  

 
Krijgsraad Dossier Ondergroep Aantal werknemers 

Krijgsraad Turnhout Stickens 1: meubelfabricage n.n. (dossier onvindbaar) 

Krijgsraad Gent De Taeye   1: meubelfabricage, uitrusting- en 

luxemeubelen 

1937: 89 

1938: 71 

1939: 31 

1940: 47 

1941: 141 

1942: 157 

1943: 168 

1944: 97 

Krijgsraad 

Antwerpen 

 

Govaert (V.M.G.) 7: handelsreiziger n.v.t. 

Peeters  

(V.M.G.) 

1: meubelfabricage  

5: werktuigkundige, wagen- en 

rijtuigmakerij 

1939-1944: 5 à 7 

Krijgsraad 

Antwerpen 

Michiels  

(N.V. Sedia, 

opgericht  tijdens 

WOII) 

1: meubelfabricage 

3: parket, barakken 

4: zagen, snijden, afrollen van hout, 

triplexafdeling  

n.n. 

Tabel X: Profiel van de bedrijven uit dossiers van de krijgsraden te Turnhout, Gent en Antwerpen
190

 

 

Verspreid over drie krijgsraden buiten Mechelen verschenen 4 leden van de S.H.O. Twee van 

hen waren ook lid van de V.M.G. In Turnhout en Gent stonden twee meubelfabrikanten 

terecht. De Taeye was gespecialiseerd in uitrusting- en luxemeubelen. Enkel in dit dossier 

werden exhaustieve gegevens gevonden over het aantal werknemers. In 1937 was zijn bedrijf 

een grote onderneming met gemiddeld 89 werkkrachten. Door de crisis op het einde van de 

jaren ‟30 kreeg de firma zware klappen. Bij de aanvang van de oorlog stelde het bedrijf 47 

personen te werk. Tijdens de oorlog verdubbelde het zijn personeel, althans in vergelijking 
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met 1937. De krijgsraad van Antwerpen vonniste twee dossiers met een duidelijk link naar 

Mechelen. In het eerste dossier stonden de twee stichters en leiders van de Vlaamsche 

Meubelarbeidsgemeenschap (V.M.G.) terecht. Alfons Govaert was vóór de oorlog 

handelsreiziger en onderhield goede contacten met de Mechelse meubelfabrikanten. Jan 

Peeters had een klein meubelbedrijf en was gespecialiseerd in werktuigkunde, wagen- en 

rijtuigmakerij. Het aantal werkkrachten in zijn bedrijfje nam tijdens de bezetting niet toe en 

schommelde tussen de 5 à 7 arbeiders. Het laatste dossier handelde over de n.v. Frans 

Michiels. Zijn firma groeide tijdens het interbellum uit tot één van de belangrijkste 

meubelbedrijven van Mechelen. Het bedrijf verbreedde vóór de oorlog haar activiteiten naar 

de houtnijverheid (zagen, snijden, afrollen van hout) en had een triplexafdeling. De firma 

Michiels kon ontsnappen aan de crisis door de fabricage van barakken voor het Belgische en 

het Franse leger. In 1941 werd de N.V. Sedia opgericht. Uit het strafdossier werd niet 

duidelijke hoeveel werknemers het bedrijf vóór en tijdens de oorlog tewerkstelde.  
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4.2. ANALYSE EN BESPREKING VAN DE VONNISSEN UITGESPROKEN DOOR DE KRIJGSRADEN TE 

TURNHOUT, GENT EN ANTWERPEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

 

4.2.1. Proces van Victor STICKENS voor de krijgsraad van Turnhout op 21 november 1945 

 

Op 21 november 1945 sprak de krijgsraad van Turnhout een vonnis uit tegen de betichte 

Victor Stickens. Hij werd beschuldigd van economische collaboratie (art. 115 SWB), 

politieke collaboratie (art. 118bis SWB) en verklikking (art. 121bis SWB). Omdat dit dossier 

spoorloos was, is het niet duidelijk wat het openbaar ministerie, bij monde van substituut-

krijgsauditeur Van den Broeck als straf eiste. Uit het vonnis blijkt wel dat Stickens 

veroordeeld werd tot 10 jaar dwangarbeid. Hij werd afgezet uit de titels, graden, functies, 

openbare ambten en bedieningen waarmee hij bekleed was en levenslang ontzet van de 

rechten vermeld in artikel 123sexies SWB. Bovendien eiste de krijgsraad dat bij toepassing 

van artikel 123ter SWB een bedrag van 1.260.271 frank zou toevallen aan de schatkist. Alle 

werktuigen en machines, gediend of bestemd voor  het plegen van de misdaad, of door de 

misdaad verkregen, werden verbeurd verklaard. De Belgische Staat stelde zich burgerlijke 

partij en vroeg een schadeloosstelling. De krijgsraad achtte het billijk een schadeloosstelling 

van 75.000 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interesten, toe te kennen.
191

 

 

De krijgsraad achtte Victor Stickens schuldig aan het verschaffen van hulp aan de vijand in 

mankracht en in materialen of producten, met winstbejag (art. 115), en aan het in de hand 

werken van de politiek of de plannen van de vijand (art. 118bis). Stickens werd niet schuldig 

bevonden aan verklikking (art. 121bis) en hij werd voor deze aanklacht vrijgesproken. 

Meester Verachtert verdedigde de beklaagde. Tijdens het proces kon niet bewezen worden dat 

Stickens de genaamde Frans De Swart door aangifte van een werkelijk of denkbeeldig feit, 

zou hebben blootgesteld aan opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden vanwege de vijand. 

In de jaren 1942-1943 zou de S.H.O. een bedrag van 339.474 frank overgeschreven hebben 

op de bankrekening van Stickens bij de Kredietbank. Van het concurrerende organisme, de 

V.M.G., ontving Stickens via de Kredietbank 764.482 frank. Ten slotte ontving Stickens 

156.315 frank rechtstreeks van H. Schwann. Stickens zou in 1944 opnieuw aan het S.H.O. 

hebben geleverd, maar de krijgsraad nam deze opbrengsten niet in aanmerking omdat het niet 

was bewezen dat deze leveringen voor de vijand waren bestemd. Uit het onderzoek dat het 
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proces voorafging bleek dat Victor Stickens leverde aan eenheden van de „Wehrmacht‟. Maar 

ook deze transacties werden niet weerhouden. Men hield rekening met de mogelijkheid dat 

deze leveringen het gevolg waren van Duitse opeisingen vermits het ging over meubels in het 

kader van de huisvesting van de bezettingstroepen. Het totaal van de misdadige transacties 

werd uiteindelijk geraamd op 1.260.271 frank, een bedrag dat door de schatkist werd 

opgeëist. Een goed verleden met de afwezigheid van veroordelingen en de geringe 

geestesontwikkeling van de betrokkene werden als verzachtende omstandigheden aangehaald. 

Victor Stickens zou later eerherstel krijgen.
 192

   

 

4.2.2. Proces van Alphonsus DE TAEYE voor de krijgsraad van Gent op 24 november 1946 

 

Op 24 november 1946 sprak de krijgsraad van Gent een vonnis uit tegen de meubelmaker – 

fabrikant Alphonsus De Taeye. Hij werd verdacht van hulp aan de vijand, te Gent of elders in 

België tussen 10 mei 1940 en 10 september 1944. Deze betichte was ook lid van de S.H.O. 

De gang van het proces is opmerkelijk. De zaak werd via de minnelijke schikking (transactie) 

afgehandeld omdat de schuldige de feiten bekende. In de zaak De Taeye stelde de substituut-

krijgsauditeur Lefevre, namens het openbaar ministerie, één jaar gevangenisstraf en een 

geldboete van 2.000.000 frank (of een vervangende gevangenisstraf van 3 maand) voor aan de 

verdachte. Bovendien zou De Taeye van rechtswege levenslang ontzet zijn van de rechten 

opgesomd in artikel 123sexies SWB. De betichte ging akkoord met deze voorstellen. Deze 

minnelijke schikking werd door de krijgsraad bevestigd en de zaak werd op deze manier snel 

afgehandeld.
 193

  

 

4.2.3. Proces van Alfons GOVAERT, Jan PEETERS, Pieter GEENS, Jan SEGERS voor de 

krijgsraad van Antwerpen op 8 maart 1948 

 

Op 8 maart 1948 sprak de krijgsraad van Antwerpen een vonnis uit tegen de stichters van het 

makelaarsbureau V.M.G. (“Vlaamsche Meubelarbeidsgemeenschap”). Het openbaar 

ministerie, bij monde van eerste substituut-krijgsauditeur Van de Velde, betichtte de 

aangehouden Alfons Govaert (1) en Jan Peeters (2) en de in vrijheid zijnde Pieter Geens (3) 

en Jan Segers (4) van economische collaboratie. Govaert en Peeters zouden zich ook schuldig 

gemaakt hebben aan politieke collaboratie (art. 118bis). Ten slotte maakte Govaert zich ook 

                                                 
192

 Vonnis in de zaak Stickens. 
193

 Vonnis in de zaak De Taeye. 



 163 

schuldig aan de verklikking van Van der Vieren, Van den Bosch, Olebrechts en Romain (art. 

121bis SWB). Samenhangend stelde de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Meester 

Mullens, zich burgerlijke partij tegen de eerste en de tweede betichte. Het openbaar ministerie 

eiste in haar conclusies 15 jaar opsluiting voor Govaert en 4 jaar gevangenisstraf voor Peters. 

Bovendien eiste het openbaar ministerie dat minstens 300.000 frank als retributie zou 

toegewezen worden aan de schatkist. Substituut-krijgsauditeur Van de Velde stelde dat Segers 

en Geens als medevennoten van de V.M.G. burgerlijk en hoofdelijk medeaansprakelijk 

waren. De krijgsraad veroordeelde Govaert tot 20 jaar dwangarbeid. De tweede betichte 

Peeters werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 1000 

frank. Deze boete bedroeg 7000 frank of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Geens en Segers werden door de krijgsraad burgerlijk verantwoordelijk gesteld voor de 

veroordelingen tot schadevergoeding, geldboete, verbeurdverklaring, teruggave en geldelijke 

straffen uitgesproken tegen Govaert en Segers, ten belope van de sommen of waarden die de 

strafbare verrichtingen van Geens en Segers hadden opgebracht, namelijk 10.000 frank voor 

Geens en voor 12.000 frank voor Segers. Bovendien werd de som van 15.000.000 frank, 

zijnde het bedrag van de misdadige bedrijvigheid van de veroordeelde Govaert, eigendom van 

de schatkist verklaard. Govaert en Peeters werden van rechtswege levenslang ontzet van de 

rechten opgesomd in artikel 123sexies SWB en Govaert werd afgezet van titels, graden, 

openbare ambten, bedieningen en diensten waarmee hij bekleed was. Alle wapens, het 

uniform en de voorwerpen die gediend hadden of bestemd waren tot het plegen der feiten, 

behalve de boekhoudkundige geschriften, werden verbeurd verklaard. De eis van de 

burgerlijke partij tegenover de Alfons Govaert werd ontvankelijk en gegrond verklaard en hij 

moest 1.000.000 frank schadevergoeding betalen aan de Belgische Staat.  De krijgsraad achtte 

zich onbevoegd voor de eisen van de burgerlijke partij tegenover Peeters. In het proces trad 

Meester Smets op voor Govaert, Meester De Cocq voor Peeters en Meester Van de Mert voor 

beiden.
194

  

 

Uit de uiteenzetting der zaak bleek dat de vier betichten op 25 augustus 1941 een 

overeenkomst afsloten om te Mechelen een soort makelaarsbureau op te richten onder de 

benaming “Vlaamsche Meubelarbeidsgemeenschap” (V.M.G.). Substituut-krijgsauditeur Van 

de Velde kwam tot de bevinding dat Alfons Govaert duidelijk het initiatief had genomen. 

Voor de oorlog was Govaert handelsreiziger in meubelen. Hij was bekend en goed vertrouwd 
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met de meubelfabrikanten en aanverwante vaklieden uit Mechelen en omgeving. Door zijn  

losbandig en liederlijk gedrag was hij zijn werk als handelsreiziger verloren en zat hij in 

financiële moeilijkheden. Uit zijn verklaringen bleek dat Govaert het V.M.G. zag als het 

ultiem middel om te ontsnappen uit zijn benarde situatie. Eerste substituut Van de Velde 

stelde vast Govaert en Peeters de echte promotoren van het V.M.G. waren en dat zij de 

werkelijke leiders waren. Geens en Segers waren eerder stromannen die binnen de V.M.G. 

praktisch geen activiteit ontplooiden. Zij hielpen mee het organisme op te richten door elk een 

aandeel van 1.000 frank te storten, t.t.z. een vierde van het kapitaal waarmee de firma van wal 

stak. De vier vennoten konden rekenen op een vierde van de te verwezenlijken 

makelaarswinsten. Door zich te verenigen in de V.M.G. hoopten de vier kleine fabrikanten 

niet langer volledig afhankelijk te zijn van de S.H.O. die als draaischijf van de 

meubelbestellingen in het Mechelse fungeerde. Vele kleine ambachtslui hadden echter het 

gevoel dat de leiders van de S.H.O. hun eigen, vaak grotere bedrijven bevoordeelden bij de 

verdeling van de bestellingen. In de hoop rechtstreeks bestellingen binnen te halen zocht en 

vond de V.M.G. contact met de Duitse bezetter, zowel met militaire als met burgerlijke 

diensten. De V.M.G. rijfde opdrachten binnen en verdeelde vervolgens de productie over 

meerdere kleine Mechelse meubelfabrikanten. De V.M.G. streek aanvankelijk een 

commissieloon van 1% tot 2% op, later verhoogd met een zekere winstmarge. Volgens het 

deskundig verslag zou het V.M.G. zodoende in totaal 2.375.837 frank inkomsten verworven 

hebben en werden er voor 15.296.804 frank militaire en burgerlijke bestellingen geronseld bij 

de vijand. Maar de deskundige nuanceerden onmiddellijk deze cijfers omdat bij gebrek aan de 

boekhouding het om schattingen ging.  De V.M.G. wist bestellingen binnen te halen van de 

„H.U.V.- Heeresunterkungtverwaltung‟ (beheer voor onderdakverschaffing militairen), 

„Bauleitung der Luftwaffe‟, het „Luftgaukommando‟ en eveneens van de „Zentralanmeldstelle‟ 

(Z.A.M.), de Duitse organisatie die op de georganiseerde zwarte markt aankopen deed om te 

kunnen voldoen aan de Duitse behoeften.
195

 

 

Alfons Govaert was de handelsreiziger, de „démarcheur‟ van de V.M.G. Hij spoorde 

mogelijke bestellingen van de Duitse diensten op en plaatste de bestellingen bij de 

meubelfabrikanten. Eerste substituut Van de Velde stelde vast dat Govaert deze bestellingen 

soms opdrong aan de producenten. Hij keurde de bestellingen op hun kwaliteit en stond in 

voor de verzending. Hij had een volmacht voor alle financiële en commerciële handelingen 
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van de V.M.G. Govaert was ook goed bevriend met leden van de Feldgendarmerie en de 

Zivilfahndungsdienst. Hij ging openlijk en vriendschappelijk om met de Duitse bezetter. Het 

openbaar ministerie beschuldigde er Govaert van dat hij hand- en spandiensten leverde voor 

de „Werbestelle‟, de organisatie die belast was met het aanduiden van werkplichtigen en het 

opsporen van werkonwilligen. Govaert ging in bedrijven werklieden opeisen om ze naar 

Duitsland te deporteren. In een bepaald geval gebeurde dat nadat de bedrijfsleider geweigerd 

had om voor de V.M.G. te werken. Tegenover medeburgers pochte Govaert over zijn  

geprivilegieerde betrekkingen met Feldgendarmerie. Om te intimideren zei hij dat hij lid was 

van de Gestapo en zwaaide hij met een in het Duits geschreven document waarin stond dat 

alle Duitse politiediensten en de Feldgendarmerie hem hulp en bijstand moesten verlenen 

indien Govaert daarom verzocht. Volgens de beruchte Zivilfahnder Verbert (ter dood 

veroordeeld en geëxecuteerd) zou Govaert inderdaad lid van de Gestapo geweest zijn. Hij was 

ook lid van de „De Vlag‟ en beschermend lid van de “Algemene SS Vlaanderen”, later 

„Germaanse SS‟ genoemd. Personen die hem niet lagen of tegenwerkten stelde hij bloot aan 

vervolgingen of gestrengheden vanwege de vijand. Zo ook Van der Vieren, portier van het 

Mechelse stadhuis, die wegens zijn bekende Angelsaksische gezindheid in de neus van 

Govaert zat. Van der Vieren werd door Govaert bij de Duitsers aangegeven. Hij verklaarde 

dat de portier hem diep beledigde en zijn Germaanse aanvoelen gekrenkt had door het 

uitspeken van de woorden „God Save The King‟. Van der Vieren werd veroordeeld tot tien 

maanden vrijheidsberoving. Govaert werd ook vaak gesignaleerd in verdachte 

etablissementen, alleen, met Feldgendarmen of met andere Duitsers, meer dronken dan 

nuchter. Anderzijds wist hij ook bepaalde personen te vrijwaren van een deportatie naar 

Duitsland. De krijgsraad achtte de beschuldigingen van de substituut-krijgsauditeur bewezen, 

behalve wat betreft de verklikking aan de vijand in hoofde van Van den Bosch en Romain. 

Voor deze beschuldigingen werd Govaert vrijgesproken. Govaert was wel schuldig aan 

economische en politieke collaboratie en handelde in overtreding van art. 115 SWB duidelijk 

uit winstbejag. Bovendien werd hij ook schuldig bevonden aan politieke collaboratie (118bis) 

en de verklikking (art. 121bis) van de heren Van der Vieren en Olbrechts. De enige 

verzachtende omstandigheid was de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen.
 196

  

 

Jan Peeters was de bestuurder van de V.M.G. Ook hij hield zich bezig met het bekomen van 

Duitse bestellingen, maar ook met het afsluiten van individuele contracten met de fabrikanten 
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en met de algemene administratie. Naast zijn activiteiten binnen de V.M.G. was hij als 

industrieel ook bezig met het maken van allerhande kleine meubeltjes voor de vijand, in zijn 

fabriek te Beersel. Over de omvang, de aard en de bestemming van deze productie werden 

geen bewijsstukken teruggevonden. Reeds voor de oorlog was Peeters lid van het VNV Hij 

schopte het zelfs tot provincieraadslid. Tijdens de bezetting was hij waarschijnlijk nog een tijd 

lid van het VNV maar nadien zijn daar zijn geen harde bewijzen meer van gevonden. Zijn 

Duitsgezindheid benoemde hij als Vlaamsgezindheid. Hij ging in het publiek om met 

Duitsgezinden en geschuwde personen, zoals SS-leden, Gestapo‟s en leden van de 

opsporingsdiensten. Jan Peeters was lid van „De Vlag‟ en kwam voor op de lijst van  

beschermleden van de “Algemeene SS Vlaanderen”. Hij ontving propagandamateriaal van 

„De Vlag‟ en liet dit door zijn kinderen verspreiden. Zijn oudste zoontje maakte hij lid van de 

„Nationaal Socialistische Jeugd in Vlaanderen‟ (N.S.J.V.) en de vergadering van de lokale 

afdeling vonden vaak plaats in Peeters woning. Hij was geabonneerd op de „SS Man‟ en op de 

„De Vlag‟. In het bureau van de V.M.G. omringde hij zich met uitgesproken pro-Duitse 

medewerkers zoals Alfons Govaert en een bediende, Vergauwen, die vele brieven 

ondertekende met de woorden: „In opdracht V.M.G., Heil Hitler‟. Jan Peeters werd door de 

krijgsraad schuldig bevonden aan de overtreding van artikel 118bis van het SWB, maar niet 

aan de overtreding van artikel 115 SWB, wat de substituut-krijgsauditeur nochtans had geëist. 

Zijn economische activiteiten tijdens de bezetting vielen volgens de rechters onder de normale 

daden die men stelt om te voorzien in het dagelijks onderhoud van zijn familie. De geringe 

omvang van de gepleegde feiten werd als verzachtende omstandigheid weerhouden.
197

  

 

4.4.4. Proces van Frans MICHIELS voor de krijgsraad van Antwerpen op 25 juni 1948 

 

De krijgsraad van Antwerpen sprak op 25 juni 1948 op tegenspraak een vonnis uit tegen 

Frans Michiels en de N.V. Sedia. Het openbaar ministerie, bij monde van eerste substituut-

krijgsauditeur Van de Velde, dagvaardde Michiels omdat hij, zowel in eigen naam als in zijn 

hoedanigheid van afgevaardigde beheerder en bedrijfsleider van de N.V. Sedia, militaire 

barakken en meubelen voor militaire en burgerlijke doeleinden had geleverd aan de Duitsers 

en dit voor de aanzienlijke som van in totaal  57.510.092,15 frank. Van de Velde eiste een 

gevangenisstraf van 5 jaar. De Belgische Staat stelde zich burgerlijke partij en liet zich 

verdedigen door Meester De Schepper. Ondanks de zware beschuldigingen van het openbaar 
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ministerie kwam de krijgsraad van Antwerpen tot de conclusie dat beschuldigde niet schuldig 

was aan de hem ten laste gelegde feiten. Frans Michiels werd vrijgesproken en stelde hem 

buiten vervolging. Bovendien verklaarde de krijgsraad zich onbevoegd om kennis te nemen 

van de eis van de burgerlijke partij en de Belgische staat draaide op voor de kosten van het 

geding.
198

  

 

Uit de uiteenzetting van de zaak door Van de Velde bleek dat het bedrijf van Frans Michiels 

reeds voor de oorlog bestond en actief was in de productie en handel van meubelen. De firma 

stond onder leiding van Michiels maar bezat geen rechtspersoonlijkheid. Het bedrijf was   

tijdens het interbellum geleidelijk aan uitgegroeid tot één van de belangrijke meubelbedrijven 

van Mechelen. Het bedrijf verbreedde haar actieradius met aanverwante activiteiten uit de  

houthandel en houtnijverheid, zoals parketvloeren, het zagen, snijden, afrollen en 

contreplakeren van hout… In de jaren 1938 en 1939 werd de firma niet getroffen door de 

crisis maar kon men het bedrijfspotentieel zelfs verhogen en versterken. Voor de oorlog 

werkte Michiels samen met twee andere firma‟s voor de aanmaak van barakken ten behoeve 

van het Belgische en het Franse leger. Het was aanvankelijk de N.V. „De Vos- Gebroeders‟ 

die deze contracten binnengehaalde. Maar aangezien zij niet over de nodige fondsen en 

financiële middelen beschikten om deze opdracht alleen uit te voeren, zochten ze 

samenwerking met anderen. Er werd een feitelijke en tijdelijke vennootschap „De Vos- 

Michiels-Van Craen‟ („D.M.V.‟) boven de doopvont gehouden. De firma „De Vos- 

Gebroeders‟ beschikte over een nuttige fabrieksruimte, het personeel en de  

productiemiddelen die onontbeerlijk waren voor de constructie van legerbarakken. Michiels 

en Van Craen konden het nodige kapitaal inbrengen. Toen de bestelling was geleverd werd de 

groep „D.M.V.‟ vereffend.
199

 

 

De firma Michiels werkte tijdens de bezetting, net zoals veel andere Mechelse 

meubelbedrijven eerst langs het comité Peremans, om later langs de S.H.O. Via deze 

tussenorganisatie werden vele Duitse bestellingen afgehandeld. Michiels produceerde ruwe 

meubelen bestemd voor de inrichting van militaire installaties. Daarnaast nam de firma reeds 

in het begin van de oorlog een rechtstreekse bestelling aan voor de levering van militaire 

barakken aan het „Luftgaukommando‟. Michiels had in 1939 de helft van de aandelen van de 

N.V. „De Vos‟ overgenomen en hij werd er afgevaardigde beheerder. Omdat de andere 

                                                 
198

 Vonnis en requisitoir in strafdossier Michiels. 
199

 Uiteenzetting der zaak in strafdossier Michiels. 



 168 

aandeelhouders en beheerders weinig daadkracht hadden, kon Frans Michiels de 

fabrieksruimte van de „N.V. De Vos‟, maximaal mobiliseren voor zijn eigen bedrijf.  Er moest 

wel een vergoeding betaald worden voor het gebruik van de gebouwen en de 

productiemiddelen van „De Vos‟. Een deel van de winst werd afgestaan maar door zijn 

aandeelhouderschap vloeide dat voor een groot deel terug naar Michiels. Uit de verklaringen 

van Michiels bleek dat de fabriek van De Vos, de ideale plaats was voor de constructie van 

barakken (ten behoeve van de Duitsers). De drie eigen werkhuizen van de firma Michiels 

kampten met een plaatsgebrek. Op 3 maart 1941 werd de firma van Frans Michiels 

omgevormd tot een N.V. onder de benaming „Sedia‟ die de activiteiten van het bedrijf 

voortzette met terugwerkende kracht tot 1 januari 1941. Frans Michiels werd aangesteld als  

afgevaardigde-beheerder met alle macht. Sedia was Frans Michiels. De andere vennoten en 

beheerders, meestal kennissen of familie, werden getolereerd omdat de wet nu eenmaal een 

minimum aantal vennoten en beheerders voorschreef. 99% van de aandelen bleven in handen 

van Michiels.
 200

  

 

De militaire leveringen aan het „Luftgaukommando‟, hetzij door tussenkomst van de S.H.O. 

(ruwe meubelen), hetzij rechtstreeks (barakken) kenden hun hoogtepunt in 1941 en hielden op 

in 1942. Volgens de substituut-krijgsauditeur moet de verklaring van deze terugval niet 

gezocht worden in een bewuste afremming van de productie voor de Duitsers. Het achterwege 

blijven van dergelijke bestellingen kende een externe oorzaak waar Michiels geen vat op had. 

Leveringen die via de S.H.O. verliepen droogden op omdat de Duitsers dit centraliserend 

organisme tegen het einde van 1941 wantrouwden en zich richtten op de Ve.Ho.Ve. Er was 

gecomplotteerd en de S.H.O. viel in ongenade. Het „Luftgaukommando‟, voorheen de 

belangrijkste klant van de S.H.O., plaatste geen bestellingen meer. Het lijkt ook vast te staan 

dat sommige diensten van het „Luftgaukommando‟, om redenen die niet helemaal duidelijk 

zijn, met Michiels geen zaken meer wilden doen.
201

 

 

Van september 1940 tot maart 1942 rolden 2.400 militaire barakken uit de werkhuizen van de 

firma. Deze bestellingen werden vrij en zonder dwang aanvaard. In 1942 nam de firma 

bestellingen aan van de Duitse firma Schwann en leverde ze meubelen voor de civiele 

behoeften van de vijand. Sedia dreef haar productie op. Ongeveer 63% van de productie ging 

naar de vijand, 37% was bedoeld voor ander, neutraal cliënteel. De waarde van de productie 
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steeg ogenschijnlijk spectaculair tijdens de oorlogsjaren, en lieten vermoeden dat de   

leveringen aan de bezetter geen windeieren legden. Toch mocht men volgens de deskundige 

niet uit het oog verliezen dat een hoger zakencijfer tijdens de bezetting, niet noodzakelijk het 

resultaat was van een verhoogde productie. In vele gevallen werd het hoger omzetcijfer 

veroorzaakt door een  stijging van de prijzen bij schaarste van grondstoffen. De productie van 

Sedia voor de niet vijandelijke sector bleef schommelen rond het vooroorlogse peil. Sedia kon 

voor het aantrekken van de noodzakelijke grondstoffen wel beroep doen op de 

bezettingsmacht. Verschillende keren namen de Duitsers hout in beslag dat nadien ter 

beschikking van Sedia werd gesteld. Daarenboven kon Sedia meermaals hout kopen met hulp 

van de „Wehrmacht‟ of met Duitse overheidsbonnen. Volgens de aanklager wees alles er op 

dat Frans Michiels tijdens de bezetting doorging met het stelselmatig uitbreiden van zijn 

bedrijf, het opdrijven van zijn productie en het versterken van zijn marktpositie: “Hij keek 

niet naar de achtergrond van de bestellingen en de leveringen aan de vijand waren duidelijk 

de belangrijkste”. Volgens de aanklager wendde de bedrijfsleiding van Sedia niet alle 

middelen aan om te bestellingen af te wenden of om de leveringen te vertragen. De productie 

werd bovendien tot een abnormaal niveau opgedreven. In een aanvraag voor het bekomen van 

vetten en machineoliën verklaarde Michiels dat zijn productie 500% bedroeg ten opzichte van 

1939. Hij schreef gewone klanten aan met de melding dat hij hen voorlopig niet kon 

bevoorraden wegens zijn overvolle orderboek voor de „Wehrmacht‟. Deze bestellingen van de 

„Wehrmacht‟ waren zo belangrijk en spoedeisend dat zij voorgingen op alle andere 

bestellingen en dat de productiecapaciteit van de firma „De Vos‟ moest worden ingeschakeld. 

Sedia drong bij haar  leveranciers van grondstoffen, werktuigen en machines aan op een snelle 

levering om zo tijdig te kunnen voldoen aan de vraag van de „Wehrmacht‟. Michiels eiste een 

snelle verzending van zijn producten en vroeg een afwijking op de beperking van het 

elektriciteitsverbruik wegens bestellingen die onder de bescherming stonden van de militaire 

bevelhebber. Aan het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg werd toelating gevraagd om 

betaalde verlofdagen uit te stellen wegens een dwingende militaire productieagenda. In juni-

juli 1941 en in 1943 ondernam Sedia stappen bij het „Arbeidsamt‟ om extra arbeidskrachten te 

bekomen. Het tewerkstellingspeil binnen Sedia fluctueerde met de stijging of daling van de 

noodzakelijke productie maar het lag tijdens de oorlogsjaren steeds hoger dan voorheen.  

Sommige onderdelen van de productie werden aan onderaannemers uitbesteed. Volgens het 

openbaar ministerie was het duidelijk dat Frans Michiels handelde uit winstbejag. 

Deskundigen berekenden dat Michiels voor een totaal van 71.598.726 frank zou geleverd 

hebben aan de vijand terwijl er in de boekhouding van het bedrijf slechts 57.510.092 frank 
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kon achterhaald worden. Het expertiseverslag sprak ook over leveringen ter waarde van 

20.453.456 frank waarvan met de bestemming niet nader kon bepalen. De krijgsraad van 

Antwerpen achtte het bewezen dat Michiels  in de periode 1940-1942 in totaal 2.400 barakken 

leverde aan de „Wehrmacht‟ voor een minimumbedrag van 34.047.458 frank en dat hij in de  

jaren 1942 ,1943 en 1944 meubilair leverde aan de Duitse bedrijven Schwann en Bornhold 

voor een minimumbedrag van 19.903.071 frank.
 202

  

 

Frans Michiels werd verdedigd door Meester Nobels, Meester Le Bon en Meester Van der 

Plancken. Zij beriepen zich, zoals dat vaak het geval was tijdens de processen voor de 

krijgsraad van Mechelen, op de notie „onoverwinnelijke dwaling‟ als rechtvaardigingsgrond. 

Frans Michiels zou misleid zijn door de steun en de goedkeuring die de Mechelse 

burgemeester Dessain gaf aan het comité Peremans. De beschuldigde wierp op dat zijn 

leveringen aan de bezetter het loutere gevolg waren van twee contracten die aan het begin van 

de bezetting met de Duitsers werden onderhandeld, onder waarborg en toezicht van Dessain. 

De krijgsraad van Antwerpen stelde, net zoals de Mechelse krijgsraad, dat de vaderlandsliefde 

van burgemeester Dessain niet in twijfel kon worden getrokken. Volgens de advocaten van 

Michiels kon hun cliënt bij het aanvaarden en uitvoeren van de bestellingen die in 1940 onder 

toezicht van het stadsbestuur stonden, niet vermoeden dat hij zich schuldig maakte aan een 

misdaad.
203

  

 

De rechters aanvaardden het argument van de onoverwinnelijke dwaling. In het overwegende 

gedeelte van het vonnis stond letterlijk: “Dit werd aangenomen door de rechtspraak van de 

krijgsraad van Mechelen”. Alhoewel de burgemeester zich vanaf september 1940 

terughoudender opstelde, nam de krijgsraad van Antwerpen ook aan dat de dwaling na 1941 

bleef bestaan. Bovendien leverde Michiels geen voorwerpen die rechtstreeks konden gebruikt 

worden in de militaire oorlogsvoering. Zijn productengamma was eerder afgestemd op de 

kazernering en huisvesting van de bezettingstroepen. De krijgsraad was van oordeel dat de 

meubelen die geleverd via het S.H.O. en de 2400 barakken wel vielen onder de misdadige 

praktijken zoals beschreven in art. 115 §2, 2° SWB. Maar voor de eerste reeks van 1.200 

barakken, geleverd in 1940 en in het begin van 1941, nam de krijgsraad aan dat de 

beschuldigde verkeerde in een staat van onoverwinnelijke dwaling.  Voor de volgende reeks 

van 1.000 barakken was de krijgsraad van oordeel dat de beschuldigde alle beschikbare 
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middelen had aangewend om zich tegen het uitvoeren van de bestellingen van de vijand te 

verzetten. Zo werd er in de loop van het jaar 1941 niet met volle kracht gewerkt werd aan het 

vervaardigen van barakken. Er waren periodes waarin de werkplaats van “De Vos” praktisch 

stil lag (april, mei, september 1941). Het was eveneens opvallend dat het vervaardigen van 

barakken na maart 1942 volledig stilviel. Wat de laatste serie van 200 barakken betreft, 

geleverd in 1942, stelden deskundigen vast dat deze van een andere type waren. Verschillende 

getuigen verklaarden dat deze barakken, in tegenstelling tot de vorige, niet bestemd waren 

voor de bezette gebieden, maar voor Duitsland. De krijgsraad achtte het dan ook bewezen dat 

deze barakken niet bestemd waren voor een militair gebruik en dus niet vielen onder art. 115 

SWB. Een ander argument om Michiels vrij te spreken was het feit dat Michiels reeds voor de 

oorlog barakken had gebouwd in de werkplaatsen van fabrieken “De Vos”, toen voor het 

Franse leger. Het vervaardigen van legerbarakken was dus geen nieuwe bedrijvigheid.
 204

  

 

De advocaten van Michiels haalden in hun pleidooien aan dat de levering van barakken aan 

het Franse leger tijdens de mobilisatie niet beschouwd werd als een inbreuk op de toenmalige 

officiële neutraliteit van België. Zij verwezen naar een schrijven van de Belgische Eerste 

Minister die de barakken niet beschouwde als oorlogsmateriaal. Wat betreft de levering van 

meubelen en slaapkamers aan de Duitse firma‟s Schwann en Bornhold, was het voor de 

Antwerpse krijgsraad duidelijk dat niet ging om leveringen met een militair karakter. Het 

waren basisproducten die nodig waren na de verwoestingen in Duitsland. Dat deze leveringen 

het moreel van de bevolking in Duitsland versterkte en dat ze onder controle stonden van de 

vijand was duidelijk, maar de krijgsraad achtte het niet bewezen dat de beschuldigde actief 

solliciteerde naar dergelijke bestellingen. Bovendien veroorzaakte de uitvoering van deze 

kwestieuze bestellingen noch de oprichting, noch de verbouwing of uitbreiding van de 

onderneming. Aan de aard en de methoden van productie werd niets gewijzigd. De krijgsraad 

achtte het niet bewezen dat Michiels in 1943 en 1944 zijn productie zou opgevoerd hebben 

om aan de vraag van Schwann en Bornhold te voldoen, iets wat het expertiserapport had 

gesuggereerd. Het zakencijfer van 1942, na het wegvallen van de bestellingen van barakken 

voor het „Luftgaukommando‟ en de meubelen voor de S.H.O., bedroeg ongeveer 23.900.000 

frank. Het wijzigde nagenoeg niet in 1943. Daarenboven werkte Michiels niet uitsluitend voor 

de vijand. Een belangrijk deel van zijn productie bleef bestemd voor de Belgische markt, ook 

al bleek dat niet volledig uit de cijfers van de bedrijfsboekhouding. Bovendien poneerde de 
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krijgsraad dat men de verkoopcijfers van 1939 niet zomaar kon transponeren naar 1943 en 

1944. Tijdens WOII stegen de prijzen in de houtnijverheid zeer opmerkelijk. Daarom besloot 

de krijgsraad dat er geen rekening kon gehouden worden met een vergelijking van 

zakencijfers op basis van de prijzen maar wel op basis van de hoeveelheid vervaardigde 

koopwaar. Voor Michiels bracht deze vergelijking geen bezwarende elementen aan het licht. 

Om al deze elementen werden de leveringen aan Schwann en Bornhold niet strafbaar 

verklaard. De Antwerpse krijgsraad vond geen bewijzen dat de beschuldigde zou gehandeld 

hebben in een geest van Duitsgezindheid of collaboratie. Frans Michiels kreeg de vrijspraak 

over de ganse lijn.
205
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4.3. BEVINDINGEN EN KERNGEGEVENS VOOR DE KRIJGSRADEN VAN TURNHOUT, GENT EN 

ANTWERPEN 

 

De vonnissen die de krijgsraden van Turnhout, Gent en Antwerpen na WOII uitspraken in  

dossiers waar leden van de S.H.O. en de V.M.G. betrokken waren, kunnen samengevat 

worden in een aantal kerngegevens zoals blijkt uit de tabel op de volgende pagina. 

 

Krijgsraad Turnhout – Gent – 

Antwerpen 

Betichten Schuldig 

bevonden 

aan  

Straf Retributie Schadeverg

oeding aan 

de 

Belgische 

Staat 

Zaak Stickens  

Turnhout  

(21-11-1945) 

Victor Stickens Art. 115 - 

118 bis - 

121 bis 

SWB 

10 jaar dwangarbeid 1.260.271 75.000 

frank 

Zaak De Taeye  

Gent  

(24-11-1946) 

Alphonsus De 

Taeye 

Art. 115 

SWB 

1 jaar 

gevangenisstraf  

Geldboete van 2.000.000 

frank 

Zaak V.M.G.  

Antwerpen 

(8-3-1948) 

Alfons Govaert  Art. 115 - 

118bis- 

121bis 

SWB 

20 jaar dwangarbeid 15.000.000 1.000.000 

frank 

Jan Peeters 1 jaar 

gevangenisstraf 

Geldboete van 7000 frank 

Pieter Geens, Jan 

Segers 

 Burgerlijk 

verantwoordelijk 

- - 

Zaak Michiels  

Antwerpen 

(25-6-1948) 

Frans Michiels Art. 115 

SWB 

Vrijgesproken - - 

Tabel XI : Bevindingen en kerngegevens voor de krijgsraden van Turnhout, Gent en Antwerpen
206

 

 

Het vonnis tegen Victor Stickens viel behoorlijk vroeg. De krijgsraad van Turnhout vonniste 

hem al op 21 november 1945. Substituut-krijgsauditeur Van den Broeck trad op in naam van 

het openbaar ministerie. Stickens werd relatief zwaar gestraft en kreeg tien jaar dwangarbeid. 

Hij werd veroordeeld voor economische collaboratie (art. 115 SWB) en leverde zowel via de 

S.H.O. als via de V.M.G. Zijn strafmaat lag hoog omdat hij zich ook schuldig had gemaakt 

aan politieke collaboratie (art. 118 bis SWB) en verklikking (art. 121bis SWB). De krijgsraad 

aanvaardde de rechtvaardigingsgrond van dwang voor een deel van de leveringen. De 

„Wehrmacht‟ had in de beginperiode meubelen opgeëist. Ook de leveringen in 1944 via de 

S.H.O. werden niet strafbaar gesteld omdat de vijandelijke bestemming niet duidelijk was. 

Dat had een direct gevolg op zijn retributie die opmerkelijk laag uitviel, zeker als we ze 

plaatsen tegenover retributies van andere economische collaborateurs uit de hout- en 
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 Vonnissen in strafdossiers Alfons Govaert, Jan Peeters, Pieter Geens, en Jan Segers (krijgsraad Antwerpen – 

08/03/1948), Frans Michiels (krijgsraad Antwerpen – 25/06/1948), Alphonsus De Taeye (krijgsraad Gent – 

4/11/1946) en vonnis van Victor Stickens (Krijgsraad Turnhout – 21/11/1946).  
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meubelsector. Als verzachtende omstandigheden golden zijn goed verleden en zijn geringe 

geestesontwikkeling. Stickens kreeg later eerherstel.  

 

In november 1946 verscheen een dossier voor de krijgsraad van Gent over een 

meubelfabrikant die eveneens lid was van het Mechels consortium S.H.O. Dit dossier werd 

via de transactie of minnelijke schikking beslecht. Alphonsus De Taeye kreeg 1 jaar 

gevangenisstraf en een boete van 2 miljoen frank.    

 

De krijgsraad van Antwerpen sprak twee belangrijke vonnissen uit tegen de stichters en 

leiders van de V.M.G. (Govaert en Peeters) en tegen Frans Michiels. Deze twee dossiers 

verschenen relatief laat voor een krijgsraad, respectievelijk in maart en juni 1948. Substituut-

krijgsauditeur Van de Velde, die eerder was opgetreden in vier dossiers voor de krijgsraad te 

Mechelen, trad nu in Antwerpen aan. Govaert werd het zwaarst gestraft. De krijgsraad van 

Antwerpen veroordeelde hem tot 20 jaar dwangarbeid, terwijl Van de Velde 15 jaar opsluiting 

had gevorderd. Uit het onderzoek bleek dat Govaert het initiatief had genomen om de V.M.G. 

op te richten. Verzwarende elementen waren dat hij actief zocht naar bestellingen en zich 

regelmatig opdrong bij de kleine meubelfabrikanten. Hij werkte voor de „Werbestelle‟ en 

gebruikte zijn relaties met de vijand om geschillen te beslechten. Govaert werd ook 

veroordeeld voor politieke collaboratie (art. 118bis SWB) en verklikking (art. 121bis SWB). 

Als verzachtende omstandigheid gold de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen. 

In dezelfde zaak kreeg Peeters een mildere straf (1 jaar i.p.v. 4 jaar opsluiting). Peeters werd 

niet schuldig bevonden aan economische collaboratie (art. 115 SWB). Zijn economische 

activiteiten tijdens de bezetting waren volgens de rechters normale daden om te voorzien in 

het dagelijks onderhoud van zijn familie. Hij werd wel schuldig bevonden aan politieke 

collaboratie (art. 118bis SWB) en moest een boete van 7.000 frank betalen. Als verzachtende 

omstandigheid werd de geringe omvang van de gepleegde feiten weerhouden.  

 

Het tweede dossier voor de krijgsraad van Antwerpen ging over de persoon en het bedrijf van 

Frans Michiels. De substituut-krijgsauditeur eiste 5 jaar opsluiting. De krijgsraad van 

Antwerpen sprak Michiels vrij. Nochtans had hij tijdens de bezetting een opvallend  

zakencijfer van ongeveer 57 miljoen frank gerealiseerd en was zijn bedrijf één van de 

belangrijkste meubelbedrijven van Mechelen. Michiels had militiare barakken geleverd en 

meubelen voor militaire en burgerlijke doeleinden. Hij leverde via het Comité Peremans, via 

de S.H.O. maar ook rechtstreeks aan de Duitsers. De krijgsraad van Antwerpen aanvaardde de 
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onoverwinnelijke dwaling tot 1941. Ze verwees hierbij naar de rechtspraak van de Mechelse 

krijgsraad. Michiels werd vrijgesproken omdat hij verzet bood, hij de aard van zijn 

bedrijvigheid niet veranderde en niet actief solliciteerde naar bestellingen van de vijand.  Hij 

had zijn bedrijf niet uitgebreid, de productie niet opgevoerd en zijn productiemethodes niet 

gewijzigd om de Duitsers ter wille te zijn. Reeds voor de oorlog maakte de firma barakken. 

De legerbarakken die Michiels tijdens de mobilisatie aan Frankrijk had geleverd werden door 

de toenmalige Eerste Minister van België niet als oorlogsmateriaal beschouwd. De 

verdediging kon dat met succes beklemtonen. Naarmate men de oorlog verder achter zich liet, 

nuanceerden sommige krijgsraden ook de ramingen van deskundigen betreffende de 

vermoedelijke criminele omzet tijdens de oorlog. Zo hield de Antwerpse krijgsraad geen 

rekening met een vergelijking van zakencijfers op basis van de prijzen maar wel op basis van 

de hoeveelheid vervaardigde koopwaar. Voor Michiels bracht deze vergelijking geen 

bezwarende elementen aan het licht. De krijgsraad sprak hem vrij omdat ze geen bewijzen 

vonden dat de beschuldigde zou gehandeld hebben in een geest van Duitsgezindheid of 

collaboratie. Hierbij mag niet vergeten worden dat het proces Michiels in mijn onderzoek, de 

laatste case was die voor een krijgsraad verscheen. 
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HOOFDSTUK 5: KRIJGSRAAD BRUSSEL 

 

5.1. PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN UIT DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID DIE BESCHULDIGD 

WERDEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

Op basis van de gegevens uit de strafdossiers kon ik een profiel opstellen van de bedrijven die 

verschenen voor de Brusselse krijgsraad en die beschuldigd werden van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector. 

 
Dossier Ondergroep  Aantal 

arbeiders 

Ateliers Remy Jordens 2: schrijnwerkerij (tijdens WOII: barakken) 

 

 

 

 

 

 

 

1937: 18 

1938: 17 

1939: 28 

1940: 12 

1941: 26 

1942: 61 

1943: 24 

1944: 40 

Antoon Levens (P.V.B.A. 

Etablissement Pax gesticht in 

december 1942)  

2: mechanische timmerman/schrijnwerker 

3: fabricage doodskisten (vóór WOII), fabricage houten 

kisten, kasten, bedden (tijdens WOII) 

1941: 18 

1942: 40 

1943: 20 

1944: 10 

N.V. C.I.B. (Comptoir Industriel 

du Bois) – Carl Doutreligne 

4: zagerij (° in 1941) 

7: verzekeringsmakelaar (vóór WOII), hout-, 

textielmakelaar (tijdens WOII) 

n.n. 

Arbeidsgemeenschap Van Hoey 7: commercieel directeur houtbedrijf (vóór WOII), meubel- 

en houtmakelaar (tijdens WOII), ook tussenpersoon in 

andere takken van de economie 

n.n. 

Tabel XII: Profiel van de bedrijven uit de dossiers van de krijgsraad te Brussel
207

 

 

 

De krijgsraad van Brussel vonniste vier rechtszaken die relevant zijn voor mijn 

onderzoeksopdracht. Twee ervan handelden over bedrijven met een rechtspersoonlijkheid, de 

andere twee dossiers niet. Remy Jordens en Antoon Levens waren vóór de oorlog allebei 

schrijnwerkers. Jordens werkte als zelfstandige in zijn eigen schrijnwerkerij, Levens was 

gespecialiseerd in doodskisten. Tijdens de oorlog leverde Remy Jordens barakken aan de 

Duitsers. Antoon Levens verlegde zijn economische activiteit ten voordele van de vijand en 

stichtte de P.V.B.A. “Etablissement Pax”. Hij leverde houten kisten, kasten en bedden aan de 

Duitsers. De twee andere dossiers hadden betrekking op commerciële collaborateurs. Carl 

Doutreligne was vóór WOII een verzekeringsmakelaar, Deodatus Van Hoey was de 

commerciële directeur van het Mechelse consortium De Vos-Michiels-Van Craen. Tijdens de 
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 Uiteenzettingen der zaak en deskundige verslagen in strafdossiers Deodatus Van Hoey (krijgsraad Brussel 1
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FK – 22/06/1948); Antoon Levens (Krijgsraad Brussel, 5
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oorlog trad Doutreligne op als hout- en textielmakelaar. Daarnaast richtte hij een zagerij op in 

Wallonië. Van Hoey was een belangrijke meubel- en houtmakelaar maar leverde ook als 

tussenpersoon diverse producten aan de vijand. Hij stichtte de „Arbeidsgemeenschap Van 

Hoey‟. De eerste twee dossiers hadden betrekking op middelgrote bedrijven die vóór de 

oorlog niet meer dan 30 werklieden tewerkstelden. Op bepaalde momenten tijdens de oorlog 

werd het aantal werkkrachten in deze firma‟s verdubbeld. Toch groeiden deze 

schrijnwerkerijen niet uit tot grote bedrijven. In het derde dossier van Doutreligne werden 

geen cijfers gevonden die aantonen hoeveel werknemers zijn zagerij telde. Ik vond ook niet 

hoeveel personeel de makelaars Doutreligne en Van Hoey tewerkstelden. Het is opmerkelijk 

dat in 2 van de 4 dossiers, commerciële collaborateurs werden gevonnist. Dit komt overeen 

met de algemene bevindingen van Luyten die op basis van een aantal parameters de vonnissen 

statistisch verwerkte.
208

  

 

Voor de krijgsraad van Brussel verschenen geen meubelbedrijven. Dit is opmerkelijk want uit 

de voorgaande beschrijvingen van de Belgische meubelsector bleek dat Brussel één van de 

belangrijkste meubelcentra was. De lijst van de Bedrijfsgroepering van Meubelen en 

Aanverwante nijverheden onthult eveneens dat er in de Brusselse agglomeratie maar liefst 

163 ondernemingen in de meubelsector actief waren.
209

 Het feit dat zij niet verschenen voor 

de Brusselse krijgsraad doet een aantal zaken vermoeden. Ofwel werkten zij niet samen met 

de vijand, wat zeer onwaarschijnlijk lijkt gezien de algemene consensus dat een zekere 

activiteit tijdens de oorlog geoorloofd was. Meer waarschijnlijk is dat het om echt kleine 

bedrijven en kleine zelfstandigen ging en dat hun leveringen aan de Duitsers, in verhouding 

tot hun totale zakencijfer, verwaarloosbaar waren, zodat het niet aangewezen was deze 

bedrijven voor de krijgsraad te brengen. Ook in Brussel werden de kleine garnalen niet 

vervolgd. Deze vaststelling bevestigt nogmaals de aanwijzing dat de auditeurs het 

neergeschreven vervolgingsbeleid van hun hiërarchische overste, krijgsauditeur-generaal 

Ganshof Van der Meersch, goed naleefden.  
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5.2. ANALYSE EN BESPREKING VAN DE VONNISSEN UITGESPROKEN DOOR DE KRIJGSRAAD TE 

BRUSSEL IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

 

5.2.1. Proces van Remy JORDENS voor de krijgsraad van Brussel (1
e
 FK) op 26 februari 

1947 

 

De krijgsraad van Brussel veroordeelde op 26 februari 1947 Sébastianus Jordens
210

, tot één 

jaar opsluiting wegens economische collaboratie (artikel 115 SWB). Het openbaar ministerie 

had vijf jaar opsluiting geëist. Op alle andere punten volgde de militaire rechtbank de 

voorstellen van substituut-krijgsauditeur Bolle. Remy Jordens werd levenslang ontzet uit al 

zijn publieke functies, graden of titels en uit zijn politieke en burgerlijke rechten (artikel 

123sexies SWB). De opbrengsten van zijn criminele economische activiteiten ter waarde van 

16.641.744 werden toegewezen aan de schatkist. Het materiaal van de schrijnwerkerij, met 

uitzondering van het gebouw, werden verbeurd verklaard. De Belgische Staat die zich 

burgerlijke partij had gesteld kreeg een schadevergoeding van 500.000 frank.
211

 

 

De substituut-krijgsauditeur Bolle schreef zijn eindbevindingen over het „Ateliers Remy 

Jordens‟ te Vorst, neer in zijn rapport van 19 februari 1947. Remy Jordens baatte de 

schrijnwerkerij als zelfstandige en ten persoonlijke titel uit. Tijdens de bezetting produceerde 

hij barakken die rechtstreeks geleverd werden aan het Duitse leger, meer bepaald aan de 

Bautechnische Beschaffungsamt van het Luftgaukommado en dit voor een waarde van 

16.641.744 frank. Dat was goed voor 90% van zijn zakencijfer tijdens de oorlogsjaren. Een 

deel van deze barakken kwamen terecht op het Duitse vliegveld te Beauvechain en bij 

installaties van de Luftwaffe in Sint-Truiden.
212

 

 

De verdediging verwees naar een attest van de „Bautechnische Beschaffungsamt‟ waarin 

gesteld werd dat de schrijnwerkerij van Jordens opgeëist werd door de Duitse autoriteiten en 

waarbij elke verplaatsing, beschadiging of gebruik van materialen gelijk zou geschakeld zijn  

met sabotage of plundering, met een vervolging door een oorlogstribunaal als gevolg.Volgens 

de betichte was er dus sprake van productie onder dwang. De substituut-krijgsauditeur 

verwierp dit argument omdat de beschuldigde reeds vóór het opeisingbevel leverde aan de 
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vijand. “De man heeft niet gehandeld onder dwang van een Duits opeisingbevel, maar uit 

vrije wil en in volle bewustzijn. Hij heeft veelvuldig, met regelmaat en stilaan als een routine 

geleverd en het kwam zijn zakencijfer sterk ten goede”. Dat bleek duidelijk uit het onderzoek 

van het zakencijfer, de tewerkstellingsgraad, het winstcijfer en de omvang van de aankoop 

van grondstoffen en materialen tijdens de bezetting. Na een goed jaar 1939 (952.960,38 frank) 

zakte de omzet van de “Ateliers Remy Jordens” ineen als een pudding. Met een omzet van 

amper 4.361,60 frank in 1940 stond Remy Jordens op de rand van het faillissement. In 1941 

zag men een stevige heropleving (761.908,57 frank) maar vooral 1942 was opmerkelijk met 

een recordomzet van 11.962.100,61 frank, het twaalfvoudige van zijn beste vooroorlogse jaar 

1939. Het aantal arbeiders in loondienst steeg van 22 in 1939 naar 66 in 1942. De winsten die 

voor de oorlog bescheiden uitvielen (25.707,45 frank in 1939) schoten tijdens de bezetting 

peilsnel omhoog tot 840.619,45 frank in 1944. De aankoop van grondstoffen wees op een 

verhoogde economische activiteit. Toen zijn schrijnwerkerij in Vorst te klein werd huurde hij 

vanaf 1942 de helft van de opslagplaatsen van “Usine Walschaerts” te Heren. Jordens 

verdedigde zich door te stellen dat hij deze loodsen slechts enkele maanden gebruikte toen hij 

barakken maakte voor het Belgische en het Franse leger. Hij zou de loodsen ook gebruikt 

hebben als tijdelijke opslagplaats voor de barakken die hij onder dwang van de bezetter moest 

produceren. Bovendien kreeg hij tijdens de bezetting geen enkele opmerking over zijn 

houding en inzet voor het bezettende bestuur. Deze argumenten werden door de krijgsraad 

niet aanvaard omdat Jordens te Heren wel degelijk een drukke werkplaats uitbaatte en dat de 

noodzaak van extra opslagcapaciteit precies het bewijs leverde dat Remy Jordens geen enkele 

rem zette op zijn productie voor de Duitsers. Hij produceerde zelfs sneller dan de 

leveringstermijnen die de Duitsers hem oplegden, vandaar de noodzaak aan extra 

opslagruimte. De krijgsraad trad het rapport van de substituut-krijgsauditeur bij en stelde dat 

Remy Jordens zich vrijwillig aanbood als leverancier van de bezetter, en dus niet onder 

dwang van een Duits opeisingbevel. Bovendien oordeelde de krijgsraad dat de beschuldigde 

handelde uit winstoogmerk. Dat hij vooraf geen veroordelingen had opgelopen werd aanvaard 

als verzachtende omstandigheid.
213
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5.2.2. Proces van Antoon LEVENS voor de krijgsraad van Brussel (5
e
 FK) op 22 februari 

1948 

 

Op 22 februari 1948 oordeelde de krijgsraad van Brussel dat Antoon Levens zich tijdens de 

bezetting schuldig had gemaakt aan economische collaboratie. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar 

opsluiting en alle geschriften, documenten en roerende goederen die gediend hadden om het 

misdrijf te plegen werden verbeurd verklaard. De omzet 9.388.206 frank die tijdens de 

oorlogsjaren werd gerealiseerd, kwam de Belgische schatkist toe. Antoon Levens werd  

levenslang ontzet uit de rechten vermeld bij artikel 123sexies SWB. De Belgische Staat, 

vertegenwoordigd door Meester Wilmart, had zich burgerlijke partij gesteld zowel tegen 

Antoon Levens als de P.V.B.A. „Etablissement Pax‟ die de betichte eind 1942 had opgericht. 

Er werd een bedrag van 9 miljoen frank geëist. Levens en “Etablissement Pax” werden door 

de krijgsraad solidair aansprakelijk gesteld voor het betalen van 640.000 frank als 

schadevergoeding aan de Belgische Staat. Daar bovenop moest Levens nog de som 80.000 

frank als persoonlijke schadevergoeding betalen.
214

 

 

Aanvankelijk werd gepoogd om de zaak via de vereenvoudigde procedure, de minnelijke 

schikking (transactie), af te handelen. Eerste substituut Stampe zette uiteen dat Antoon 

Levens voor WOII fabrikant van doodskisten te  Brussel was. Hij opende in november 1940 

een nieuw atelier en werkte toen als onderaannemer voor 2 firma‟s die houten bedden 

leverden aan het Duitse leger. Van 1941 werkte Levens ook rechtstreeks voor het vijandelijke 

leger. Hij leverde kasten en kisten. De som van het zakencijfer die de betichte realiseerde door 

zijn leveringen aan de Duitsers werd door deskundigen geraamd op 9.388.206 frank, de winst 

op 1.877.641 frank. Het openbaar ministerie eiste in april 1945 2 jaar politiecontrole, een 

gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 2 miljoen frank voor Antoon Levens. De 

beschuldigde aanvaardde dit voorstel maar de krijgsraad vond het niet passend en aanvaardde 

de minnelijke schikking niet. Bijgevolg werd de zaak verder behandeld volgens de volledige 

procedure.
 215

  

 

De uiteenzetting van de feiten die eerste substituut Stampe opstelde ten behoeve van de 

krijgsraad te Brussel was uitvoeriger. De financiële situatie van de betichte was in 1940 zeer 

slecht. Uit zijn eigen verklaringen bleek dat Levens contact zocht met de Mechelse firma 
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Michiels en dat hij voor Michiels tussen de 1000 en 1500 bedden maakte die uiteindelijk 

bestemd waren voor de „Wehrmacht‟. Op het einde van 1942 nam hij werk aan van een andere 

firma uit Anderlecht. Opnieuw maakte hij 2000 bedden met als eindbestemming het Duitse 

leger. Antoon Levens bekende dat hij stappen had gezet bij het “Office du Bois” en een 

Duitse dienst om grondstoffen te bekomen, nodig voor de productie van bedden ten behoeve 

van de Duitsers. In opvolging van dat verzoek bezochten de Duitsers zijn atelier. Levens 

solliciteerde actief en direct bij Duitse diensten, met succes trouwens want hij mocht 

emballagekisten en planken leveren. Op 12 december 1942 sticht Antoon Levens een 

P.V.B.A. “Etablissement Pax” met een startkapitaal van 250.000 frank. Op basis van een 

uittreksel van de Emissiebank te Brussel kon men de waarde van de leveringen aan het Duitse 

Leger achterhalen. Antoon Levens leverde ook aan de „Organisation Todt‟ en het 

„Luftgaukommando‟. Volgens eerste substituut Stampe was het dus duidelijk dat Antoon 

Levens rechtstreeks en vrijwillig, dus niet onder dwang, aan de Duitsers leverde. Zijn 

leveringen hadden ontegensprekelijk de Duitse oorlogseconomie ondersteund.
 216

 

De krijgsraad van Brussel concludeerde dat de betichte, hoewel zijn leveringen geen specifiek 

militaire karakter hadden, zich schuldig had gemaakt aan economische collaboratie met de 

verzwarende omstandigheid van winstbejag. De geraamde omzet van 9.388.206 frank en 

winst van 1.877.641 tijdens de oorlogsjaren stonden in schril contrast met zijn erbarmelijke 

financiële situatie bij het uitbreken van de oorlog. Meester De Castelberg en Meester Schmits, 

de verdedigers van Antoon Levens, haalden in hun besluiten aan dat de betichte leverde onder 

dwang. De krijgsraad aanvaardde dat sommige werken onder Duitse dwang gebeurden. Bij 

vordering van 3 december 1941 moest het atelier van Levens werken voor een 

„Luftgaupostambt‟ en op 13 januari 1943 kwam de verplichting van een „Dienstelle 

Feldpostaumer‟. Op 9 januari 1944 werden 10m
2
 planken opgeëist door de Duitsers en de 

vordering van 1 juli 1944 legde de verplichting op om 5 arbeiders ter beschikking te stellen 

voor het herstel van schade die was aangericht na bombardementen door geallieerde 

vliegtuigen. Maar het merendeel van Levens‟ bedrijfsactiviteiten tijdens de oorlog werden 

door de krijgsraad onder de noemer van economische collaboratie geklasseerd. Bezwarend 

voor Antoon Levens was het feit dat hij de aard en omvang van zijn activiteiten had veranderd 

tijdens de bezetting. Voor de oorlog maakte hij lijkkisten. Kort na het begin van de oorlog 

schakelde hij over naar totaal andere eindproducten, richtte hij een nieuw atelier op, werd er 

nieuw materiaal aangekocht en werden er nieuwe en meer arbeiders tewerkgesteld. Het 
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zakencijfer en de winstcijfers bereikten tijdens de bezetting een abnormaal niveau. De 

krijgsraad oordeelde dat Levens er alles aan deed om snel te voldoen aan de bestellingen van 

de vijand. De enige verzachtende omstandigheid die in rekening werd gebracht was de 

afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen.
 217

 

 

5.2.3. Proces van Carl DOUTRELIGNE voor de krijgsraad van Brussel (3
e
 FK) op 17 maart 

1948 

 

Op 17 maart 1948 werd Carl Doutreligne, door de Brusselse krijgsraad bij verstek 

veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid, de Belgische nationaliteit werd hem ontnomen. 

Substituut-krijgsauditeur Voskressensky had 15 jaar dwangarbeid geëist wegens economische 

collaboratie (art. 115 SWB). Het feit dat Doutreligne op het moment van het vonnis 

voortvluchtig was, heeft de uiteindelijke strafmaat hoogstwaarschijnlijk beïnvloed en 

verhoogd. De krijgsraad ging verder in op alle andere voorstellen van strafmaat zoals geëist 

door de substituut-krijgsauditeur. De waarde van zijn criminele economische activiteiten ten 

bedrage van 73.296.689,50 frank werden toegewezen aan de schatkist. Carl Doutreligne werd 

ontzet uit al zijn publieke functies, graden of titels en levenslang ontzet uit zijn politieke en 

burgerlijke rechten vermeld bij art. 123sexies en art. 31 SWB. Zijn goederen en materialen 

werden verbeurd verklaard. Doutreligne moest aan de Belgische Staat bovendien 46.600.000 

frank schadevergoeding betalen. Op het proces werden ook de naamloze vennootschappen 

C.I.B. (Comptoir Industriel du Bois) en INDUCOM (La Société Belge Industrielle et 

Commerciale) door het openbaar ministerie en de burgerlijke partij, de Belgische staat, 

burgerlijk aansprakelijk gesteld. De krijgsraad oordeelde dat de twee naamloze 

vennootschappen solidair medeaansprakelijk waren voor het betalen van de sommen 

uitgesproken tegen Doutreligne.
218

 

 

Substituut-krijgsauditeur Voskressensky beschreef in zijn uiteenzetting der zaak de variaties 

van economische collaboratie waar Carl Doutreligne zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 

aan bezondigde. Voor de oorlog was hij verzekeringsmakelaar in de regio Kortrijk, een 

beroepsactiviteit die hij achter zich liet bij het begin van de bezetting. Doutreligne speelde 

vanaf de inval van de Duitsers een rol in de N.V. “Stegu”, een firma die gespecialiseerd was 
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in de technische uitrusting van fabrieken en waar zijn persoonlijke vriend Erasme Gillard 

50% van de aandelen bezat en die na de mobilisatie in 1939 van de andere aandeelhouder, 

Robert Ectors, de zaken waarnam. Doutreligne bezat nooit aandelen in “Stegu”, had er geen 

enkele officiële functie maar eigende zich wederrechterlijk het bureau toe van E. Gillard. 

Tijdens zijn ondervraging had Carl Doutreligne verklaard dat alle briefwisseling met firma De 

Coene aan de firma STEGU gericht was en niet aan hem persoonlijk. Een huiszoeking van 

1947 leverde het tegenbewijs op. In de briefwisseling die in het huis van de beklaagde 

gevonden werd, staken twee bezwarende brieven die door De Coene ondertekend waren. In 

zijn brief van 2 september 1940 schreef De Coene aan Doutreligne: “In navolging van ons 

gesprek van vandaag, is het duidelijk dat u een commissieloon van 3% toekomt als er bij ons 

een bestelling van barakken wordt geplaatst door het Luftgaukommando… Als u ons 

vergelijkbare bestellingen van andere diensten van de Duitse bezettende overheid kan 

aanbrengen, dan heeft u recht op hetzelfde commissieloon. We kijken uit naar de eerste 

bestelbon en het ophalen van de eerste 500 barakken die we in stock hebben”. Amper 8 dagen 

later, op 10 september 1940 verheugde De Coene zich over de effectieve Duitse bestelling van 

520 barakken met een waarde van 39.559.893 frank. Doutreligne kreeg de verzekering dat hij 

zijn 3% commissieloon zou krijgen na betaling door de Duitsers. Voor de substituut-

krijgsauditeur was het duidelijk dat Doutreligne, niet in opdracht van “Stegu”, maar in eigen 

naam handelde. Bovendien maakte Doutreligne nadien handig gebruik van zijn relaties met 

De Coene om in contact te komen met de Duitsers. In het gerechtsdossier van De Coene werd 

een stuk gevonden waarbij de interventies van Doutreligne schadelijk geacht werden voor het 

Kortrijkse bedrijf. “C. Doutreligne, STEGU en Comptoire Industriels gebruiken teveel onze 

naam bij de Luftgau enkel en alleen voor hun persoonlijk belang”. Uit de boekhouding van de 

„Luftgaukommando‟ is gebleken dat Carl Doutreligne commissies ontving in elk oorlogsjaar 

1941-1944 van firma De Coene, voor een totaal van 2.140.000 frank. Tijdens de huiszoeking 

bij C. Doutreligne werd nog 2 brieven gevonden gevonden die bezwarend voor hem waren. 

Ze waren gericht aan de Société d‟Etudes-Recherches et Réalisations Industrielles 

(S.E.R.R.I.), en het Société Française de Constructions Générales (S.F.C.G.) te Parijs. 

Doutreligne zocht en vond contact met dubieuze Franse firma‟s. Hij spiegelde hen voor dat de 

Duitsers op zoek waren naar een Franse firma voor de productie van barakken. Hij deed dat in 

eigen naam en onder de dekmantel van “Stegu” waarvan hij beweerde gedelegeerd bestuurder 
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te zijn. De schriftelijk deal met de Fransen was rond op 17 september 1940. S.F.C.G. en 

Doutreligne zouden elk 50% van de winst opstrijken.
219

  

 

Carl Doutreligne ontpopte zich tijdens de bezetting dus als een gewiekst tussenpersoon in de 

handel tussen het „Luftgaukommando‟ en de producenten. Uit de in beslag genomen 

briefwisseling blijkt dat hij ook in de textielsector binnen Oost- en West-Vlaanderen actief 

zocht naar bedrijven die textiel konden leveren voor de Duitsers. De bezetter had nood aan 

stoffen, dekzeilen, handschoenen, beddenlinnen, gordijnen. Hij overwoog, samen met een 

oude klasgenoot Pierre Van Laere, om de N.V. COMITEX op te richten. Het ontwerp van 

notariële akte is echter nooit verleden voor een notaris. De verdiensten die hij als 

tussenpersoon en bemiddelaar in de textielsector genereerde konden niet exact vastgesteld 

worden. In de boekhouding van de textielfabrikant Bekaert te Vichte werd een betaling van 

65.620 frank aan C. Doutreligne gevonden als commissie voor zijn bestelling van textiel door 

het „Luftgaukommando‟.
 220

  

 

De economische collaboratie van C. Doutreligne gebeurde vooral binnen het kader van twee 

commerciële vennootschappen: “La Société Belge Industrielle et Commerciale”, afgekort als 

INDUCOM en “Le Comptoir Industriel de Bois”, afgekort als C.I.B. Inducom werd opgericht 

op 30 november 1938 door Doutreligne, samen met zijn vriend Erasme Gillard van de reeds 

vermelde firma Stegu. Inducom was vooral actief in de ijzerwaren, metalen en ertsen. Het 

bedrijf bouwde te Vilvoorde, in opdracht van het „Luftgaukommando‟ een grote metalen loods 

ter waarde van 1 miljoen frank en leverde ook aan vele Duitse bedrijven. Inducom trad ook op  

als tussenpersoon voor een Duitse bestelling van betonnen barakken bij de Franse firma 

Davum met een waarde van 16 miljoen frank. Zij bewerkstelligden eveneens een bestelling 

van diverse houten voorwerpen met een waarde van 10 miljoen frank, geleverd door de firma 

Van Campenhout. Volgens de substituut-krijgsauditeur stonden de activiteiten van Inducom 

en van zijn gedelegeerd bestuurder C. Doutreligne, volledig ten dienste van de Duitsers. De 

omzet steeg boven de 27 miljoen frank en de winsten bedroegen minstens 1.350.000 frank.
221

   

 

De C.I.B. werd in 1938 opgericht door Erasme Gillard maar op 11 mei 1941 nam ze de vorm 

aan van een naamloze vennootschap en dook boezemvriend Carl Doutreligne opnieuw op als  
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gedelegeerd bestuurder. C.I.B. legde zich toe op alle vormen van handel in de houtnijverheid 

en opende op 18 juni 1941 een nieuwe zagerij te Libramont. Tijdens de bezetting produceerde 

C.I.B. voor tal van Duitse organisaties („Organisation Todt‟, de „Wehrmacht‟, Dienststelle…) 

voor een totaal van 9.500.000 frank. De zagerij leverde voor 33 miljoen frank aan de firma De 

Coene. Een expert kon bewijzen dat De Coene deze planken uitsluitend gebruikte voor de 

fabricage van barakken en militaire installaties ten behoeve van de vijand, en niet voor de 

heropbouw van fabrieken zoals Doutreligne beweerde. De experts achtten het bewezen dat 

75% van de totale omvang van C.I.B. rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede kwam van de 

vijand. De rol die Carl Doutreligne daarin speelde was doorslaggevend. Volgens de aanklager 

had de beschuldigde al zijn energie en dynamisme ingezet om Duitse bestellingen binnen te 

rijven, en dit in verschillende economische branches. Doutreligne stond bovendien niet 

afkerig tegen de ideologie en de organisaties van de Nieuwe Orde. In juli 1943 schreef Louis 

Collard, adjunct-directeur bij de politieke afdeling van REX, een aanbeveling voor de 

echtgenote van de beklaagde: “Onze beweging, en de leider van Rex in persoonlijke naam, 

bevelen Mevrouw Doutreligne ten sterkste aan. Het zou ons een genoegen zijn als ze zo snel 

als mogelijke een vrijgeleide kon bekomen. Heil Hitler”. Dat feit stond in contrast met de 

bewering van Doutreligne dat hij voor de oorlog verschillende contacten had met Léon 

Degrelle, maar dat deze contacten bij het uitbreken van de oorlog zouden verbroken zijn. Uit 

de reisdagboeken van Carl Doutreligne bleek hoe frequent hij de Duitse burelen bezocht. Ook 

zijn briefwisseling met de Duitsers en de Ateliers De Coene werd teruggevonden in zijn 

persoonlijke papieren en daaruit bleek de opperbeste verstandhouding.
222

  

 

Doutreligne liet nog op de valreep, bij monde van zijn advocaat, en terwijl hijzelf in het 

buitenland verbleef, een Duits attest voorleggen waaruit zou blijken dat de leveringen van De 

Coene onder dwang gebeurden. Hoe kon hij als tussenpersoon opgetreden zijn als De Coene 

onder Duitse dwang moest leveren, was de stelling. De krijgsraad van Brussel verwierp deze 

stelling. Het was een dubieus, laattijdig attest dat met grote omzichtigheid moest worden 

gelezen. Uit getuigenissen van de heer Koester, bediende verbonden aan een Duitse 

Dienststelle, bleek dat dergelijke attesten niet met de waarheid overeenstemden. Bovendien 

handelde Doutreligne uit winstbejag en genereerde hij een grote omzet via 2 naamloze 

vennootschappen, de N.V. C.I.B. (42.607.644,5 frank) en de N.V. INDUCOM (29.489.045 

frank).
223
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5.2.4. Proces van Deodatus VAN HOEY voor de krijgsraad van Brussel (1
e
 FK) op 22 juni 

1948 

 

De krijgsraad van Brussel sprak op 22 juni 1948 een vonnis uit in de zaak Deodatus Van 

Hoey, geboren te Mechelen maar gedomicilieerd in Brussel. Van Hoey overtrad artikel 115 

SWB omdat hij tijdens WOII als tussenpersoon optrad voor de Duitsers en omdat hij ook 

producten rechtstreeks leverde aan de bezetter. Het openbaar ministerie, bij monde van eerste 

substituut-krijgsauditeur Stampe, eiste een gevangenisstraf van 5 jaar en de inbeslagname van 

116.653.237 frank. De krijgsraad veroordeelde Van Hoey op tegenspraak. Hij werd schuldig  

bevonden aan de feiten die hem door het openbaar ministerie ten laste werden gelegd en  

kreeg de geëiste straf van 5 opsluiting. Van Hoey werd ontzet uit al zijn titels, graden en 

openbare functies waarmee hij bekleed was. Hij werd levenslang ontzet uit de rechten 

vermeld bij artikel 31 en 123sexies SWB. De geschriften, documenten en alle andere objecten 

die hadden gediend tot de uitvoering van de misdaad, werden verbeurd verklaard. Een 

retributie van 19.000.000 frank werd toegewezen aan de schatkist. De Belgische Staat, die 

zich burgerlijke partij stelde en vertegenwoordigd was door Meester van Reepinghen, kreeg 

een schadevergoeding van 96.055.842 frank, te verhogen met de gerechtelijke interesten.
224

  

 

Uit het onderzoek bleek dat Deodatus Van Hoey vóór mei 1940 commercieel directeur was 

van het Mechels consortium De Vos–Michiels–Van Craen, dat zich bezighield met de 

constructie van barakken voor het Franse leger. Vanaf het begin van de bezetting wierp hij 

zich op als een belangrijk tussenpersoon tussen de Duitse overheden en de meubelfabrikanten. 

Hij moest grondstoffen en producenten vinden voor de bouw van militaire barakken waar het 

vijandelijke leger grote nood aan had. Met dat doel voor ogen stichtte Van Hoey een 

associatie met de naam “Arbeidsgemeenschap Van Hoey”. De beschuldigde incasseerde 3 à 

4% commissieloon op de waarde van de leveringen aan de Duitsers. Uit het onderzoek bleek 

dat Van Hoey vooral leverde aan het Bautechnische Beschaffungsamt Luftgaukommando. Hij 

leverde barakken, tafels, boekenkasten en meubelen voor een bedrag van 56.800.000 frank. 

Dit cijfer werd afgeleid uit de boekhouding van de firma‟s Staepelaere, Van Craen, Voet en 

Verselder waaruit duidelijk af te lezen stond welke commissielonen er aan Van Hoey werden 

betaald. Een aantal Mechelse meubelfabrikanten, die we reeds bespraken n.a.v. van hun 

vonnis door de krijgsraad van Mechelen, traden op als getuige. Van Craen verklaarde dat hij 
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aan de Duitsers meubelen en barakken leverde via Van Hoey en dit voor een som van 

10.000.000 frank. Huygens getuigde dat hij aan Van Hoey stoelen leverde voor een bedrag 

van 1.547.875. In september of oktober 1940 bood Deodatus Van Hoey zich aan bij de 

firma‟s Van Craen en Staepelaere. Hij was vergezeld door twee Duitsers en plaatste een 

bestelling van 200 barakken die moesten worden gebouwd in naam van de 

“Arbeidsgemeenschap Van Hoey”. Begin 1941, opnieuw vergezeld van Duitsers, trok hij naar 

de werkplaats van Huygens om er een bestelling van meubels op te leggen. Er traden veel 

andere getuigen op die verklaarden dat ze stoelen, zetels en bureaumeubilair hadden geleverd 

aan het „Luftgaukommando‟ door tussenkomst van Van Hoey. Een andere getuige verklaarde 

dat hij 330 barakkenpoorten leverde aan een Duitse dienst, waarbij Van Hoey optrad als 

tussenpersoon, voor een bedrag van 115.500 frank.
225

 

 

Naar het einde van 1941 toe, verlegde de betichte zijn activiteiten naar andere takken van de 

economie en hield hij zich bezig met het leveren van diverse materialen en producten aan 

verschillende vijandelijke diensten. Hij installeerde zich in Brussel, in een gebouw dat hij 

deelde met zijn schoonbroer Hendrik Pickery. Naast de hout- en meubelleveringen, sloot Van 

Hoey in associatie met twee andere personen, overeenkomsten af met de 

„Zentralanmeldstelle‟ (Z.A.M.)
226

 en leverde hij voor 16.000.000 frank textiel. Verschillende 

documenten bewijzen dat Van Hoey voor 744.000 frank vensterglazen, voor 1.950.000 frank 

asfaltpapier en voor 128.625 frank lijm leverde aan de „Marine Bauamte‟ in Parijs. Deze 

leveringen werden bevestigd door verschillende getuigen. Van Hoey leverde ook 2000 

deurklinken, tandpasta, speelkaarten en briefpapier, nagels, spijkers en rails. Het totaal van de 

leveringen aan de bezetter door tussenkomst van Van Hoey werd geraamd op 116.650.000 

frank. Het openbaar ministerie schatte dat hij door zijn handel een winst van 5.000.000 frank 

realiseerde.
227

   

 

Van Hoey liet zich verdedigen door Meester Smets, Schmidt en d‟Hoest. In hun conclusies 

maakten zij een onderscheid tussen de leveringen van barakken en meubelen en de andere 

leveringen. Van Hoey poneerde dat hij voor de leveringen van barakken en meubelen niet 

handelde als tussenpersoon of leverancier maar in de hoedanigheid van commercieel directeur 

van een bedrijf. Maar uit de getuigenis van Michiels bleek dat het consortium waar Van Hoey 

                                                 
225

 Uiteenzetting der zaak, stukken van onderzoek, deskundig verslag en vonnis in strafdossier Van Hoey. 
226

 Duitse organisatie die op de georganiseerde zwarte markt aankopen deed om te kunnen voldoen aan de Duitse 

behoeften. 
227

 Uiteenzetting der zaak, stukken van onderzoek, deskundig verslag en vonnis in strafdossier Van Hoey. 



 188 

commercieel directeur was, ontbonden was bij de inval van de Duitsers en dat liquidatie van 

het bedrijf reeds in juli 1940 een voldongen feit was. De krijgsraad was dan ook van oordeel 

dat Van Hoey onmogelijk optrad als commercieel directeur, te meer daar een groot deel van 

de aan de Duitsers geleverde barakken en meubels werden gefabriceerd door firma‟s die nooit 

deel uitmaakten van het consortium. De persoonlijke aansprakelijkheid van Van Hoey als 

actief tussenpersoon werd door de krijgsraad bewezen geacht. Bij sommige transacties 

gebeurde de betaling van de leveringen rechtstreeks door tussenkomst van Van Hoey en de hij 

leverde de plannen van de barakken die moesten worden gebouwd.
228

  

  

De verdediging van Van Hoey bracht de notie onoverwinnelijke dwaling aan als 

rechtvaardigingsgrond voor de handelsactiviteiten van hun cliënt tijdens de bezetting. 

Volgens Van Hoey had de gemeentelijke overheid van de stad Mechelen hem op een 

dwaalspoor gezet. Hij verwees naar burgemeester Dessain die een comité oprichtte dat de 

bestellingen met de vijand goedkeurde. De krijgsraad merkte op dat Van Hoey pas vanaf april 

1947 en niet van bij het begin van het onderzoek, op de houding van het Mechelse stadbestuur 

zinspeelde. De krijgsraad oordeelde dat de situatie van Van Hoey, die geen fabriek en geen 

personeel had, niet te vergelijken was met deze van de Mechelse fabrikanten. Burgemeester 

Dessain, die werd beschouwd als loyaal en vaderlandslievend, stond achter de heropstart van 

de Mechelse meubelindustrie, niet om de Duitsers te plezieren maar om de vele werklozen 

opnieuw aan de slag te helpen en om hun deportatie naar Duitsland te vermijden. De 

krijgsraad concludeerde dat het argument van dwaling, a fortiori, niet kon gelden omdat de 

betichte geen enkele verantwoordelijkheid had ten aanzien van arbeiders. Het argument van 

onoverwinnelijke dwaling werd in de zaak Van Hoey niet als rechtvaardigingsgrond 

weerhouden. De verdediging van Van Hoey bekritiseerde vervolgens de cijfers die werden 

gebruikt in het expertiseverslag. De krijgsraad benadrukte dat deze cijfers slechts indicatief 

waren en dat ze geen status van sluitend bewijs hadden. De krijgsraad achtte het dan ook niet 

van belang om daarover te discussiëren.
229

  

Ten slotte probeerde de verdediging nog het argument van dwang in te voeren. Maar uit de 

verklaringen van al zijn werknemers bleek dat Van Hoey spontaan offertes verstuurde en 

onderhandelde met Duitse diensten. De betichte zocht actief naar Duitse bestellingen zodat er 

volgens de krijgsraad geen sprake kon zijn van dwang. In een brief van 16 december 1941, 

gericht aan de OberFeldkommandantur, waarin toestemming gevraagd werd om het land te 
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verlaten, schreef Van Hoey dat hij gedurende de bezetting zijn handelactiviteiten wijdde aan 

de Duitsers. Hij vroeg in 1943 een paspoort aan om bestellingen te leveren aan de „Marine 

Bauamt‟ te Parijs en hij kreeg van de „Wehrmacht‟ een toestemming om te rijden. Tenslotte 

verklaarden verschillende getuigen dat ze enkel aan de Duitsers leverden omdat Van Hoey dat 

met veel nadruk had geëist. Zo stelde getuige Van Craen dat hij de fabricatie van de barakken 

heeft geaccepteerd enkel op aandringen van Van Hoey en getuige Staepelaere beweerde dat 

als Van Hoey in september 1940 niet bij hem was geweest in gezelschap van Duitsers, hij 

nooit voor de vijand zou hebben gewerkt. De enige verzachtende omstandigheid in hoofde 

van Van Hoey was de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen.
230
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5.3. BEVINDINGEN EN KERNGEGEVENS VOOR DE KRIJGSRAAD VAN BRUSSEL  

 

De vonnissen die de krijgsraad te Brussel na WOII uitsprak in de dossiers van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector, kunnen samengevat worden in een aantal 

kerngegevens zoals blijkt uit de volgende tabel. 

 
Krijgsraad Brussel  Betichten Schuldig 

bevonden 

aan 

inbreuken 

op 

Straf Retributie Schadevergoeding 

aan de Belgische 

Staat 

Zaak Jordens  

(26-2-1947) 

Sébastianus Jordens Art. 115 

SWB 

1 jaar opsluiting 16.641.744 

frank 

500.000 frank.    

Zaak Levens  

(13-3-1948) 

Antoon Levens Art. 115 

SWB 

2 jaar opsluiting 9.388.206 

frank 

720.000 frank 

Zaak Doutreligne  

(17-3-1948) 

Carl Doutreligne Art. 115 

SWB 

20 dwangarbeid 73.296.689 

frank 

46.600.000 frank 

Zaak Van Hoey  

(26-6-1948) 

Deodatus Van Hoey Art. 115 

SWB 

5 jaar gevangenis 19.000.000 

frank 

96.055.842 frank 

Tabel XIII: Bevindingen en kerngegevens voor de krijgsraad van Brussel
231

 

 

De vier dossiers verschenen relatief laat voor de krijgsraad van Brussel. De laatste drie 

dossiers verschenen in 1948 dus na de „ronde van de auditoraten‟.
232

 De maatschappelijke 

druk om de turbulente periode van repressie af te sluiten en de roep om de vonnissen te 

bespoedigen had de gerechtelijke overheden genoodzaakt om in overleg de essentiële dossiers 

te detecteren en te berechten. De auditoraten maakten een lijst van gevallen uit de Brusselse  

hout- en meubelsector die moesten worden vervolgd.
233

 In deze 4 zaken traden de substituten 

Bolle, Stampe en Voskressensky op in naam van het openbaar ministerie. Carl Doutreligne 

werd door de krijgsraad van Brussel het strengst bestraft. Het feit dat de verdachte op het 

moment van de uitspraak voortvluchtig was en het vonnis bij verstek werd uitgesproken, 

speelde in zijn nadeel. De krijgsraad gaf hem een strengere straf dan het openbaar ministerie 

had gevorderd. Doutreligne werd veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid. In het dossier van 

Levens kwamen het openbaar ministerie en de betichte tot een minnelijke schikking maar de 

Brusselse krijgsraad besloot om toch de volledige procedure te doorlopen. Logischerwijs 

waren de straffen die de krijgsraad uitsprak zwaarder dan deze overeengekomen in een 

minnelijke schikking (2 i.p.v. 1 jaar opsluiting). In de zaak Van Hoey volgde de krijgsraad de 

vordering van het openbaar ministerie (5 jaar gevangenisstraf). Jordens was de enige die van 
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de krijgsraad van Brussel een mildere straf kreeg (1 i.p.v. 5 jaar opsluiting). Toch sprak de 

krijgsraad in de zaken Jordens, Levens en Van Hoey relatief gezien geen zware 

gevangenisstraffen uit. Carl Doutreligne was de enige persoon in mijn onderzoek van wie de 

Belgische nationaliteit werd ontnomen, een gebruikelijke bijkomende straf bij 

verstekvonnissen.  

 

In de vier processen haalde de verdediging de rechtvaardigingsgrond van dwang aan. In de 

zaak Jordens, Doutreligne en Van Hoey werd dit argument door de krijgsraad van Brussel 

verworpen. Ze handelden alle drie uit winstbejag, Doutreligne en Van Hoey solliciteerden 

actief naar bestellingen en Jordens probeerde zijn productie niet te remmen. Ook Levens 

handelde uit winstbejag en solliciteerde actief naar bestellingen. Toch aanvaardde de 

krijgsraad het element dwang voor een klein deel van de leveringen. Een aantal 

ontegensprekelijke vorderingen en opeisingbons uit mei 1940 waren persoonlijk gericht aan 

Levens. Van Hoeys verdedigers riepen ook de onoverwinnelijke dwaling in. Het Mechelse 

stadsbestuur en burgemeester Dessain hadden hun cliënt op een dwaalspoor gebracht. De 

Brusselse krijgsraad aanvaardde dit argument niet. Enerzijds omdat Van Hoey pas vanaf 1947 

op dit argument zinspeelde. Anderzijds omdat Van Hoey, in tegenstelling tot de Mechelse 

meubelfabrikanten, geen fabriek en geen personeel had. 

 

De bedrijven van Jordens en Levens stonden vóór de oorlog op de rand van een faillissement. 

Ze maakten alletwee misbruik van de oorlogsomstandigheden om hun economische revival te 

bewerkstelligen. Doutreligne en Van Hoey waren commerciële collaborateurs. Doutreligne 

was de tussepersoon tussen producenten van barakken (o.a. De Coene) en textiel en het 

„Luftgaukommando‟. Hij streek bij deze leveringen een commissieloon op van 3%, Het 

zakencijfer van zijn twee commerciële vennootschappen werd voor 75% gerealiseerd door 

leveringen aan de vijand. Van Hoey stichtte een associatie, de „Arbeidsgemeenschap Van 

Hoey‟, en ontving gemiddeld 3 à 4% commissieloon. Hij koppelde vooral bestellingen van 

het „Luftgaukommando‟ aan leveringen door Mechelse meubelfabrikanten. De bestellingen 

betroffen vooral barakken en meubilair. Ten slotte leverde Van Hoey vanaf eind 1941 

rechtstreeks diverse producten en materialen (textiel, vensterglazen, tandpasta, speelkaarten, 

briefpapier, spijkers,…) aan de Duitsers. Bezwarend voor Levens en Doutreligne was het feit 

dat zij de aard en omvang van hun activiteiten veranderden tijdens de bezetting. Levens 

stichtte eind december 1942 de P.V.B.A. „Etablissement Pax‟. Doutreligne poogde een N.V. 

Comitex op te richten en opende effectief een nieuwe zagerij. Bovendien stond Doutreligne 
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niet afkerig tegenover de Duitse ideologie. Voor Van Hoey gold de verzwarende 

omstandigheid dat enkele fabrikanten getuigden dat ze onder zijn druk leverden aan de 

Duitsers. Voor Jordens, Levens en Van Hoey gold dezelfde verzachtende omstandigheid, 

namelijk de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen. 
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HOOFDSTUK 6: KRIJGSRAAD LUIK 

 

6.1. PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN UIT DE HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID DIE BESCHULDIGD 

WERDEN VAN ECONOMISCHE COLLABORATIE  

 

Op basis van de gegevens uit de strafdossiers kon ik een profiel opstellen van de bedrijven die 

verschenen voor de krijgsraad te Luik en die beschuldigd werden van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector.  

 
Dossier Ondergroep  Aantal arbeiders 

Neufcourt Joseph 2: zelfstandig schrijnwerker-timmerman                                

gericht op de bouwsector 

n.v.t. 

Feitelijke vereniging 

Rixhon 

4: zagerij n.n. 

 

Tabel XIV: Profiel van de bedrijven uit de dossiers van de krijgsraad te Luik
234

 

 

Voor de krijgsraad van Luik verschenen slechts twee dossiers. Het eerste dossiers betrof de 

zelfstandige schrijnwerker en timmerman Joseph Neufcourt. Hij werkte vooral voor de 

bouwsector en had geen arbeiders in dienst. Tijdens de oorlog produceerde hij tafels, banken, 

kapstokken, munitiekarren. Het tweede dossier ging over de familie Rixhon die een zagerij 

uitbaatte. Hun bedrijf was een feitelijke vereniging. Uit het deskundig verslag kon niet 

opgemaakt worden hoeveel arbeiders aan het werk waren in de zagerij. Net zoals in Brussel 

verschenen er geen meubelzaken voor de krijgsraad van Luik. Luik was nochtans de Waalse 

stad die volgens de economische telling van 1937 het meeste aantal arbeiders in de 

meubelsector tewerkstelde. Maar op het einde van de oorlog was de meubelnijverheid er 

blijkbaar niet meer van groot economisch belang. Uit cijfers van de Bedrijfsgroepering 

Meubelen en Aanverwante Nijverheden blijkt dat er in 1944, en voor de ganse provincie Luik,  

slechts 35 meubelbedrijven actief waren, of amper 4% van het Belgische totaal.
235

 

We moeten hier een kleine zijsprong maken naar de provincies Henegouwen, Namen en 

Luxemburg. Los van elke verkeerde connotatie – in die jaren werd de tijdsgeest niet 

gedomineerd door een polarisatie tussen Vlaanderen en Wallonië – stelden we toch vast dat 

het aantal Waalse vonnissen voor economische collaboratie in de hout- en meubelsector zo 

frappant laag is. In Henegouwen en Namen viel geen enkel vonnis, in Luik 2 en het derde 

Waalse dossier werd behandeld door de krijgsraad van Aarlen. In deze zaak werden Maurice 
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Hoppe, Léopold Bailly, Adrien Wittamer, Albert Demey, Georges Ippersiel op 5 augustus 

1946 gevonnist. Zij waren leveranciers van gezaagd en gedroogd hout. Brandhout was op zich 

geen munitie, maar het hout dat deze betichten leverden werd gebruikt als brandstof voor 

Duitse legervoertuigen. Daardoor kreeg het brandhout een militair karakter.
236

 Uit de analyse 

van de vonnissen kunnen we besluiten dat er in Wallonië geen enkel dossier van economische 

collaboratie uit de meubelsector voor een krijgsraad verscheen. Of er personen en bedrijven 

aan de Duitsers geleverd hebben en in welke mate, dat blijven openstaande vragen die ik niet 

kon beantwoorden met gegevens uit het onderzoek. Ik vond evenmin een bewijs dat de 

Duitsers, in het kader van hun „Flamenpolitik‟, de Vlaamse meubelsector bewust 

bevoordeelden.  
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6.2. ANALYSE EN BESPREKING VAN DE VONNISSEN UITGESPROKEN DOOR DE KRIJGSRAAD TE 

LUIK IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

 

6.2.1. Proces van Joseph NEUFCOURT voor de krijgsraad van Luik op 3 maart 1947 

 

In zitting van 3 maart 1947 sprak de krijgsraad van Luik Joseph Neufcourt, timmerman-

schrijnwerker te Herstal, vrij van economische collaboratie (art. 115 SWB). Het openbaar 

ministerie had bij monde van substituut-krijgsauditeur Colson nochtans een boete van 75.000 

frank geëist of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en een levenslange ontzetting 

uit de rechten vermeld bij artikel 123sexies SWB. Meester Le Maître had namens de 

Belgische Staat een forse schadevergoeding van 600.000 frank geëist, of een vervangende 

gevangenisstraf van 6 maanden.
237

  

 

Uit het onderzoek van substituut Colson bleek dat Joseph Neufcourt het beroep van 

zelfstandige timmerman uitoefende in zijn ouderlijk huis te Hermée en dit vanaf 1920. Tussen 

1932 en 1938 verliet hij deze zaak om zich toe te leggen op het beheer van een 

houtverwerkende onderneming van zijn neven. In februari 1938 installeerde hij zich als 

zelfstandig schrijnwerker die zich vooral op de bouwsector richtte. De zelfstandige zaak 

floreerde goed want al in 1939 werd een zakencijfer van 122.000 frank gehaald. Door de aard 

van zijn activiteiten (bouwsector) en de schaarste aan grondstoffen die ontstonden na de 

Duitse bezetting, zou men normaal verwachten dat de productie en het zakencijfer van 

Neufcourt zou dalen. En effectief, Joseph Neufcourt onderging deze crisis want in de eerste 8 

maanden van 1940 daalde zijn vermoedelijke omzet tot 36.000 frank. Substituut-

krijgsauditeur Colson stelde vast dat Neufcourt het tij trachtte te keren door vanaf 1941 

vrijwillig en zonder dwang te leveren aan de vijand, namelijk aan Pieper. De beklaagde 

verklaarde niet te weten dat deze firma onder Duits bevel stond en dat hij dat pas vernam 

nadat er geleverd werd. Nochtans richtte Neufcourt al zijn briefwisseling naar de “Anciens 

établissements Pieper”, waaruit kon afgeleid worden dat hij wist van de machtswissel binnen 

het bedrijf. Volgens het rapport van de financiële expert bereikte de waarde van de leveringen 

aan Pieper een bedrag van 134.460 frank, goed voor 81% van zijn totale zakencijfer van 1941 

(166.513 frank). De experts berekenden dat Neufcourt zijn zakencijfer opdreef tot 136%. 

Substituut-krijgsauditeur Colson concludeerde hieruit dat Joseph Neufcourt zijn productie 
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minstens op peil hield en waarschijnlijk verhoogde om te voldoen aan de vraag van de 

vijand.
238

  

 

De aanklager stelde ook een wijziging vast in de aard van de productie van Joseph Neufcourt. 

Vóór en na de oorlog was Neufcourt vooral actief binnen de bouw. Tijdens de oorlog bestond 

zijn productie vooral uit algemeen schrijn- en timmerwerk zoals tafels, banken, kapstokken en 

munitiekarren. Voor 1942 kon geen enkele levering aan de vijand worden bewezen, maar de 

beklaagde kon geen sluitende verklaring geven voor de vernietiging van zijn briefwisseling 

met al zijn klanten. Vanaf 1943 tot aan de bevrijding was zijn volledige productie bestemd 

voor de fabriek van de  „Deutsche Waffenmunition‟. (D.W.M.). Dat bekende Joseph 

Neufcourt en ex-medewerkers van de D.W.M. bevestigden dat. Uit documenten die bij de 

D.W.M. werden teruggevonden bleek dat Neufcourt actief solliciteerde naar bestellingen. 

D.W.M. liet de concurrentie altijd spelen zodat de kandidaat-leveranciers vooraf een offerte 

moesten doen. Neufcourt heeft dat vrijwillig gedaan terwijl hij goed wist dat het om een 

Duitse organisatie ging. Zijn leveringen aan de D.W.M. bestonden hoofdzakelijk uit 

materialen voor de bouw, banken, tafels, kisten en onderstellen van aanhangwagens. Alle 

bestellingen werden met ijver uitgevoerd en de na de bestellingen werd er binnen de maand 

geleverd. Neufcourt heeft dus niets gedaan om zich tegen de leveringen aan de vijand te 

verzetten. Volgens substituut-krijgsauditeur Colson spraken de omzetcijfers van 1943 voor 

zich, Neufcourt realiseerde een omzet die enorm steeg en volgens de expert maximaal werd 

opgevoerd tot 365%. Vanaf 1944 daalde de productie van Neufcourt, volgens de substituut 

waarschijnlijk door de evolutie op het front. In toepassing van de vereenvoudigde procedure 

van 10 november 1945 had substituut Colson een minnelijke schikking van 75.000 frank maar 

Joseph Neufcourt weigerde deze te aanvaarden omdat hij zich niet schuldig achtte. Bijgevolg 

moest het dossier voorkomen op de krijgsraad. Daar concludeerde Meester Germeau die de 

beklaagde verdedigde dat zijn cliënt direct erkende geleverd te hebben aan de firma‟s Pieper 

maar dat hij niet wist dat zijn leveringen bestemd waren voor de aanmaak van offensief of 

defensief legermateriaal. Bovendien stond Joseph Neufcourt steeds in contact met Belgische 

ploegbazen en niet met Duitsers. Zijn geleverde materialen hadden geen onmiddellijk 

herkenbaar militair karakter. Het waren vooral voorwerpen voor meubilering, inrichting en 

uitrusting. De krijgsraad trad de verdediging van Germeau bij. De vordering van de substituut 
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bij het krijgsauditoraat en van het openbaar ministerie werden ongegrond verklaard. De 

kosten van het proces vielen ten laste van de Belgische Staat.
239

 

 

6.2.2. Proces van gebroeders RIXHON en Marie JAMES voor de krijgsraad van Luik op 24 

maart 1948 

 

De krijgsraad van Luik sprak in openbare zitting van 24 maart 1948 het vonnis uit in een zaak 

waar drie familieleden van de zagerij Rixhon te Aywaille terecht stonden. Aan dat vonnis was 

een lange procedureslag voorafgegaan. Meerdere personen stelden zich burgerlijke partij, 

experts in de bosbouw kregen bijkomende onderzoeksopdrachten, de debatten werden 

meermaals heropend. Het vonnis werd lang en uitvoerig gemotiveerd, temeer omdat de drie 

beschuldigden een totaal andere rol speelden tijdens de bezettingsjaren. De zagerij Rixhon 

was een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. De zaak bleef in onverdeeldheid  

na het overlijden van de stichter, Louis Rixhon. Zijn weduwe, Marie James, en zijn twee 

zoon, Ernest en Henri
240

 Rixhon, zetten het bedrijf verder. Marie James en de jongste zoon, 

Ernest Rixhon stonden terecht voor economische collaboratie (art. 115 SWB). De oudste 

zoon, Henri Rixhon, werd aangeklaagd voor economische collaboratie (art. 115 SWB), 

politieke collaboratie (art. 118bis SWB) en verklikking aan de vijand (art. 121bis SWB).
241

 

 

Op 3 februari 1948 eiste de substituut-krijgsauditeur Dricot, in naam van het openbaar 

ministerie, aanvankelijk 20 jaar dwangarbeid voor Henri Rixhon en 2 jaar opsluiting voor 

moeder Marie James. Hij schikte zich naar de wijsheid van de krijgsraad voor het bepalen van 

de strafmaat van Ernest Rixhon. Tijdens het proces kwam bijkomend bezwarend materiaal 

naar boven zodat de aanklager zijn strafeis voor Henri Rixhon verhoogde naar levenslange 

opsluiting. De krijgsraad van Luik volgde de eis van de aanklager en Henri Rixhon kreeg 

levenslange opsluiting. Marie James werd veroordeeld tot 1 jaar opsluiting en Ernest Rixhon 

werd vrijgesproken. Moeder Rixhon en Henri werden van rechtswege levenslang ontzet van 

de rechten opgesomd bij art. 123sexies SWB. Het materiaal van de zagerij werd verbeurd 

verklaard. Henri Rixhon werd bovendien militair afgestraft en verloor zijn publieke functies, 

graden of titels. Als retributie werd 20.000.000 frank eigendom van de schatkist verklaard. 
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Marie James en Henri Rixhon werden veroordeeld tot de betaling van dit bedrag. Voor zijn 

politieke collaboratie moest Henri Rixhon 250.000 frank schadevergoeding aan de Belgische 

Staat betalen. Omdat men vreesde dat de veroordeelden zich bewust onvermogend zouden 

maken werd het vonnis onmiddellijk uitvoerbaar verklaard. De onmiddellijke arrestatie van 

weduwe Rixhon werd bevolen. Henri Rixhon zat in afwachting van zijn proces reeds in 

voorlopige hechtenis.
 242

 

 

De krijgsraad vond het belangrijk de rol van de drie betichten en de machtsverhoudingen 

binnen de familie in herinnering te brengen. Het mag typerend genoemd worden dat de 

moeder en oudste zoon Henri aanvankelijk dezelfde advocaat onder de arm namen (Meester 

Jean-Baptiste Renier) terwijl Ernest Rixhon zich liet verdedigen door Meester Lucien Servais 

en Meester Respentino. Naast de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Meester Jules 

Galand, stelden 24 inwoners van Aywaille zich burgerlijke partij tegen Henri Rixhon. Dit 

waren burgers uit alle lagen van de bevolking
243

 en werden door verschillende advocaten 

vertegenwoordigd. Zij vroegen en kregen één frank morele schadevergoeding voor het leed 

dat hen aangedaan werd tijdens een Duitse razzia in Aywaille na vermeende verklikking door 

Henri Rixhon. De 22-jarige schrijnwerker Jean Rousselle uit Louveigné diende een 

afzonderlijke eis in en was vertegenwoordigd door Meester Albert Regibeau. Na een razzia in 

juni 1944 was hij op transport gezet naar Duitsland waar hij 6 maanden in gevangenschap 

verbleef. Hij vroeg een schadevergoeding van 180.000 frank maar kreeg van de krijgsraad 

125.000 frank toegewezen.
 244

  

 

Uit het onderzoek van substituut-krijgsauditeur J. Dricot bleek dat de familie een 

voorgeschiedenis had wat betreft de vrijwillige samenwerking met de Duitse bezetters. Vader 

Rixhon kreeg na de Eerste Wereldoorlog problemen met het gerecht omdat hij aan de bezetter 

hout zou geleverd hebben. Hij ontsnapte aan vervolging bij gebrek aan afdoende bewijzen. 

Deze ervaring zou het gedrag en de houding van de familie Rixhon ten opzichte van de 

Duitsers sterk hebben beïnvloed. Een getuige had moeder Rixhon, op de vooravond van de 

Duitse invasie, horen zeggen dat: “Ils peuvent venir les Allemands, ils seront reçue à bras 

ouvertes”. Daarbij liet ze duidelijk verstaan dat er met de nieuwe bezetters zaken te doen 
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waren. Weduwe Rixhon stond in voor het financiële management van de zagerij, en hield zich 

niet in met de handelscontacten. Haar boekhouder dr. Gouverneur verklaarde dat inzake 

familiezaken haar autoriteit op geen enkele manier in vraag kon worden gesteld. Moeder 

Rixhon had een duidelijke voorkeur voor haar oudste zoon Henri. Voor de jongste zoon 

toonde ze weinig interesse. In het overwegende gedeelte van het vonnis staat te lezen dat  

zoon Henri Rixhon zijn dominante persoonlijkheid en de liefde voor het geld erfde van zijn 

moeder, iets wat Marie James gelukkig zou gestemd hebben. Volgens de boekhouder hield 

Marie James er een zwarte boekhouding op na, schreef zij de facturen uit en beheerde ze de 

bankrekeningen. De boekhouder kreeg geen inzage in de documenten maar moest zich 

beperken tot o.a. de sociale administratie van de werknemers. Het was moeder Rixhon die 

tijdens de oorlog grote bedragen belegde bij de Bank van Brussel. In plaats van haar zoon 

Henri af te remmen in zijn dubieuze handel met de Duitsers, stimuleerde ze hem in die 

richting en profiteerde ze mee van de leveringen. Haar morele invloed op Henri was groot en 

dus ook haar medeverantwoordelijkheid. Het was volgens de rechtbank onmogelijk dat zij 

geen weet zou gehad hebben over de aard, omvang en bestemming van de houtleveringen. 

Dat Marie James liefdadigheidwerk voor armen deed en redelijk oud was, werden als 

verzachtende omstandigheden in acht genomen.
245

 
 

 

Ook voor substituut-krijgsauditeur Dricot was het duidelijk dat de Ernest Rixhon een 

ondergeschikte rol speelde. Maar toch wou hij hem ook veroordeeld zien voor economische 

collaboratie. Uit de ondervraging van de arbeiders bleek dat Ernest Rixhon wel een goede 

baas was maar dat hij de productie opdreef en de arbeiders vaak dag en nacht deed werken. 

Volgens substituut-krijgsauditeur Dricot had Ernest Rixhon eveneens een duidelijk financieel 

voordeel gehaald uit de leveringen voor de Duitsers. Hij verklaarde Ernest Rixhon 

burgerrechterlijk aansprakelijk zodat Belgische Staat, bij eventuele onvermogendheid van de 

andere beschuldigden, ook via hem beslag kon leggen op de inkomsten van de zagerij. Eén 

feit trok de speciale aandacht van het openbaar ministerie. In 1943 had Ernest Rixhon zijn 

schoonbroer Umans, die na de oorlog ter dood werd veroordeeld, vergezeld naar Mont-Saint-

Remy en Dordogne. Umans wou er een kasteel met een groot landgoed kopen. Maar de 

substituut-krijgsauditeur kon niet aantonen dat Ernest Rixhon effectief betrokken was in deze 

transactie.
 246
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De krijgsraad van Luik volgde de bevindingen van de substituut niet. In het vonnis stond dat 

Ernest Rixhon de werkman was. Hij stond in de zagerij, was niet op de hoogte van de zaken 

of van hun draagwijdte, had geen idee over de omzet en de winsten van het bedrijf. Volgens 

boekhouder Gouverneur was Ernest “een arme drommel, een slachtoffer, die niet opkon tegen 

de wil en wet van zijn moeder en oudere broer”. Zijn advocaten maakten hard dat hij politiek 

nergens bij betrokken was en een voorbeeldige vader was, een man met een onberispelijke 

levenswandel in contrast met die van zijn broer. De eer van de familie droeg hij hoog in het 

vaandel, zoals de rechtbank vaststelde toen hij niet wenste te antwoorden op vragen die zijn 

moeder en broer konden bezwaren. De rechtbank sprak hem vrij over de ganse lijn en hij werd 

ook niet burgerrechterlijk medeaansprakelijk gesteld.
 247

   

 

De beschuldigingen aan het adres van Henri Rixhon wogen veel zwaarder. Voor substituut 

Dricot was Henri Rixhon de hoofdbeklaagde die economisch en politiek collaboreerde en 

bovenal een verklikker van verzetslieden was. Hij had meermaals verteld dat het zijn plicht 

was te werken voor de Duitsers om zo de Engelsen te verslaan. Henri Rixhon was de 

zaakvoerder die klanten zocht, zich in verbinding stelde met bedrijven en de contracten 

afsloot. Henri, beter gekend als Romain Rixhon hield zich ook bezig met de houtvesterijen die 

het hout kapten in de Belgische bossen. De manier waarop zagerij Rixhon werd gerund zegt 

veel over de bedrijfsleiders. De boekhouding was bewust onvolledig. Gegevens over het 

volume van de productie en de zakencijfers ontbraken, in die mate dat belastingscontroleur 

Haas reeds in 1942 concludeerde dat hij geen waarheidsgetrouw beeld van de bedrijvigheid 

kon vaststellen. De beweging van de goederen was niet te volgen, en men had geen officieel 

kasboek. De speurders vonden na de oorlog verschillende aankoopbonnen voor een waarde 

van 380.000 frank, een bedrag dat nergens voorkwam in de officiële boekhouding. 

Documenten teruggevonden bij de firma Hulster en in het station van Aywaille (het hout werd 

vaak per trein vervoerd) bewezen dat de boekhouding van Rixhon compleet fictief was. De 

experts raamden een verkoop van 40.600 m3 hout, waarvan 16.588 m3 of 40% van het totaal 

rechtstreeks geleverd werd aan de vijand en dan nog vooral aan het Duitse leger. Van het 

globale zakencijfer van 35.668.133,12 frank werd 19.905.600 frank (56%) gerealiseerd via 

bestellingen van de vijand. Reeds de eerste dagen van de bezetting bood Henri Rixhon zijn 

diensten vrijwillig aan bij de Duitse firma Holzman en aan Hulster. Vooral bij Hulster werden 
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gedurende de ganse bezetting grote hoeveelheden gezaagd hout geleverd terwijl de Rixhon‟s 

moeten geweten hebben dat deze firma voor de „Wehrmacht‟ werkte.
 248

 

De verdediger van Henri Rixhon, Meester Renier haalde als algemene rechtvaardigingsgrond 

een algemene verordening van de bezettende overheid aan, om hard te maken dat de betichte 

handelde uit dwang. Bij algemene verordening van 27 mei 1940 blokkeerden de Duitsers alle 

Belgische houtvoorraden. Dat werd bekendgemaakt in het „Verordenungsblatt‟ en door het 

“Office Central du Bois”. Maar dat had alleen betrekking op mijnhout en hout dat voor de 

papierproductie was bestemd, houtsoorten die niet door Rixhon werden geleverd. Er was geen 

algemeen bevel voor het leveren van gekapt hout. De krijgsraad stelde dan ook dat de 

leveringen aan de Duitsers door zagerij Rixhon dus vrijwillig gebeurden en niet het gevolg 

waren van een dwangbevel. Tijdens de vlucht van de Belgische eigenaar, in de eerste dagen 

van de bezetting, bood Henri Rixhon zich, vergezeld van Duitsers, aan op de zagerij M. 

Levaux. Zij namen voor 60.000 frank houtvoorraad mee. Een andere houtleverancier wist niet 

dat de bestelling van Rixhon uiteindelijk voor de Duitsers bedoeld was. Henri Rixhon 

bemachtigde vrachtwagens van de heer Wuidar onder een vals voorwendsel, namelijk dat ze 

anders in beslag zouden genomen worden door de Duitsers. De naam van de eigenaar werd 

verwijderd en ze reden voortaan voor rekening van Rixhon. In 1942, onder druk van zijn 

vriend Von Klintzing, directeur van het “Office du Bois” bij de „Oberfeldkommandantur‟, 

kocht hij een gerooid bos op bij de gemeente Aywaille, maar betaalde sterk onder de 

marktprijs. Toen hij bij de gemeente enig weerstand ondervond dreigde hij met een 

interventie van de Kommandatur. Hetzelfde overkwam de gemeente Louveigné in 1943. In 

dat jaar stelde Henri Rixhon zijn „geleende‟ vrachtwagens ter beschikking van Hulster dat 

veel transport deed in de regio Neuchatel voor rekening van de Duitsers. De leveringen van 

hout waren bestemd voor de bouw van de „Atlantik Wall‟. Rixhon Henri stelde zijn chauffeurs 

en begeleiders ter beschikking voor transport van materiaal voor de bouw van deze Duitse 

verdedigingslinie. Hij kwam meermaals ter plaatse zien hoe de werken vorderden. Toen „het 

verzet‟ in actie kwam en de zagerij van Rixhon in brand stak, nagels sloeg in zijn bomen, een 

paard doodde en een vrachtwagen in brand stak, besloot het „Oberfeldkommandantur Luik‟ tot 

drastische maatregelen. De gemeente Louveigné moest 400 m3 hout en voldoende 

wagenspannen leveren aan Rixhon, zoniet zou men vier lokale notabelen als gijzelaars 

meenemen. Uit documenten van het Oberfeldkommandantur bleek dat deze opeising 

                                                 
248

 Vonnis, zittingsbladen en uiteenzetting der zaak in strafdossier Rixhon en co. 



 202 

rechtstreeks naar het Duitse leger ging, en niet naar zagerij Rixhon. Het was al 26 juni 1944, 

dus na D-Day en de landing in Normandië (6 juni 1944).
 249

 

 

De politieke collaboratie van Henri Rixhon was voor substituut-krijgsauditeur Dricot 

overduidelijk bewezen. Romain (Henri) Rixhon was Rexist vanaf 1936. Tijdens de ganse 

oorlog liet hij zijn Germaanse voorkeur blijken waarbij hij de bevolking van Aywaille 

schandaliseerde. Hij toerde rond met Duitsers, ontving Ummels, Yung, Umans en andere 

Duitse prominenten bij hem thuis en was een intimi van Ramackers, een gekend verklikker 

die voor de Feldgendarmerie en de Gestapo werkte en die in juli 1944 door het verzet werd 

geëxecuteerd. Ook Henri Rixhon was ter dood veroordeeld, maar het verzet kon dat vonnis 

niet uitvoeren. Er bestond briefwisseling van Henri Rixhon waarin hij verklaarde beschaamd 

Belg te zijn. Hij beëindigde zijn brieven met de woorden: “Rex Vaingra. Heil Hitler”. Henri 

Rixhon was een echte propagandist van Rex die het insigne altijd droeg. Hij ging er prat op 

dat de zoon van de chauffeur van Léon Degrelle bij hem logeerde. In zijn talrijke bezoeken 

aan de Feldkommandantur en de Gestapo, waar hij bevriend was met Koelling, verklaarde hij 

dat hij geen Rexist was maar een “Hitlérien”. Hij maakte veel mensen lid van Rex en droeg de 

ganse oorlog een pistool dat hij te pas en ten onpas bovenhaalde. Hij had geen scrupules om 

door Aywaille te wandelen in gezelschap van officieren van het Waalse Legioen of Duitse 

officieren. Na de moord op zijn vriend Ramackers vroeg en kreeg hij twee persoonlijke 

bewakers van de “Formations B”. De Duitsers haalden tijdens hun terugtocht specifieke 

objecten op bij Rixhon thuis. Henri sloeg zelf op de vlucht samen met zijn schoonzus-

maîtresse (veroordeeld tot 2 jaar opsluiting wegens politieke collaboratie). Toen „het verzet‟ 

hen net voor Brussel arresteerde verklaarde Henri Rixhon zich volmondig schuldig voor het 

feit dat hij enkel voor Duitsland had gewerkt en dat met een ongekende welwillendheid.
250

 

 

Uit verklaringen van Lucke en Schmetz, leden van de Gestapo te Luik, blijkt dat Ramackers 

en Henri (Romain) Rixhon met grote zekerheid een lijst met namen van mogelijke leden van 

de Weerstand te Aywaille doorspeelden. Alhoewel Lucke tijdens het proces Romain Rixhon 

niet erkende, was hij formeel over de feiten: “de lijst werd aan de Gestapo gegeven door een 

industrieel uit Aywaille met de naam Rixhon, een vriend van Ramackers, en die de steun 

genoot van Bomans en die permanente contacten onderhield met Gestapoleider Kölling.” 

Niemand anders in de regio Aywaille beantwoordde aan deze beschrijving. Bovendien 

                                                 
249

 Vonnis, conclusies van de advocaten, zittingsbladen en uiteenzetting der zaak in strafdossier Rixhon en co. 
250

 Uiteenzetting der zaak in strafdossier Rixhon en co. 



 203 

herkende Schmetz Henri Rixhon wel. Het vermoeden dat Henri Rixhon informatie over het 

verzet doorspeelde naar de Gestapo werd nog waarschijnlijker door een verklaring van 

mevrouw Germaine Amand, telefoniste in de centrale van Aywaille die een gesprek van 

Rixhon had onderschept. Voor substituut-krijgsauditeur Dricot volstond dat om een strenge 

straf wegens verklikking te eisen in hoofde van Romain (Henri) Rixhon. Alhoewel Romain 

Rixhon tijdens het proces alle aantijgingen van verklikking heftig ontkende, achtte de 

krijgsraad de feiten voldoende bewezen. De verklaringen à décharge van ene Jung, Duits 

veldwachter, dat de razzia van Aywaille van 10 juni 1944, gebeurde na verhoor van twee 

gevangen genomen weerstanders, en dus niet op aanwijzing van Rixhon, werd niet 

geloofwaardig bevonden omdat Jung tijdens de oorlog goede relaties onderhield met leden 

van de familie Rixhon.
251
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6.3. BEVINDINGEN EN KERNGEGEVENS VOOR DE KRIJGSRAAD VAN LUIK  

 

De vonnissen die de krijgsraad te Luik na WOII uitsprak in de dossiers van economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector, kunnen samengevat worden in een aantal 

kerngegevens zoals blijkt uit de volgende tabel. 

 

Krijgsraad Luik  Betichten Schuldig 

bevonden 

aan  

Straf Retributie Schadevergoeding 

aan de Belgische 

Staat 

3-3-1947 Joseph Neufcourt Art. 115 

SWB 

Vrijgesproken n.v.t. n.v.t. 

24-3-1948 Marie James 

 

Art. 115 

SWB 

1 jaar opsluiting 20.000.000 

frank 

250.000 frank 

Henri Rixhon 

 

Art. 115 - 

118 bis - 

121 bis 

SWB 

Levenslange opsluiting 

Ernest Rixhon Art. 115 

SWB 

Vrijgesproken  

Tabel XV: Bevindingen en kerngegevens voor de krijgsraad van Luik
252

 

 

Van de vier personen die voor de krijgsraad van Luik terechtstonden voor economische 

collaboratie in de houtsector werden er twee vrijgesproken. In het eerste dossier had 

substituut-krijgsauditeur Colson geen gevangenisstraf geëist maar een minnelijke schikking 

voorgesteld (boete van 75.000 frank en levenslange ontzetting uit rechten van art. 123sexies 

SWB). De Belgische Staat vroeg 600.000 frank schadevergoeding. Joseph Neufcourt 

aanvaardde deze minnelijke schikking niet. Bijgevolg moest het dossier voorkomen op de 

krijgsraad. De aanklager probeerde de schuldige inschikkelijkheid te bewijzen en stelde dat 

Neufcourt zijn productie op peil hield om te voldoen aan de vraag van de vijand. Hij zou ook 

de aard van zijn productie hebben gewijzigd. De krijgsraad van Luik sprak Neufcourt vrij 

omdat hij uitsluitend in contact kwam met Belgische ploegbazen en niet met de Duitsers. Zijn 

geleverde materialen hadden geen onmiddellijk herkenbaar militair karakter en hij was niet op 

de hoogte van de militaire eindbestemming van zijn leveringen.  

In het tweede dossier werd Ernest Rixhon door de krijgsraad van Luik vrijgesproken omdat 

hij niet op de hoogte was van de strafbare zaken. Hij speelde in de zagerij een ondergeschikte 

rol. De substituut-krijgsauditeur Dricot had voor Marie James 2 jaar opsluiting geëist en voor 

Henri Rixhon levenslange opsluiting. Voor Marie James golden als verzachtende 

omstandigheden haar liefdadigheidwerk en haar hoge leeftijd (ze was geboren op 3 januari 
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1876). De krijgsraad veroordeelde haar tot 1 jaar opsluiting. Voor Henri Rixhon volgde de 

krijgsraad wel de krijgsauditeur en sprak ze een zware straf uit. Als feitelijk bedrijfsleider van 

de zagerij had hij zich schuldig gemaakt aan economische collaboratie. Als verzwarende 

omstandigheid gold dat zijn boekhouding compleet fictief was. Zijn leveringen werden door 

de deskundigen geschat op 20 miljoen frank. Anderzijds was Henri Rixhon een militant 

Rexist (artikel 118bis SWB – politieke collaboratie) en speelde hij de namen van 

vermoedelijke leden van de Weerstand door aan de Gestapo (artikel 121bis SWB – 

verklikking). De Belgische Staat kreeg 250.000 frank schadevergoeding voor zijn politieke 

collaboratie. Rixhon probeerde zijn handelingen te rechtvaardigen en sprak van dwang. Hij 

verwees, net zoals in de zaak Callens, naar een algemene verordening van 27 mei 1940. In 

tegenstelling tot de Kortrijkse krijgsraad, gaf de Luikse krijgsraad hem niet het voordeel van 

de twijfel: “Het was geen algemeen bevel voor het leveren van gekapt hout”.
253
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HOOFDSTUK 7: ONDERZOEKSRESULTATEN VOOR DE VONNISSEN VAN ALLE BESPROKEN 

KRIJGSRADEN 

 

In dit hoofdstuk worden de tussentijdse bevindingen, die ik maakte na de bespreking van elke 

krijgsraad, geglobaliseerd. Het laat ons toe de grote krachtlijnen te zien van de bestraffing van 

economische collaboratie in de hout- en meubelsector door een aantal zorgvuldig 

geselecteerde krijgsraden. Naast het profiel van de collaborerende bedrijven, kunnen we een 

algemeen beeld schetsen van de bestraffing van de beschuldigden, meer bepaald van de 

strafmaat, de geconfisqueerde retributie en de schadevergoeding die de Belgische Staat te 

beurt viel. Verder laat het onderzoek van de vonnissen toe om enkele algemene vaststellingen 

te maken over de verzachtende en verzwarende omstandigheden en over de 

rechtvaardigingsgronden die werden ingeroepen. 

 

7.1. PROFIEL VAN DE COLLABORERENDE HOUT- EN MEUBELBEDRIJVEN 

 

Mijn casestudy toont aan dat voor de onderzochte Vlaamse krijgsraden (Mechelen, Kortrijk, 

Antwerpen, Turnhout en Gent) hoofdzakelijk grote meubelfabrikanten verschenen. Zij 

leverden aan verschillende Duitse organisaties en diensten („Luftgaukommando‟, 

„Organisation Todt‟, „Wehrmacht‟, Kriegsmarine,…). Hun leveringen bestonden uit 

legerbarakken, munitiekisten, gebinten, schijnvliegtuigen, camouflagegestellen, gezaagd hout, 

sperblokken… Algemeen werden deze fabrikaten gecatalogeerd als „wapens en munitie‟, 

zeker wanneer de beklaagde de militaire bestemming kende. De bestellingen bestonden ook 

uit meubilair dat diende om Duitse kazernes in te richten. Deze leveringen hadden op zich 

geen militair karakter maar werden door de krijgsraden vaak als strafbare daden weerhouden 

omdat de beklaagden hadden gehandeld uit winstbejag. Ze hadden zelf actief naar 

bestellingen gesolliciteerd en verzetten zich niet tegen deze leveringen, ook niet toen ze de 

militaire eindbestemming van hun producten kenden. Anderzijds fabriceerden veel 

beklaagden ook meubelen voor de Duitse civiele sector. Sommige leveringen werden door de 

krijgsraad weerhouden omdat het deskundig onderzoek de schuldige inschikkelijkheid 

bewees. Het opdrijven van de productie tot een abnormaal niveau, de uitbreiding en 

modernisering van het bedrijf, de toename van het aantal werkkrachten en het frappant hoger 

elektriciteitsverbruik gaven hier de doorslag. Over het algemeen verschenen voor de 

geselecteerde Vlaamse krijgsraden grote ondernemers met meer dan 50 werknemers, of 

middelgrote ondernemingen die tijdens de oorlog uitgroeiden tot belangrijke spelers binnen 
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de meubelsector. Wanneer kleine bedrijfjes toch werden gestraft was er sprake van één of 

meerdere verzwarende omstandigheden. Enerzijds stelden de krijgsraden vast dat deze 

betichten hun activiteit hadden gewijzigd om aan de Duitse behoeften te voldoen. Het waren 

nieuwkomers die bewust profiteerden van de oorlogsomstandigheden om zoveel mogelijk 

winst te maken. Anderzijds ging het om personen die ook politiek gecollaboreerd hadden, of 

personen die hun arbeiders en andere personen hadden verklikt bij de „Werbestelle‟. De 

feitelijke leiders van de Mechelse makelaarsbureaus (S.H.O., Ve.Ho.Ve. en V.M.G.) 

ontsnapten evenmin aan vervolging.  

 

Voor de krijgsraad van Brussel verschenen twee commerciële collaborateurs. Eén ervan trad 

ook op als tussenpersoon in verschillende andere nijverheidstakken (o.a. textiel). De andere 

startte tijdens de bezetting een zagerij. Er verschenen ook twee schrijnwerkers die hun 

activiteiten veranderden ten voordele van de Duitsers. Ze maakten van de 

oorlogsomstandigheden gebruik om hun economische revival te bewerkstellingen. Het waren 

middelgrote bedrijven die hun productie opvoerden maar toch niet uitgroeiden tot grote 

bedrijven met meer dan 50 werknemers. Hoewel Brussel één van de belangrijkste 

meubelcentra was, verschenen er geen meubelbedrijven voor deze krijgsraad. Hetzelfde gold 

voor de krijgsraad te Luik. Daar verschenen twee dossiers. In de ene zaak stond een 

schrijnwerker terecht, die duidelijk zijn activiteiten had gewijzigd om de Duitsers ter wille te 

zijn. In de andere zaak betrof het de beheerders van een zagerij, die o.a. hout hadden geleverd 

voor de bouw van de „Atlantik Wall‟. De feitelijke leider van dit familiebedrijf had zich 

bovendien bezondigd aan verklikking van verzetslieden en was een militant Rexist. 

 

7.2. SANCTIES TEGEN DE COLLABORATEURS UIT DE HOUT- EN MEUBELSECTOR 

 

De sanctionering van de economische collaborateurs kan worden onderverdeeld in drie 

hoofdgroepen: de strafmaat met de doodstraf en vrijheidsberoving als zwaarste sancties, de 

retributies en de schadevergoedingen. In mijn dossiers over de economische collaboratie in de 

hout- en meubelsector werden deze sancties meestal gecombineerd.  
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7.2.1. Strafmaat 

 

De verdeling van het aantal veroordelingen tot gevangenisstraf of tot dwangarbeid is af te 

lezen in onderstaande grafiek. Elke veroordeling hield in bijkomende orde de 

verbeurdverklaring in van de goederen en bezittingen die gediend hadden tot het plegen van 

het misdrijf en de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten opgesomd in art. 123sexies 

SWB. Een tiental veroordeelden werden ook afgezet uit hun titels, graden, openbare ambten, 

bedieningen en betrekkingen waarmee ze bekleed waren. Tegen Noël Lefevere werd de 

militaire degradatie uitgesproken. Carl Doutreligne, wiens vonnis bij verstek werd 

uitgesproken, verloor de Belgische nationaliteit.  

 

Overzicht straffen uitgesproken tegen economische collaborateurs in 

de hout- en meubelsector door de krijgsraden van Kortrijk, Mechelen, 

Turnhout, Gent, Antwerpen, Brussel en Luik
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Het leek me zinvol om deze procentuele verdeling van de straffen te vergelijken met de 

percentages voor alle collaborateurs. In mijn dossiers werden in totaal 45 fysische personen 

veroordeeld. Zeven personen (15,5%) werden vrijgesproken, voor alle collaborateurs in 

België lag het gemiddelde op 7,1% vrijspraken. In de mijn bestudeerde dossiers werd 

niemand ter dood veroordeeld terwijl er voor gans België en voor alle vormen van 

collaboratie 5,6% van alle gevonniste collaborateurs ter dood werden veroordeeld. In 242 

gevallen werd deze doodstraf ook effectief uitgevoerd. Uit mijn casestudie bleek dat 13,4%  

(6 personen) van alle veroordeelde collaborateurs een levenslange vrijheidsstraf kregen. Dit 
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percentage van levenslange opsluitingen ligt hiermee hoger dan het percentage 4,5% voor alle 

collaborateurs. Twee beklaagden (4,4%) uit de bestudeerde hout- en meubelsector werden 

veroordeeld tot dwangarbeid tussen 15 en 20 jaar (6,4% voor alle collaborateurs). Bij mijn 

dossiers werden 4 personen (8,9%) veroordeeld tot een vrijheidsstraf tussen 10 en 15 jaar 

(6,2% bij alle collaborateurs) en 8 personen (17,8%) kregen een gevangenisstraf tussen 5 en 

10 jaar (18,7% bij alle collaborateurs). In totaal kregen 20 personen (44,5%) een criminele 

straf. Van mijn onderzochte gevallen kregen 18 beklaagden (40%) een correctionele straf. 

Voor alle vormen van collaboratie lag het gemiddelde van de correctionele straffen een stuk 

hoger, namelijk 58,6%.
254

 

 

Vervolgens kunnen we nagaan wat de substituten van de verschillende krijgsauditoraten 

hadden gevorderd. Een exhaustief overzicht van de gevorderde straffen is echter niet mogelijk 

omdat een aantal dossiers spoorloos bleken te zijn. Daarnaast ontbrak in sommige dossiers het 

requisitoir. Voor 10 personen kunnen we geen conclusies trekken over de eisen van het 

openbaar ministerie. De onderstaande grafiek laat wel toe een algemene tendens te zien. De 

substituten waren strenger dan de krijgsraden en vorderden meestal zwaardere straffen. Voor 

30 beklaagden (66,7%) werd een criminele straf geëist. De krijgsauditeurs stelden 5 keer de 

doodstraf voor, met name voor 4 betichten te Kortrijk en 1 betichte te Mechelen. Tegen 

slechts 4 personen vorderden de substituten een correctionele straf en in hun ogen kon slechts 

1 persoon worden vrijgesproken. 

Verdeling van strafmaat in requisitoir van economische collaborateurs 

in de hout- en meubelsector voor de krijgsraden van Kortrijk, 

Mechelen, Brussel, Luik, Turnhout, Gent en Antwerpen
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We kunnen de grafiek van de door het openbaar ministerie gevorderde straffen ook plaatsen 

naast de straffen die effectief werden uitgesproken de krijgsraden. Omdat we alle vonnissen 

konden inzien, biedt de onderstaande figuur wel een exhaustief overzicht van de strafmaat per 

krijgsraad. We zien nogmaals dat de straffen die werden uitgesproken een stuk lager uitvielen 

dan de gevorderde straffen. 

Verdeling van de strafmaat in vonnissen van economische collaborateurs 

in de hout- en meubelsector voor de krijgsraden van Kortrijk, Mechelen, 

Brussel, Luik, Turnhout, Gent en Antwerpen
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Slechts in 3 gevallen werd een zwaardere straf uitgesproken. Govaert en Doutreligne werden 

strenger gestraft omdat ze Duitse bestellingen hadden opgedrongen aan meubelfabrikanten. 

Bovendien had Govaert zich ook schuldig gemaakt aan politieke collaboratie en verklikking. 

De strafmaat bij Doutreligne werd vermoedelijk verhoogd omdat hij voortvluchtig was en het 

vonnis bij verstek werd uitgesproken. De beklaagde Levens was met het openbaar ministerie 

tot een minnelijke schikking gekomen maar de Brusselse krijgsraad besloot om toch de 

volledige procedure te doorlopen. Logischerwijs kreeg hij een zwaardere straf. Slechts in vijf 

van de onderzochte vonnissen (22,7%) volgde de krijgsraad de eis van het openbaar 

ministerie. In de andere dossiers spraken de krijgsraden finaal een mildere straf uit. 

 

Deze grafiek onthult ook dat er in Kortrijk zeer zware straffen werden uitgesproken. Bijna 

twee op de drie veroordeelden (10 personen) keken aan tegen een criminele straf. Ongeveer 

één op drie kreeg een correctionele straf (5 personen) en slechts 1 persoon werd 

vrijgesproken. De krijgsraad van Kortrijk was de enige die vóór 25 mei 1945 twee dossiers 

vonniste inzake economische collaboratie in de hout- en meubelsector. Het was dan ook in 
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deze zaken dat de strengste straffen vielen. Vier personen kregen een levenslange 

vrijheidsstraf. De veroordeelden waren geen „kleine vissen‟ maar behoorden tot de grootste 

meubelfabrikanten van België met een zeer hoog zakencijfer van respectievelijk 443 miljoen 

frank en 135 miljoen frank.  

 

Voor de Mechelse krijgsraad zien we een tegenovergesteld beeld. De helft van de 

veroordelingen (8 personen) vallen onder de noemer van de correctionele straffen. Het ging in 

alle  gevallen om economische collaboratie pur sang. Tegen 5 andere personen werd  een 

criminele straf uitgesproken. Deze 5 beklaagden waren economische collaborateurs die zich 

ook schuldig hadden gemaakt aan politieke collaboratie en/of verklikking. De Mechelse 

krijgsraad sprak bovendien 3 personen vrij. Als we een vergelijking maken met de straffen die  

geëist werden in het requisitoir, dan zien we een frappant verschil. Het openbaar ministerie 

wou niemand vrijspreken en vorderde 12 criminele straffen (de 4 andere eisen zijn niet 

bekend). We kunnen dus met zekerheid stellen dat de krijgsraad van Mechelen opmerkelijk 

milder vonniste, niet alleen in vergelijking met de strafmaat die het eigen krijgsauditoraat 

vroeg maar ook met de straffen die in Kortrijk werden uitgesproken. Dat het merendeel van 

de vonnissen relatief laat voor de krijgsraad verscheen, moet een rol hebben gespeeld. Te 

Mechelen kon de verdediging met meer succes verzachtende omstandigheden en 

rechtvaardigingsgronden in het proces brengen en dat temperde blijkbaar de strafmaat.
255

  

We kunnen geen algemene bevindingen maken over de rechtspraak in Turnhout, Gent en 

Antwerpen. We kunnen wel vaststellen dat de leden van de S.H.O. er relatief mild werden 

gestraft. In twee gevallen werd een criminele straf uitgesproken maar in deze gevallen was 

sprake van een gecombineerd misdrijf. Eén persoon kreeg een correctionele straf en de andere 

persoon werd door de Antwerpse krijgsraad vrijgesproken. In Brussel werden 2 

beschuldigden veroordeeld tot een criminele straf en 2 tot een correctionele straf. Het 

openbaar ministerie had 3 criminele straffen gevorderd. Ook hier zien we dus een iets milder 

militair rechtscollege. In Luik zien we twee vrijspraken, 1 correctionele en 1 levenslange 

straf. De persoon die levenslang werd bestraft had zich ook schuldig gemaakt aan politieke 

collaboratie en verklikking. Op basis van deze beperkte gegevens valt het moeilijk af te leiden 

of de krijgsraad van Luik milder strafte. Uit de requisitoirs kon enkel worden opgemaakt dat 

het openbaar ministerie 1 correctionele en 1 levenslange straf vorderde. 
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In de grote meerderheid van mijn onderzochte gevallen voor collaboratie binnen de hout- en 

meubelsector, primeerde de „portemonnee‟ op de idee. In 16 dossiers of 72,7% van de 

gevallen werden er veroordelingen uitgesproken voor economische collaboratie pur sang. In 

de andere 6 dossiers (27,3%) was er sprake van een gecombineerd misdrijf. Vijf van deze 

dossiers verschenen voor een Vlaamse krijgsraad (3 in Mechelen, 1 in Turnhout en 1 in 

Antwerpen). Het zesde dossier werd behandeld door de krijgsraad van Luik. De 2 Mechelse 

dossiers en het dossier van Turnhout handelden over kleine economische collaborateurs. De 

retributie die werd gevorderd lag niet hoger dan 5 miljoen frank. Deze kleine collaborateurs -  

althans op het vlak van hun economische bedrijvigheid ten bate van de vijand -  kregen toch 

zware straffen (levenslange dwangarbeid, 10 jaar dwangarbeid en 6 jaar opsluiting) opgelegd. 

De andere vormen van collaboratie of de verklikking wogen duidelijk door in het vonnis.  Het 

andere Mechelse dossier, het Antwerpse en het Waalse handelden over relatief grote 

economische collaborateurs. Dat blijkt uit hun respectievelijke retributie van 35 miljoen 

frank, 10 miljoen frank en 20 miljoen frank. Ook in deze dossiers werden zware straffen 

uitgesproken (10, 12 en 20 jaar dwangarbeid en levenslange opsluiting). De omvang van de 

economische collaboratie in combinatie met andere vormen van collaboratie, resulteerde in 

een zwaardere straf.  

 

7.2.2. Retributie 

 

In de meeste dossiers werd ook de retributie van de „strafbare levering‟ geconfisqueerd. In 

vier dossiers werd geen retributie gevorderd. De zaak Lefevere werd gevonnist door de 

krijgsraad van Kortrijk op 22 september 1945,  twee dagen na de besluitwet van 20 september 

1945. Deze besluitwet werd uitgevaardigd om te vermijden dat de N.V.‟s nog langer door de 

mazen van het net zouden glippen. De nieuwe interpretatie van artikel 123decies SWB werd 

in deze Kortrijkse zaak nog niet toegepast. In de zaak De Taeye kwam men tot een minnelijke 

schikking die voorzag in het betalen van een boete. De betichten Michiels (krijgsraad 

Antwerpen) en Neufcourt (krijgsraad Luik) werden vrijgesproken en betaalden logischerwijs 

geen retributie.  

 

Wat moest er onder retributie worden verstaan: de winst of het vele malen grotere 

zakencijfer? In de onderstaande grafieken zien we enerzijds de zakencijfers zoals berekend 

door de experts in opdracht van het krijgsauditoraat en anderzijds de uiteindelijk gevonniste  

retributie. 
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Overzicht zakencijfers berekend door de deskundigen in 

opdracht van het krijgsauditoraat Kortrijk, Mechelen, Brussel, 

Luik, Turnhout en Antwerpen
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Overzicht retributie uitgesproken tegen economische collaborateurs 

in de hout- en meubelsector door de krijgsraden van Kortrijk, 

Mechelen, Brussel, Luik, Antwerpen en Turnhout,
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De experts die werden aangesteld door het Kortrijkse krijgsauditoraat, berekenden dat drie 

bedrijven tijdens de oorlog een zakencijfer van meer dan 50 miljoen frank realiseerden. De 

krijgsraad vorderde in deze zaken effectief een retributie die hoger lag dan 50 miljoen (443 

miljoen frank bij Jozef De Coene, 135 miljoen frank bij Vandoorne en 66 miljoen frank bij 
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Callens). In de zaak Lefevere werd, zoals reeds vermeld, geen retributie gevorderd, het 

zakencijfer schommelde rond de 20 miljoen.  

 

Voor de Mechelse meubelfabrikanten valt opnieuw op dat de retributies die de krijgsraad 

uiteindelijk uitsprak lager liggen dan de zakencijfers die de financiële experts vermeldden in 

hun verslagen. De deskundigen berekenden dat er één zaak was met een zakencijfer tussen 1 

en 5 miljoen, twee zaken met een zakencijfer tussen 5 en 50 miljoen en vier zaken met meer 

dan 50 miljoen (van één zaak ontbraken de gegevens). Maar de krijgsraad vorderde slechts 

één keer een retributie tussen 1 en 5 miljoen, vier keer een retributie tussen 5 en 50 miljoen en 

in drie zaken een retributie van meer dan 50 miljoen frank. In de zaak Van Boxmeer & Joos 

werd een relatief lage retributie uitgesproken. Althans als we deze plaatsen tegen het 

zakencijfer dat de beschuldigden tijdens de oorlog hadden gerealiseerd. De betichten moesten 

1,1 miljoen frank retributie betalen aan de Belgische Staat op een totaal zakencijfer van meer 

dan 158 miljoen. Slechts in één zaak werd het volledige zakencijfer verbeurd verklaard (3,8 

miljoen). In één zaak bedroeg de retributie slechts 30% van het totaal (1,7 miljoen). In deze 

twee dossiers werden „kleine garnalen‟ uit de Mechelse meubelsector bestraft, maar vooral 

omdat ze zich ook schuldig hadden gemaakt aan andere vormen van collaboratie. In de 4 

overige zaken varieerde de retributie tussen 60% en 85% van het totaal zakencijfer.
256

 

 

We kunnen geen algemene bevindingen maken over de rechtspraak in Turnhout, Gent en 

Antwerpen. Het dossier van Gent werd via een minnelijke schikking afgerond, de boete 

bedroeg 2 miljoen frank. De retributie die werd uitgesproken door de krijgsraad van Turnhout 

was relatief laag (tussen de 1 en 5 miljoen, het totaal zakencijfer is niet bekend). In 

Antwerpen werd in de eerste zaak het cijfer dat de deskundigen berekenden als retributie 

gevorderd. In de andere zaak, die eveneens de laatste zaak (juni 1948) was uit mijn 

onderzoek, werd het zakencijfer geschat op 57 miljoen frank maar werd de betichte 

vrijgesproken. De Antwerpse krijgsraad sprak één van de belangrijkste meubelbedrijven van 

Mechelen vrij omdat men een vergelijking maakte op basis van de hoeveelheid vervaardigde 

koopwaar en men geen rekening hield met de evolutie van het zakencijfer tijdens de oorlog.   
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De experts aangesteld door de Brusselse krijgsraad berekenden dat twee betichten een 

zakencijfer tussen 5 en 50 miljoen hadden en twee dossiers een zakencijfer van meer dan 50 

miljoen. De krijgsraad vorderde in 3 dossiers het berekende zakencijfer als retributie (9 

miljoen – 16,6 miljoen -  73 miljoen). In 1 proces werd een beduidend lage retributie 

uitgesproken (19 miljoen i.p.v. 116 miljoen). Dit was in de zaak van de commerciële 

collaborateur Van Hoey. In deze zaak kon moeilijk het totale zakencijfer worden gevonnist 

omdat de betichte optrad als tussenpersoon en géén eigen bedrijf had. Uit het onderzoek van 

de vonnissen blijkt dat de Brusselse militaire rechters, in tegenstelling tot hun Mechelse 

collega‟s, veel strakker de voorstellen van de financiële experts over de retributies van 

strafbare leveringen, hebben gevolgd. 

 

7.2.3. Schadevergoeding 

 

Naast een (gevangenis)straf en retributie spraken de krijgsraden meestal een 

schadevergoeding uit. De Belgische Staat kon zich burgerlijke partij stellen en een 

schadevergoeding eisen voor de tijdens de oorlog geleden materiële en morele schade. Deze 

maatregel was zeer controversieel en de juridische basis was wankel. Het ontbrak de 

rechtspraak aan uniformiteit met eindeloze discussies als gevolg. Sommige rechters 

aanvaardden de vraag om morele schadevergoeding, andere niet. Ook de raming van de 

schade was een hachelijke onderneming en in het begin bepaalden de rechters de omvang van 

de vergoeding op arbitraire wijze. De gevolgen voor de veroordeelden die een 

schadevergoeding opgelegd kregen waren niet te overzien. Vaak oversteeg de te betalen som 

de financiële mogelijkheden van de veroordeelde.
257

  In alle bestudeerde dossiers die tot een 

veroordeling leidden, stelde de Staat zich burgerlijke partij, met uitzondering van één zaak, 

het dossier van de kleine economische collaborateur De Haes (Mechelen). Het dossier De 

Taeye werd via minnelijke schikking afgerond, de betichten in de zaak Michiels en Neufcourt 

werden vrijgesproken. Het was dan ook logisch dat er in deze 3 laatste gevallen geen 

burgerlijke aansprakelijkheid werd weerhouden.  

In de processen Van Derkrieken, Boschmans en Rixhon stelden zich nog andere fysische 

personen burgerlijke partij. Zij wilden op die manier enige vergoeding krijgen voor het leed 

dat hen persoonlijk was aangedaan (razzia, deportatie, schade aan goederen…). In veel 

dossiers werden niet alleen de veroordeelden verplicht tot het betalen van de 
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schadevergoeding. Vaak werden familieleden of rechtspersonen burgerlijk 

medeverantwoordelijk gesteld.  

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de schadevergoedingen ten voordele van de 

Belgisch Staat die werden uitgesproken door de verschillende krijgsraden uit het onderzoek. 

We kunnen deze tabel vergelijken met de retributies die werden gevorderd.  

 

Overzicht van de schadevergoedingen aan de Belgische Staat 

uitgesproken door de krijgsraden van Kortrijk, Mechelen, Brussel, 

Luik, Turnhout en Antwerpen
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De krijgsraad van Kortrijk kende 4 keer een schadevergoeding toe aan de Staat. In één geval 

werd een schadevergoeding tussen de 1 en 5 miljoen frank uitgesproken, één van meer dan 50 

miljoen en twee daar tussen in. Er werd slechts in drie dossiers een retributie gevorderd en die 

lag telkens hoger dan 50 miljoen frank. Dit wil dus zeggen dat de schadevergoeding in twee 

gevallen lager was dan de retributie (respectievelijk 50 miljoen en 10 miljoen in zaken met 

een retributie van 135 miljoen en 66 miljoen). In één zaak werd 500 miljoen 

schadevergoeding geëist (retributie van 443 miljoen). In een andere zaak werd geen retributie 

uitgesproken maar kreeg de Belgische Staat wel 5 miljoen schadevergoeding. 

 

In 6 Mechelse dossiers lag de toegekende schadevergoeding relatief laag, tussen de 1 en 5 

miljoen. Slechts in één geval werd een schadevergoeding tussen 5 en 50 miljoen gevorderd, in 

de zaak waar alle leiders van de S.H.O. en het Ve.Ho.Ve. terechtstonden. We zagen al dat de 
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Mechelse krijgsraad relatief lage retributies uitsprak. Dezelfde tendens kon men vaststellen 

voor de schadevergoeding. Deze lagen in verhouding tot de retributie zelfs nog fors lager. 

Ook de schadevergoedingen die de krijgsraden van Turnhout en Antwerpen vorderden waren 

lager dan de retributies die werden uitgesproken. Dit geldt ook voor drie dossiers in Brussel 

en het dossier uit Luik. Eén dossier uit Brussel is a-typisch. Hier lag de schadevergoeding 

veel hoger dan de retributie. De commerciële collaborateur Van Hoey werd veroordeeld tot 19 

miljoen retributie maar moest ook 96 miljoen frank als schadevergoeding betalen aan de 

Belgische staat.  

 

7.3. VERZWARENDE EN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN  

 

Uit de studie van de vonnissen konden voor deze items enkele krachtlijnen worden 

gedestilleerd. Verzwarende omstandigheden waren winstbejag, het stelselmatig opdrijven van 

het aantal werknemers en de productie om zo te voldoen aan de noden van de vijand,  meer 

produceren voor de Duitsers dan voor de Belgische markt, de activiteiten veranderen in het 

voordeel van de Duitse oorlogseconomie en zich niet verzetten tegen de bestellingen van de 

vijand. Wie tijdens de oorlog op een abnormaal niveau produceerde, in vergelijking met zijn 

vooroorlogse bedrijvigheid, kon op minder clementie rekenen. Het gestegen 

elektriciteitsverbruik, de vraag naar extra olie en vetten voor de machines, de uitbreiding van 

het bedrijf en de modernisatie van de productiemethoden waren evenzoveel bezwarende 

elementen. Handelen uit overtuigde Duitsgezindheid, politieke collaboratie, verklikking, het 

opdringen van bestellingen aan andere leveranciers en de vernietiging van de boekhouding uit 

de oorlogsjaren waren sterk bezwarend.  

Kunnen bogen op een „goed verleden‟, zonder criminele veroordelingen, was voor de 

meerderheid van de beklaagden de enige verzachtende omstandigheid. Enkele van hen 

konden a décharge verwijzen naar hun sociale ingesteldheid ten opzichte van hun personeel, 

de vrijwillige terugkeer naar België om zich hier te laten berechten, de hulp aan „de 

Weerstand‟ en het feit dat men zoveel als mogelijk voor de Belgische markt of alleen maar 

meubels had geproduceerd. Tenslotte werden hulp aan medeburgers, liefdadigheidswerk en 

een hoge leeftijd van de beklaagde, mee in rekening gebracht.   
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7.4. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN 

 

Uit de analyse van de strafdossiers is gebleken dat de verdediging van economische  

collaborateurs uit de hout- en meubelsector zich vaak beriep op drie rechtvaardigingsgronden: 

de noodtoestand, de dwang en de onoverwinnelijke dwaling. Meteen moet verduidelijkt 

worden dat deze drie verschoningsgronden niet in elk dossier werden opgeworpen. Dwang en 

onoverwinnelijke dwaling kwamen frequent voor, noodtoestand slechts uitzonderlijk.  

 

Over het algemeen werd de eerste rechtvaardigingsgrond van dwang geneutraliseerd door de 

vaststelling dat de betichte handelde uit winstbejag en door het feit dat hij actief naar Duitse 

bestellingen solliciteerde. Er werd verwezen naar teruggevonden opeisingbons, brieven, 

getuigenissen, de Duitse algemene verordeningen van 20 en 27 mei. De krijgsraden hebben in 

de grote meerderheid van de gevallen het juridisch begrip dwang, zoals omschreven in art. 71 

SWB, niet aanvaard. De krijgsraad van Kortrijk aanvaardde in één dossier, en dan nog voor 

een beperkte periode, dwang als rechtvaardigingsgrond. Het zaagwerk dat de firma uitvoerde 

gebeurde onder Duitse controle. In een ander dossier kreeg de betichte het voordeel van de 

twijfel. De verdediging verwees naar een algemene verordening van 27 mei 1940 en de 

leveringen van gezaagd hout in de maand mei werden door de Kortrijkse krijgsraad niet 

weerhouden. In een zaak die voor de krijgsraad van Luik verscheen werd hetzelfde argument 

aangehaald. De Luikse krijgsraad aanvaardde ditmaal de opeisingtheorie niet. De Mechelse 

krijgsraad aanvaardde in geen enkele zaak de rechtvaardigingsgrond van dwang. De 

krijgsraad van Turnhout aanvaardde de dwang voor een deel van de leveringen, de 

„Wehrmacht‟ had in de beginperiode meubelen opgeëist. In drie processen die voor de 

krijgsraad van Brussel verschenen werd de rechtvaardigingsgrond verworpen. Het was 

duidelijk dat de betichten hadden gehandeld uit winstbejag, actief naar Duitse bestellingen 

zochten en hun productie niet afremden. In één proces werd de dwang gedeeltelijk aanvaard. 

Een aantal ontegensprekelijke vorderingen en opeisingbons uit mei 1940 waren persoonlijk 

aan de betichte gericht.   

 

De onoverwinnelijke dwaling als verschoningsgrond werd voor de krijgsraad te Kortrijk 

alleen opgeworpen in het proces De Coene, maar de rechters verwierpen dat argument 

onmiddellijk. De verdediging voerde tevergeefs aan dat de kredieten die het N.M.K.N. 

toestond voor de heropbouw van de firma na de bombardementen, de betichten op een 

dwaalspoor hadden gebracht m.b.t. de strafbaarheid van hun leveringen.  
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In Mechelen waren de kaarten anders geschud. In de meeste zaken die voor de krijgsraad 

verschenen, werd aanvaard dat er een onoverwinnelijke dwaling, veroorzaakt door het 

optreden van het Mechelse stadsbestuur, bestond maar slechts tot begin 1941. In het eerste 

dossier werd er impliciet naar verwezen, maar werd het nooit als dwaling gestipuleerd. In één 

dossier deed de verdediging geen beroep op deze rechtvaardigingsgrond en in één zaak werd 

het argument niet aanvaard. In dat laatste geval hadden de betichten geen rekening gehouden 

met de richtlijnen van de burgemeester en stonden ze absoluut niet stil bij de vraag: 

“produceren voor de Duitsers of niet”. Ze hadden vanaf mei 1940 rechtstreeks gezocht naar 

bestellingen van de bezetter. Een Mechelse meubelfabrikant die voor de krijgsraad van 

Antwerpen moest verschijnen voerde eveneens het argument van de onoverwinnelijke 

dwaling aan. De krijgsraad van Antwerpen aanvaardde het tot 1941 en verwees hierbij 

uitdrukkelijk naar de rechtspraak van de Mechelse krijgsraad. De commerciële collaborateur 

Van Hoey, die vooral als tussenpersoon tussen de Mechelse meubelfabrikanten en de Duitsers 

optrad, probeerde zich ook met dat argument in te dekken. De Brusselse krijgsraad 

aanvaardde de onoverwinnelijke dwaling niet. Enerzijds voerde de verdediging deze 

rechtvaardigingsgrond zeer laat aan. Anderzijds stond de Mechelse burgemeester achter de 

heropstart van de Mechelse meubelindustrie om de werklozen opnieuw aan de slag te helpen 

en om hun deportatie naar Duitsland te vermijden. Het argument van onoverwinnelijke 

dwaling kon a contrario niet gelden omdat Van Hoey geen arbeiders in dienst had en geen 

fabriek uitbaatte.   

 

Tijdens het proces De Coene voor de Kortrijkse krijgsraad werd expliciet verwezen naar de    

„noodtoestand‟ als rechtvaardigingsgrond voor de productie onder Duitse bezetting. Dat 

begrip lag verankerd in de Galopin-doctrine maar de rechters aanvaardden het argument niet. 

De bedrijfsleider, Jozef De Coene slaagde er niet in om zijn individuele belangen te vertalen 

in termen van algemeen belang. Ook in het tweede proces voor de Kortrijkse krijgsraad 

voerden de betichten een ander element aan dat rechtstreeks verwant was met de Galopin-

doctrine: de arbeiders een inkomen garanderen en hun deportatie naar Duitsland vermijden. 

Maar ook dat argument werd niet aanvaard door de Kortrijkse krijgsraad. De rechters waren 

van oordeel dat de betichten niet handelden in het belang van hun arbeiders maar uit eigen 

belang en hun streven naar winstmaximalisatie.  

 

In de eerste twee zaken voor de krijgsraad van Mechelen bracht de verdediging argumenten 

aan die eveneens verwantschap vertonen met de Galopin-doctrine, zonder dat de advocaten er 
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expliciet op alludeerden. Men wou vermijden dat de firma onder Duits beheer werd geplaatst 

(en het productieapparaat werd aangetast) en dat de werkkrachten werden opgeëist en 

gedeporteerd. In deze twee gevallen bewezen de Galopin-argumenten hun nut. De 

beschuldigden werden, zeker in vergelijking met de twee Kortrijkse vonnissen, relatief licht 

bestraft. Hierbij kunnen we niet genoeg benadrukken dat de belangrijkste Kortrijkse dossiers 

behandeld werden vóór de besluitwet van 25 mei 1945 en de Mechelse erna. Het waren in elk 

geval geen kleine garnalen maar vier bedrijven met de hoogste zakencijfers uit mijn 

onderzoek. De krijgsraad van Mechelen oordeelde in andere dossiers ook dat: “De wetgever 

van 25 mei 1945, van dezen noodtoestand rekening heeft gehouden in het bepalen van de 

strafbare hulpverschaffing en diensvolgens na de rechtbank tot wijzen gehouden is, de 

voorwaarden en beperking ervan na te leven”. De rechtbank kon dus alleen onderzoeken of 

de leveringen onder één of meer categorieën van de besluitwet van 25 mei 1945 vielen.  
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DEEL V: CONCLUSIES  

 

Een eerste vraag die moet worden beantwoord is of de Belgische hout- en meubelsector, naar 

analogie of in navolging van de Galopin-doctrine, een gemeenschappelijke houding aannam 

tegenover de Duitse bezetter en meer bepaald of er gemeenschappelijke richtlijnen werden 

uitgevaardigd voor toelaatbare of laakbare leveringen. Mijn onderzoek toont aan dat dit niet 

het geval was voor de Belgische hout- en meubelnijverheid. Op nationaal vak werd geen 

gemeenschappelijke politiek gevoerd en dit in tegenstelling tot andere sleutelsectoren van de 

Belgische economie. Jozef De Coene, bedrijfsleider van de grootste houtverwerkende firma in 

het land, nam tijdens de bezetting autonome beslissingen en zocht eigengereid zijn weg in het 

economische vacuüm dat na de capitulatie was ontstaan. Hoewel hij aan het hoofd stond van 

de patronale Hoofdgroepering Houtnijverheid, pleegde hij geen overleg met andere nijveraars 

binnen de hout- en meubelsector, noch met vooraanstaande figuren uit het Galopin-comité. 

Dalen we af naar het regionale niveau dan moet de absolute stelling dat er geen (nationale) 

gemeenschappelijke richtlijnen werden gegeven, worden afgezwakt, althans voor wat 

Mechelen betreft. De Mechelse meubelindustrie werd niet door één quasi-monopolist 

gedomineerd maar was een kluwen van vele kleine en middelgrote ondernemingen. In de 

eerste maanden van de bezetting ging de Mechelse meubelmakerij opnieuw aan de slag onder 

leiding van het Comité Peremans dat de Duitse leveringen aanstuurde en verder verdeelde 

onder de lokale fabrikanten. De Mechelse burgemeester Dessain keurde twee bestellingen met 

de vijand goed om „groter kwaad‟ te voorkomen. Hij ijverde voor een billijke verdeling van 

de bestellingen over alle meubelfabrikanten en was dus een echte propagandist van een 

gemeenschappelijke politiek ten overstaan van de bezetter. Hoewel in de strafdossiers geen 

elementen teruggevonden werden waaruit bleek dat burgemeester Dessain enig rechtstreeks 

contact onderhield met het Galopin-comité, zijn er toch parallellen te trekken. In het begin 

van de bezetting waren er pogingen van officiële zijde om een gemeenschappelijke houding 

aan te nemen bij hout- en meubelleveringen aan de Duitsers. Deze prille poging werd echter 

in de kiem gesmoord. Burgemeester Dessain kon de grote meubelfabrikanten en zij die 

uitwaren op maximalisatie van hun winsten, niet in het gareel houden. Via verschillende 

makelaarsbureaus (S.H.O., Ve.Ho.Ve., V.M.G.) werden veel Duitse contracten afgesloten die 

niet geaccrediteerd waren door Dessain. In feite verschilde de werking van deze bureaus niet 

fundamenteel met deze van het Comité Peremans. De meubelmakelaars probeerden de Duitse 

bestellingen te verdelen onder vele meubelmakers en ze namen gemeenschappelijk 
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beslissingen. Het grote verschil was dat ze geen accreditatie van de Mechelse stadsdiensten 

hadden en handelden uit eigen winstbejag. De particulariteit van de Mechelse hout- en 

meubelnijverheid heeft, zoals bleek uit mijn onderzoek, wel meegespeeld in de juridische 

repressie na de oorlog. Verschillende economische collaborateurs konden zich, minstens 

gedeeltelijk of voor een beperkte periode van de kwestieuze leveringen, indekken door te 

verwijzen naar de goedbedoelde initiatieven van de stedelijke overheid en naar de collectieve 

verantwoordelijkheid binnen het circuit van de meubelmakelaars. 

  

Ten tweede is uit het onderzoek gebleken dat krijgsauditeur-generaal Ganshof Van der 

Meersch geen specifiek vervolgingsbeleid uitstippelde voor de hout- en meubelsector. De 

substituten van de verschillende krijgsauditoraten die de 64 specifieke collaboratiedossiers 

samenstelden werden geacht zijn algemene richtlijnen betreffende het onderzoek en de 

bestraffing van economische collaboratie toe te passen. Pasten de verschillende substituten, 

als gehoorzame en volgzame ondergeschikten, de circulaires van hun grote baas toe? Het 

onderzoek laat toe te besluiten dat dit wel degelijk het geval was. Wat men onderzocht, welke 

bezwarende elementen er in rekening werden gebracht en welke bevindingen opdoken in de 

deskundige verslagen, dat alles werd duidelijk beïnvloed door de algemene richtlijnen van 

Ganshof Van der Meersch. Wanneer een fabrikaat geen duidelijk militair nut had, probeerde 

men de schuldige inschikkelijkheid aan te tonen en ging men na of het productieapparaat 

werd aangepast om de Duitsers ter wille te zijn. De verhoging van de productie, van de omzet, 

van het aantal werkkrachten, van het elektriciteitsverbruik,… en de herstructurering, de 

vergroting en de modernisering van het bedrijf waren verzwarende elementen. We mogen niet 

vergeten dat er ook in de „politique de travail‟ van Galopin sprake was van beperkende 

randvoorwaarden voor bestellingen tijdens de bezetting. Zo mocht men geen wapens en 

munitie leveren, geen buitensporige winst maken, zich niet uitbreiden (zowel qua capaciteit 

als qua aantal werknemers) en niet solliciteren naar Duitse orders.  

 

De krijgsauditeur-generaal had bij circulaire van maart 1945 de substituten aangemaand  om 

kleine ondernemers, die slechts in beperkte mate aan Duitsland leverden, ongemoeid te laten. 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat dit schrijven zijn effect niet miste en duidelijk sporen 

naliet in de vervolging van economische collaborateurs uit de hout-en meubelsector. De 

laatste vooroorlogse economische telling (1937) onthulde dat het grootste deel (70%) van de 

ondernemingen uit deze specifieke bedrijfstak, kleine bedrijven waren zonder bezoldigd 

personeel. Voor het ganse land telde men slechts 130 hout- en meubelbedrijven met meer dan 
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50 werknemers. Leggen we de ledenlijst van het belangrijkste Mechelse 

meubelmakelaarsbureau (S.H.O.) naast de uitgesproken vonnissen dan zien we dat slechts 1 

op de 10 leden strafrechterlijk werd vervolgd. Ook het totale aantal vonnissen voor 

economische collaboratie in de Belgische hout- en meubelfirma‟s (64) oogt niet 

overweldigend als we dat cijfer plaatsen tegenover de 31.724 bedrijven en 1.146 

handelsondernemingen die de sector telde in 1937.  De krijgsraden droegen het principe van 

„de minimis non curat praetor‟ hoog in het vaandel en hielden zich niet bezig met 

„pietluttigheden of bagatellen‟. Bovendien ontsnapten sommige hout- en meubelbedrijven 

waarschijnlijk aan vervolging omdat er een algemene consensus bestond over de noodzaak 

van enige vorm van verdere economische activiteit tijdens de oorlog. Andere dossiers werden 

vermoedelijk zonder gevolg geklasseerd omdat de leveringen relatief beperkt waren en het 

niet de moeite loonde om ze te bestraffen.  

 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat niet alleen kleine hout- en meubelbedrijfjes de dans van  

het gerecht ontsprongen. Ook grote en middelgrote ondernemingen die wel degelijk voor de 

Duitsers hadden geproduceerd, werden niet vervolgd. De waarde van de transacties met de 

Duitsers kon in harde valuta uitgedrukt wel hoog zijn, maar moest steeds gezien worden in 

relatie met de totale omzet van het bedrijf. De krijgsraden dagvaardden vooral  exemplarische 

gevallen en overduidelijke collaborateurs. Mijn onderzoek voor de Belgische hout- en 

meubelnijverheid nuanceert dus de overheersende beeldvorming dat alleen de kleine 

collaborateurs werden geviseerd en dat de grote spelers door de mazen van het repressienet 

vielen. Hiermee vind ik aansluiting bij een conclusie die Luyten maakte na zijn statistische 

analyse van alle vonnissen van economische collaboratie. Wanneer er toch een „kleine 

garnaal‟ voor de krijgsraad verscheen, kwam dit omdat zijn leveringen een duidelijk militair 

karakter hadden en hij zich ook schuldig had gemaakt aan andere vormen van collaboratie. 

Wie economische collaboreerde en bovendien een actieve militant was van het Duitse 

gedachtegoed, of erger nog verklikker werd, mocht zich aan een strenge straf, een hoge 

retributie en dito schadevergoeding verwachten. Niettemin bleek uit de studie van de 

vonnissen dat bij een grote meerderheid van de collaborateurs uit de hout- en meubelfirma‟s 

„de portemonnee primeerde op de idee‟.  In 72,7% van mijn onderzochte dossiers werden er 

veroordelingen uitsproken voor economische collaboratie „pur sang‟. 

 

Mijn onderzoek liet ook toe om na te gaan of de bestraffing van economische collaborateurs 

uit de hout- en meubelsector alleen afhankelijk was van de schuldvraag. Of bevestigde het 
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onderzoek de algemene vaststelling dat er bij de bestraffing van economische collaboratie  

behoorlijke wat variaties in tijd en ruimte bestonden?  

Ten eerste meen ik te mogen besluiten dat het tijdstip waarop men voor de krijgsraad 

verscheen in grote mate de strafmaat heeft bepaald. In de twee processen die vóór de 

besluitwet van 25 mei 1945 verschenen, lag de strafmaat hoog. Bovendien bleek dat de eerste 

processen uit de meubelsector die voor een krijgsgerecht verschenen, niet plaatsvonden in een 

maatschappelijk vacuüm. Zowel te Kortrijk als te Mechelen vond de passie van de straat haar 

weg naar de rechtbank. Vooral de schrijvende pers liet niet na het procesverloop en de 

vonnissen kritisch te becommentariëren. Hoe later de zaak voor de krijgsraad kwam, hoe 

groter de kans op een mildere bestraffing, dat was een vaststelling voor alle vormen van 

collaboratie. Mijn casestudy over de collaboratie in de hout- en meubelsector bevestigde deze 

tendens. Ook in dat domein van de juridische repressie werd de strafmaat milder naargelang 

de oorlogsherinneringen vervaagden en de emoties wegdeemsterden. In juni 1948 werd het 

laatste dossier behandeld voor de krijgsraad van Antwerpen. Eén van de belangrijkste 

meubelbedrijven van Mechelen, met een relatief hoog zakencijfer, werd vrijgesproken. 

 

Ten tweede meen ik te mogen besluiten dat ook de plaats waar het proces plaatsvond, invloed 

heeft gehad op de uiteindelijke strafmaat. Alvorens dieper in te gaan op de gevonden 

tegenstellingen tussen de Vlaamse provincies, de Waalse provincies en Brussel leek het me 

interessant om eerst te kijken of er binnen Vlaanderen zelf significante verschillen werden 

vastgesteld. Legden de krijgsraden een persoonlijk accent in hun rechtspraak? We zagen dat 

de Kortrijkse krijgsraad over het algemeen strengere straffen uitsprak. De krijgsraad van 

Mechelen aanvaardde meer verzachtende omstandigheden en rechtvaardigingsgronden. Het 

feit dat de vervolging en bestraffing van de economische collaboratie in het algemeen vooral 

een Vlaamse aangelegenheid was, wordt door mijn studie extra in de verf gezet. Het lijkt me 

een te populistische bewering dat de Vlaamse en Waalse hout- en meubelsector anders werd 

vervolgd en anders werd bestraft. En toch laat mijn analyse van de vonnissen tendensen zien 

die men niet kan ontkennen. Negen op tien dossiers van collaboratie in de hout- en 

meubelnijverheid verschenen voor een Vlaamse krijgsraad. Het percentage Vlaamse 

vonnissen (89,1%) in dat specifiek segment van de Belgische economie lag nog beduidend 

hoger dan het percentage Vlaamse vonnissen voor alle domeinen van de economische 

collaboratie (66,3%). In mijn onderzoek verschenen slechts 4 dossiers (6,2%) voor de 

krijgsraad van Brussel, allen voor een Franstalige Kamer. De Waalse hout- en meubelsector 

was goed voor slechts 3 van de 64 dossiers of amper 4,7% van de vonnissen. Bovendien viel  
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er ook een duidelijk verschil op in het profiel van de collaborerende hout- en 

meubelbedrijven. Voor de Vlaamse krijgsraden die ik onderzocht verschenen vooral 

meubelbedrijven die munitiekisten, koffers, bedden, tafels en stoelen leverden, nodig voor de 

uitrusting van Duitse kazernes of militaire installaties. Daarnaast werden ook barakken, 

camouflagegestellen en schijnvliegtuigen besteld bij Vlaamse bedrijven die gelegen waren in 

de nabijheid van de Duitse vliegvelden. Voor de Waalse en Brusselse krijgsraad verscheen 

géén enkele meubelfabrikant. Dat er in Brussel en Wallonië minder werd vervolgd dan in 

Vlaanderen toont mijn casestudy onmiskenbaar aan. Dat er strenger zou gestraft zijn in 

Wallonië is een conclusie die net te ver gaat. Het aantal Franstalige vonnissen is erg laag 

zodat een zinvolle vergelijking niet mogelijk was. Dat de krijgsraad van Brussel vooral te 

maken kreeg met dossiers van economische collaboratie waar sprake was van opmerkelijk 

hoge zakencijfers, wordt gedeeltelijk bevestigd. Twee op de vier dossiers handelden over 

commerciële collaborateurs met hoge zakencijfers. Mijn onderzoek toonde wel aan dat de 

Brusselse militaire rechters, in tegenstelling tot hun Mechelse collega‟s, veel strakker de 

voorstellen van de financiële experts over de retributies van strafbare leveringen, volgden. 

 

Tenslotte bleek dat de strafmaat voor de economische collaborateurs uit de hout- en 

meubelsector bijzonder hoog lag. Maar liefst 44,5% van de onderzochte gevallen kreeg een 

criminele straf. Deze vaststelling bevestigt Luytens analyse dat de strafmaat voor 

economische collaboratie, vergeleken met  andere types van samenwerking met de vijand, vrij 

hoog lag. Anderzijds is het opvallend dat 7 personen (15,5%) werden vrijgesproken. Ook dit 

ligt in de lijn van Luytens bevindingen.
1
 Het is wel zo dat sommige van deze vrijgesproken 

personen burgerlijk aansprakelijk werden gesteld voor de sommen, verbeurdverklaringen, etc. 

die moesten betaald worden door een medevennoot of familielid. De vrijspraak kon dus nog 

een bitter financieel staartje krijgen.  

 

Eens het vonnis was gevallen, begon er een nieuwe fase in de afwikkeling van de 

economische collaboratie. De verdere rechtsgang, met name het al of niet beroep aantekenen, 

de motieven, de inhoud van de arresten van het krijgshof, het procentueel aantal beroepen 

tegen de uitspraken in eerste aanleg, geplaatst op een tijdslijn… Het zijn allemaal items die 

een verder onderzoek verdienen. Het blijft momenteel ook onduidelijk hoe de strafuitvoering 

uiteindelijk verliep. Wat betekende levenslange opsluiting in de feiten, heeft de Belgische 

                                                 
1
 In alle dossiers van economische collaboratie kreeg 33% een criminele straf en werden 9,5% vrijgesproken, in: 

D. Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 145. 
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staat effectief gelden ontvangen van de forse schadevergoedingen en retributies die haar 

toegekend werden? Mijn interesse is ook gewekt voor een opvolgingsstudie die zich zou 

toespitsen op de buitenvervolgingstelling van de oorspronkelijke geopende dossiers. Dit zou 

alvast een vollediger beeld van de economische collaboratie in de hout- en meubelsector 

sensu lato laten zien. Wellicht zou een dergelijke studie ook toelaten de regionale en 

gewestelijke verschillen nader te verklaren of te nuanceren. 

 

Door de aard van het onderzoek en de geraadpleegde bronnen werd de economische 

collaboratie binnen de hout- en meubelsector vrij abstract en juridisch benaderd. We mogen 

niet vergeten dat er steeds mensen achter de cijfers steken. De vonnissen hadden niet alleen  

voor de veroordeelden en hun directe familie ernstige gevolgen, maar wellicht ook voor de 

„duizenden‟ werknemers uit de hout- en meubelsector die mee in de mallemolen 

terechtkwamen en die ook na de Tweede Wereldoorlog een job nodig hadden. Wellicht zal 

elke Belgische houthandelaar of meubelmaker zich ooit de vraag gesteld hebben: 

“Produceren voor de Duitsers of niet?”.  
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leave the neutral territory without authorization.”
 1

 

 

3. FIGUREN 

 

Figuur I: Sectorale verdeling van de vonnissen op basis van art. 115 SWB in België
2
 

Sector Percentage vonnissen op basis van art. 115 SWB 

Bouw 19% 

Handel en diensten 12,4% 

Metaal 10,5% 

Hout 8,5% 

Textiel 7,2% 

Voeding 6,1% 

Transport 3,9% 

Andere 5,7% 

Onbekend 30,6% 

 

                                                 
1
 Laws and Customs of War on Land, in: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague02.asp, geraadpleegd op 

15.05.2009. 
2
 J. Gotovitch en C. Kesteloot (eds.), Het gewicht van het Oorlogsverleden, p. 92. 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague02.asp
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Figuur II: Houtbewerking en stoffering. Indeling van de inrichtingen naar de personeelsterkte
3
 

 

 

 

Figuur III: De zes steden die het meeste aantal arbeiders in de hout- en meubelsector 

tewerkstelden in 1937
4
 

Stad Aantal arbeiders in de hout- en 

meubelsector 

Brussel 11.561 

Antwerpen 5.249 

Mechelen 4.341 

Kortrijk 3.646 

Gent 3.239 

Luik 2.666 

Andere steden in België 22.520 

 

 

                                                 
3
 Geel: ambachten uitgeoefend door de alleenstaande handarbeiders. Lichtgroen: minder dan 5 werklieden. 

Groen: 5 tot 49 werklieden. Donkergroen: 50 tot 49 werklieden. Zwart: 500 werklieden en meer, in: NIS (s.d.), 

Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I. 
4
 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 232. 
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Figuur IV: De zes steden die het meeste aantal arbeiders in de meubelsector tewerkstelden in 

1937
5
 

Stad Aantal arbeiders in de meubelsector 

Brussel 5.683 

Antwerpen 2.500 

Mechelen 3.288 

Kortrijk 2.875 

Gent 1.268 

Luik 975 

Andere steden in België 4.910 

 

Figuur V:  Percentage tewerkgestelden in de Belgische industrie per sector in 1937 
6
 

 

 

 

Figuur VI: Aantal inrichtingen per ondergroep van de hout- en meubelnijverheid in 1937.
7
 

 

Nijverheidsondergroepen Inrichtingen die geen 

bezoldigd personeel te werk 

stellen 

Inrichtingen die 

bezoldigd personeel te 

werk stellen 

Absoluut aantal % Absoluut 

aantal 

% 

Meubelfabricage en stoffering 4.971 22,36 2.796 29,47 

Schrijn- en timmerwerk 9.736 43,78 3.767 39,70 

Fabricage van speciale 

voorwerpen en werken in hout 

2.454 11,04 1.126 11,87 

                                                 
5
 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 232. 

6
 R.  L. Hogg, Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium, p. 40. 

7
 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120. 

Sector  % 

Kleding, textielnijverheid 19,7 

Metallurgie  19,4 

Mijnbouw 12,6 

Bouwbedrijf 8,9 

Voeding 8,4 

Chemische industrie 6,2 

Hout- en meubelindustrie 5,5 

Papier, druk & uitgeverij 3,7 

Schoenen, ledernijverheid 3,0 

Steengroeve 2,7 

Keramische industrie 2,4 

Kunstnijverheid 2,3 

Glasindustrie  2,2 

Transport (excl. fabrieken) 1,9 

Tabak 1,1 
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Verdelen en bereiden van hout 863 3,88 879 9,26 

Wagen- en rijtuigmakerij 2.706 12,17 527 5,56 

Klompenfabricage 1.506 6,77 393 4,14 

Totaal  22.236 100 9.488 100 

 

 

Figuur VII: Aantal tewerkgestelden (arbeiders, bedienden, helpers) in ondernemingen met 

bezoldigd personeel per ondergroep van de hout- en meubelnijverheid in 1937
8
 

 

Nijverheidsondergroe

pen 

Bedienden Werklieden Helpers Gezamenlijk 

personeel 

Absolu

ut 

aantal 

% Absolu

ut 

aantal 

% Absolu

ut 

aantal 

% Absolu

ut 

aantal 

% 

Meubelfabricage en 

stoffering 

1.307 40,5

3 

21.499 40,3

9 

1.176 20,8

5 

23.982 38,6

3 

Schrijn- en timmerwerk 222 6,88 10.511 19,7

5 

2.444 43,3

4 

13.177 21,2

2 

Fabricage van speciale 

voorwerpen en werken 

in hout 

927 28,7

5 

8.997 16,9

0 

656 11,6

3 

10.580 17,0

4 

Verdelen en bereiden 

van hout 

560 17,3

6 

7.419 13,9

4 

313 5,55 8.292 13,3

5 

Wagen- en 

rijtuigmakerij 

178 5,52 3.313 6,23 611 10,8

3 

4.102 6,61 

Klompenfabricage 31 0,96 1.483 2,79 440 7,8 1.954 3,15 

Totaal  3.225 100 53.222 100 5.640 100 62.087 100 

 

 

Figuur VIII: Verdeling van het aantal ondernemingen in de hout- en meubelnijverheid 

volgens bedrijfsgrootte in 1937 
9 

 

 

Hout- en 

meubel-

nijverheid 

1-4 

werkliede

n 

5-9 

werkliede

n 

10-49 

werkliede

n 

50-99 

werkliede

n 

100-199 

werkliede

n 

Meer dan 

200 

werkliede

n 

Totaa

l 

Antwerpen 1.234 217 177 23 8 1 1.660 

Brabant 1.533 357 260 27 12 - 2.189 

West-

Vlaanderen 

976 166 108 8 5 1  1.264 

Luik 801 139 80 2 2 - 1.024 

Totaal 

België 

7.151 1.281 926 83 43 4 9.488 

                                                 
8
 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 120. 

9
 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 16-17. 
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Figuur IX: Verdeling per ondergroep in de hout- en meubelnijverheid volgens 

bedrijfsgrootte
10

 

 

Ondergroep 

van de hout- 

en meubel- 

nijverheid 

1-4 

werklied

en 

5-9 

werklied

en 

10-49 

werklied

en 

50-99 

werklied

en 

100-199 

werklied

en 

Meer 

dan 200 

werklied

en 

Tota

al 

Meubelfabrica

ge en 

stoffering 

1.972 419 345 35 22 3 2.796 

Schrijn- en 

timmerwerk 

3.285 346 99 37 - - 3.767 

Fabricage van 

speciale 

voorwerpen en 

werken in hout 

703 194 199 22 8 - 1.126 

Verdelen en 

bereiden van 

hout 

461 229 170 13 5 1 879 

Wagen- en 

rijtuigmakerij 

389 64 65 3 6 - 527 

Klompenfabri

cage 

341 29 19 2 2 - 393 

 

 

Figuur X: Lokalisatie van de hout- en meubelnijverheid per aantal inrichtingen in 1937
11

 

 

Hout- en 

meubelnijverheid 

Aantal inrichtingen met 

bezoldigd personeel 

Aantal inrichtingen zonder 

bezoldigd personeel 

Absoluut totaal % Absoluut totaal % 

Antwerpen 1.660 17,50 2.467 11,10 

Brabant 2.189 23,07 4.143 18,63 

West-Vlaanderen 1.264 13,32 3.284 14,77 

Oost-Vlaanderen 1.466 15,45 4.361 19,61 

Henegouwen 977 10,30 2.839 12,77 

Luik 1.024 10,79 2.408 10,83 

Namen 361 3,80 1.001 4,50 

Limburg 290 3,06 916 4,12 

Luxemburg 257 2,71 817 3,67 

Totaal  9.488 100,00 22.236 100,00 

 

 

                                                 
10

 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel II, p. 80-81; 84-85. 
11

 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
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Figuur XI: Lokalisatie van de hout- en meubelnijverheid per aantal werklieden in 1937
12

 

 

Hout- en meubelnijverheid Aantal werklieden in inrichtingen met bezoldigd 

personeel 

Absoluut totaal % 

Antwerpen 10.251 

 

19,26 

Brabant 13.190 24,78 

West-Vlaanderen 8.550 16,07 

Luik 4.070 7,65 

Oost-Vlaanderen 6.418 12,06 

Henegouwen 5.242 9,85 

Limburg 1.209 2,27 

Luxemburg 1.703 3,20 

Namen 2.589 4,86 

 

 

Figuur XII: Industriële werkgelegenheid in Kortrijk tussen 1896 en 1937
 13

 

 

Bedrijfstak 1896 1910 1930 1937 

Textiel 44,06 51,05 48,78 43,17 

Schoenen, kleding en ledernijverheid 15,85 13,77 9,55 10,80 

Bouwbedrijf 9,12 5,97 5,07 6,36 

Voeding, drank, tabakindustrie 8,55 6,12 4,23 3,53 

Hout-, meubelnijverheid 7,88 10,09 14,24 21,95 

Metallurgie  3,45 3,30 5,25 3,97 

Cement-, glas-,   klei- en keramische nijverheid 3,20 4,04 9,52 3,79 

Chemische industrie 3,09 1,44 0,56 1,03 

Papier, druk & uitgeverij 2,84 2,54 1,46 3,09 

Andere nijverheden 1,96 1,68 1,28 2,26 

 

 

Figuur XIII : Verdeling van de Mechelse meubelindustrie volgens bedrijfsgrootte
14

 

 

Mechelse 

meubel- 

Industrie 

1 

arbeider 

2-4 

arbeiders 

5-9 

arbeiders 

10-19 

arbeiders 

20-49 

arbeiders 

50-99 

arbeiders 

100-199 

arbeiders 

>200 

arbeiders 

57 95 66 42 27 12 3 - 

 

 

 

                                                 
12

 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel I, p. 130-131. 
13

 K. Rosseel, Sektoriële mutaties in de industriële werkgelegenheid te Kortrijk, 1896-1970, p. 46. 
14

 J. Opdebeeck, Meubelindustrie in de streek van Mechelen, p. 64. 
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Figuur XIV: Ondernemingen aangesloten bij de Bedrijfsgroepering Meubelen en 

Aanverwante Nijverheden per provincie in 1944
15

 

 

Provincie Aantal 

onderneminge

n 

Antwerpen 362 

Brabant 215 

West-Vlaanderen 62 

Luik 35 

Oost-Vlaanderen 80 

Henegouwen 45 

Limburg 5 

Luxemburg 6 

Namen 1 

België 811 

 

 

Figuur XV: Aantal vonnissen van economische collaboratie in de hout- en meubelindustrie 

per krijgsraad 

 

Krijgsraad Aantal vonnissen van economische 

collaboratie 

Antwerpen 25 

Mechelen 8 

Gent  7 

Hasselt 6 

Kortrijk 4 

Brussel 4 

Turnhout 4 

Brugge 3 

Luik 2 

Aarlen 1 

 

                                                 
15

 J. Opdebeeck, Meubelindustrie in de streek van Mechelen, p. 66-67. 
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4. TABELLEN 

 

Tabel I: Overzicht alle dossiers van economische collaboratie in de hout- en meubelsector 

 

Krijgsraad Datum vonnis Betichten 

Krijgsraad 

Antwerpen 

20-9- 1945 Frans Luyckx 

Krijgsraad 

Antwerpen 

16-1-1946 Franciscus Proost, Alphonius Bresseleers, Albert Lumbeeck 

Krijgsraad 

Antwerpen 

19-2-1946 Petrus en Marcel en Georges Selis, Franciscus De Riddere 

Krijgsraad 

Antwerpen 

20-2-1946 Leonardus Spiessens, Réné Pasteleysens 

Krijgsraad 

Antwerpen 

20-2-1946 Jan Willekens 

Krijgsraad 

Antwerpen 

12-3-1946 Franciscus Vingerhoets  

Krijgsraad 

Antwerpen 

13-3-1946 Josephus De Rooy 

Krijgsraad 

Antwerpen 

24-4-1946 Pierre Arthur 

Krijgsraad 

Antwerpen 

14-5-1946 Josephus Meeusen, Karel Vandenberghe en Joannes 

Suetens 

Krijgsraad 

Antwerpen 

14-5-1946 Dominiens Van Daele  

Krijgsraad 

Antwerpen 

8-7-1946 Leopoldus Van Pelt 

Krijgsraad 

Antwerpen 

28-10-1946 Frans Laureyssens, Albert Beelden, Jan Geens, Albertus 

Geerinck, Alphonius De Wachter, Maria Scholzen 

Krijgsraad 

Antwerpen 

29-10-1946 Theophiel en Florentius Bollaerts 

Krijgsraad 

Antwerpen 

14-11-1946 Jan Verstraeten 

Krijgsraad 

Antwerpen 

12-4-1947 Emilius Selis 

Krijgsraad 

Antwerpen 

23-4-1947 Leonard Wauters  

Krijgsraad 

Antwerpen 

24-4-1947 Carolus en Arthur Verselder, Aurea Egbrechts 

Krijgsraad 

Antwerpen 

25-10-1947 Joannes Vreven, Joannes en Franciscus Wilten, Corneel 

Dekkers 

Krijgsraad 

Antwerpen 

28-10-1947 Pierre Brosens, Marcel Segers, Alfons Naessens, Francisco 

Rambla, Bredos Callionian 

Krijgsraad 

Antwerpen 

19-11-1947 Cornelis Van Dyck 

Krijgsraad 

Antwerpen 

13-1-1948 Arnold Wegener-Sleeswijk 
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Krijgsraad 

Antwerpen 

5-1-1949 Arthus Basecq 

Krijgsraad 

Antwerpen 

8-3-1948 Alfons Govaert, Sam Peeters, Pieter Geens en Jan Segers 

Krijgsraad 

Antwerpen 

25-6-1948 Frans Michiels 

Krijgsraad 

Antwerpen 

29-11-1948 Gaston Verboven, Pierre Schats 

Krijgsraad 

Mechelen 

20-7-1945 Jean-Jaak en Hendrik Van Boxmeer, Fidelin Joos 

Krijgsraad 

Mechelen 

29-7-1946 Jozef en Jean en Frans Van Craen 

Krijgsraad 

Mechelen 

23-10-1946 Jan-Baptist Huygens 

Krijgsraad 

Mechelen 

27-1-1947 Frans Voet, Pieter Van Sas, Antoine Vercammer, Herman 

Hambrouck, Stella Fra 

Krijgsraad 

Mechelen 

26-3-1947 Bernard Bender 

Krijgsraad 

Mechelen 

2-4-1947 Philibert en Hendrik Van der Krieken 

Krijgsraad 

Mechelen 

25-4-1947 De Haes Victor 

Krijgsraad 

Mechelen 

30-7-1947 Jan en Frans Boschmans, Philippe Horckmans, Josephus 

Van Velthoven, Florentinus Van Kerckhoven, Jan 

Schorremans 

Krijgsraad Gent  21-3-1946 Arthur De Bacqueur en Amélie Hanssens 

Krijgsraad Gent  24-11-1946 Celestinus De Bonte, Giseenus Weymeersch 

Krijgsraad Gent  24-11-1946 Alphonius De Taeye 

Krijgsraad Gent  24-11-1946 Henricus Koklenberg 

Krijgsraad Gent  28-4-1947 Willem Waeyenberghe 

Krijgsraad Gent  28-5-1947 Carolus De Riquiek 

Krijgsraad Gent  16-2-1948 Henricus Faes & Jean Jacques Bohler 

Krijgsraad 

Hasselt 

13-2-1945 Joseph en Albert Van Slijpe, Jean-Henri Jouck 

Krijgsraad 

Hasselt 

30-11-1945 Joannes en Franciscus en Albert Luyckx 

Krijgsraad 

Hasselt 

21-1-1946 Pieter Vandeput  

Krijgsraad 

Hasselt 

18-12-1946 Joseph Libens 

Krijgsraad 

Hasselt 

18-1-1947 Marie Libens 

Krijgsraad 

Hasselt 

3-3-1947 Arthur Royer en Charles Cielen 

Krijgsraad 

Kortrijk 

10-3-1945 Jozef De Coene, Arthur Deleu, Jeanne Fraeys, Anne De 

Coene, Jeanne Courmont, Paul Provost, Henri Deleu, Pierre 

De Coene 

Krijgsraad 

Kortrijk 

4-5-1945 Joseph en Henri Vandoorne 
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Krijgsraad 

Kortrijk 

22-9-1945 Michiel en Noel en Jozef Lefevere 

Krijgsraad 

Kortrijk 

26-4-1947 Antoon en Jean en Félix Callens 

Krijgsraad 

Brussel 

26-2-1947 Sébastianus Jordens 

Krijgsraad 

Brussel 

13-3-1948 Antoon Levens   

Krijgsraad 

Brussel 

17-3-1948 Carl Doutreligne 

Krijgsraad 

Brussel 

26-6-1948 Deodatus Van Hoey 

Krijgsraad 

Turnhout 

12-1-1945 Denis Luyten 

Krijgsraad 

Turnhout 

6-11-1945 Josephus en Edwardus Dillieu 

Krijgsraad 

Turnhout 

21-11-1945 Victor Stickens 

Krijgsraad 

Turnhout 

12-3-1946 Léon & Adriaan Mol 

Krijgsraad 

Brugge 

30-10-1945 Walter Van Robays 

Krijgsraad 

Brugge 

16-10-1946 Victor Den Dooven 

Krijgsraad 

Brugge 

17-10-1946 Alfons en Willem Fryns, Willem Laporte 

Krijgsraad Luik 3-3-1947 Joseph Neufcourt 

Krijgsraad Luik 24-3-1948 Marie James, Romain en Ernest Rixhon 

Krijgsraad 

Aarlen 

(Luxemburg) 

5-8-1946 Maurice Hoppe, Léopold Bailly, Adrien Wittamer, Albert 

Demey, Georges Ippersiel 

 

 

Tabel II: Handelsinrichtingen voor verkoop van producten van de houtbewerking en de 

stoffering (en verhuring).
16

 

 

Verkoop van producten van 

de houtbewerking en 

stoffering (en verhuring)
 
 

Aantal inrichtingen Totaal aantal tewerkgesteld 

personeel (bedienden, 

helpers en arbeiders) 

Antwerpen 243 883 

Brabant 375 2.381 

West-Vlaanderen 88 336 

Luik  140 461 

België  1.146 5.795 

 

                                                 
16

 NIS (s.d.), Economische en sociale telling van 27 februari 1937, deel III, p. 244-245. 
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Tabel III: In- en uitvoer van houten meubelen 1925-1939 (in miljoen frank).
 17

 

 

Jaar Invoer Uitvoer Uitvoersaldo 

1925 7,6 35,7 28,1 

1926 10,3 80,9 70,6 

1927 11,5 127,3 115,8 

1928 14,9 156,3 141,4 

1929 20,4 150,4 130,0 

1930 21,2 118,8 97,6 

1931 22,4 77,2 54,7 

1932 24,0 31,2 7,2 

1933 16,7 24,4 7,7 

1934 7,7 14,5 6,8 

1935 7,0 16,8 9,8 

1936 8,6 23,2 14,6 

1937 9,3 19,2 9,9 

1938 7,7 15,0 7,3 

1939 4,7 14,4 9,7 

 

Tabel IV: Bedrijfsgroepering Meubelen en Aanverwante Nijverheden – Aantal 

ondernemingen in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen 
18

 

 

 

Stad Mechelen 184 

Overige gemeenten arrondissement Mechelen 120 

Antwerpse agglomeratie  51 

Overige gemeenten van de provincie Antwerpen  7 

Provincie Antwerpen  362 

 

Centrum van Roeselare, Izegem en Kortrijk 33 

Overige gemeenten van de provincie West –Vlaanderen  29 

Provincie West –Vlaanderen  362 
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 M. De Bleecker, Meubelindustrie in België. Studie in het kader der lokalisatie, p. 31. 
18

 J. Opdebeeck, Meubelindustrie in de streek van Mechelen, p. 66-67. 


