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Voorwoord 

 

Tijdens het schrijven van mijn bachelor proef ‘Economie onder de wapens: de oorlogseconomieën van 

de Eerste Wereldoorlog’ werd mijn interesse gewekt over de these of de Eerste Wereldoorlog nu 

effectief het einde van het Belgische succesverhaal had betekend of eerder een gemiste kans op 

innovatief vlak was geweest. 

Hoewel ik heb getracht het onderzoek zo grondig mogelijk te voeren werd ik tijdens het schrijfproces 

geconfronteerd met onvoorziene zaken. Zo mocht ik me bij voorbeeld vanaf midden maart 2020 

omwille van verstrengde coronamaatregelen niet meer voor bijkomend onderzoek verplaatsen naar 

het Rijksarchief te Brussel.  Omwille van het feit dat ik het meeste cijfermateriaal echter al verzameld 

had in de loop van het eerste semester was deze restrictie enkel beperkend voor wat betreft het nader 

onderzoek met betrekking tot de archieven van de Société Générale van de jaren twintig.   

Het schrijven van deze masterproef was een interessant proces waarvoor ik vooral mijn promotor 

Professor Dr. Antoon Vrints dankbaar ben. Zijn begeleiding en advies motiveerden me steeds opnieuw 

om met volle moed verder te gaan.      

Ook de leescommissarissen Professoren Dr. Robrecht Declercq en Martin Schoups wil ik graag 

bedanken voor hun reflectie en bemerkingen. 

Bovendien een woord van dank aan mevrouw Caroline Six en alle personeelsleden van bibliotheken 

en archieven die me verder hielpen alsook aan Professoren Guy Coppieters, Dirk Luyten en Tobit 

Vandamme voor het aanreiken van interessante coördinaten. 

Tot slot ook een oprecht dankjewel aan mijn ouders voor de geboden kansen en steun gedurende de 

volledige opleiding. 
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Inleiding  
Met de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog tijdens de afgelopen vier jaar werd veel 

geschreven over de Eerste Wereldoorlog in haar diverse aspecten.  Gedurende het opzoekingswerk 

voor mijn bachelor proef merkte ik op dat de economische impact van de oorlog wat minder aandacht 

kreeg dan de andere deelaspecten. Bovendien viel België, dat ten gevolge van de bezetting in de oorlog 

een unieke situatie kende, ook in het internationaal onderzoek naar het economische aspect wat uit 

de boot.1 Uit het verwerken van de data voor mijn bachelor proef over de historiografie van de 

economie gedurende de Eerste Wereldoorlog in België leerde ik dat wanneer de landbouw en de 

liefdadigheidsorganisaties buiten beschouwing worden gelaten er zeer weinig te vinden was. Vooral 

de sector industrie blijft een relatief nieuw terrein. Op academisch niveau werd hier bij voorbeeld wel 

wat aandacht aan besteed in het werk Composer avec l'ennemi en 14-18 maar de diverse titels van 

lezingen die hier werden gegeven in acht genomen valt het wel onmiddellijk op dat een groot deel van 

de focus werd gericht op zaken zoals collaboratie en deportatie. Deze thema’s benaderen de situatie 

vooral uit een sociaal perspectief en minder vanuit een economisch standpunt.2 Bovendien vond de 

conferentie van Composer avec l'ennemi en 14-18 plaats in oktober 2017 wat betekent dat de voorbije 

honderd jaar maar weinig onderzoek werd verricht. 

Dat dit deel van het verleden van België niet nader onder de loep wordt genomen voelt wat vreemd 

aan. Temeer wanneer men denkt aan de visie van auteurs Kristof Smeyers en Erik Buyst in het boek 

“Het gestolde land” waarin men deze periode in de Belgische geschiedenis ziet als het moment waarop 

het economische succesverhaal van België ten einde kwam. Er wordt evenwel melding gemaakt van 

het feit dat de verwoesting de weg opende naar vernieuwing maar dit gaat steeds gepaard met het 

idee dat het bij de entrepreneurs aan de nodige ondernemingsdrang ontbrak.3 Deze visie roept dus 

vragen op.  Met uitzondering van enkele frontstreken zoals bij voorbeeld de regio rond Ieper werden 

grote delen van ons land snel onder de voet gelopen waardoor het industriële potentieel gevrijwaard 

werd van al te grote verwoesting door krijgsgeweld.4 Wat de situatie nog vreemder maakt, is het feit 

dat het Duitse leger België wou gebruiken als Hinterland, wat in moderne oorlogsvoering iets van 

industriële ondersteuning moet betekenen. Bovendien zou de Belgische mijnsector logischerwijs in 

deze periode een enorme productiviteit moeten hebben gekend omwille van de immens grote 

hoeveelheid grondstoffen die het Keizerrijk nodig had. Daarenboven werd deze noodzakelijkheid 

gesterkt door de vele deportaties van arbeiders naar Duitsland die vooral naar de steenkoolmijnen 

werden gestuurd.5  

Vooraleer onderzoek te verrichten naar de impact van de oorlog op de Belgische industrie dient eerst 

de vraag waarom de industriële productie stilviel te worden beantwoord en aansluitend de vraag hoe 

daarmee werd omgegaan. Het Duitse leger kon de industriële infrastructuur van België goed gebruiken 

en koos uiteindelijk voor systematische opeisingen en ontmantelingen. Deze keuze lijkt wat 

gecompliceerd maar is eigenlijk een gevolg van het Belgisch patriotisme. Belgische werknemers en 

werkgevers weigerden immers halsstarrig om voor de bezetter te werken. Aanvankelijk hadden de 

Duitsers wel pogingen ondernomen om de Belgische industrie direct in te zetten maar was dit niet 

 
1 Matthias Lambrecht, “Economie onder de wapens: de oorlogseconomieën van de Eerste Wereldoorlog” 
(bachelorproef, Universiteit Gent, 2019), 9-10. 
2 Kevin Saladé, eds. Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre 
(Brussel: IPM Printing, 2018), 2-3. 
3 Kristof Smeyers en Erik Buyst, Het gestolde land : een economische geschiedenis van België (Antwerpen: Polis, 
2016), 9. 
4 Henri Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale (Paris: Les presses universitaires de France, 1928), 121. 
5 Jules Destrée, Les déportations d'ouvriers belges : novembre 1916 (London: Hayman, Christy & Lilly, 1917), 1-
7. 
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gelukt. Ordonnantie 17 van 1 december 1914 en ordonnantie 45 van 28 februari 1915 legden immers 

respectievelijk een verbod op zowel het intimideren van arbeiders die voor de Duitsers werkten als 

tegen de export van alle handelswaar.6 Het stilvallen van de handel en een gebrek aan grondstoffen 

zorgden voor grote werkloosheid. Ondanks deze economische beproevingen bleven zowel werkgevers 

als werknemers massaal weigeren om voor de Duitsers te werken. Het Duitse Rijk vorderde al van bij 

de start van de oorlog veel grondstoffen op. De oorlogsmachine eiste zelfs zo veel grondstoffen en 

productie dat Duitsland besliste om ook de infrastructuur van België te ontmantelen en naar de eigen 

Heimat te verslepen.7  Hierdoor viel de industrie in België uiteraard stil en werd het Belgische 

productiesysteem benut voor de Duitse oorlogszaak. Interessant hierbij is dat wanneer de industriële 

installaties gebruikt werden gedurende de oorlog, deze na de oorlog recupereerbaar zouden moeten 

zijn geweest wat eigenlijk een economische revival had moeten betekenen. Een kanttekening hierbij 

is dan wel dat dit louter een theoretische waarheid is en dat veel opgeëist materieel en infrastructuur 

uiteindelijk nooit terugkeerde. Hoewel de precieze omvang nooit geacteerd werd, is het volgende feit 

misschien een goede indicatie. Tegen 1926 had de Belgische overheid weliswaar 81.000 machines 

gerecupereerd maar tegen eind 1917 was er ook al 1.837 ton verwerkt tot schroot en verkocht.8 

Desalniettemin was er een vermeldingswaardige recuperatie van industriële machines gebeurd.  

Bijgevolg kan worden samengevat dat met name in de steenkoolindustrie er relatief onafgebroken 

doorgewerkt zou moeten zijn geweest en dat de bredere industriële sector ofwel haar machines kon 

recupereren ofwel de kans had om precies dan te innoveren. Misschien is het nuttig om de klassieke 

visie van totale verwoesting eens kritisch te beschouwen. In deze masterproef wil ik mij dan ook vooral 

richten op de industriële productiviteit en herstel van België gedurende 1910-1930 om zo een 

overzicht te krijgen van de impact van de oorlog op de industriële positie van het land tot aan het 

moment dat deze vertroebelde door de gevolgen van de grote depressie. Het is evident dat de grootste 

industrieën waarover België toen beschikte het meest gedetailleerd in kaart zullen worden gebracht: 

de steenkool en ijzer- en staalindustrie. De derde grootste industrie, textiel, zal door gebrek aan 

passend cijfermateriaal over de productiegegevens minder uitgebreid aan bod komen. Omwille van 

het feit dat bepaalde bronnen van direct na de oorlog melding maken van het feit dat de 

ontginningssector minder last zou ondervonden hebben, ga ik deze eveneens cijfermatig doorlichten.9 

Tot slot zullen de chemische producten en de productie van machines besproken worden. Net zoals 

bij de textielsector werden helaas geen gegevens bewaard waardoor de studie zich hoofdzakelijk zal 

baseren op import- en exportgegevens. Wat mij vooral interesseert is of men na de schade van de 

oorlog inzette op jonge industrieën en nieuwe producten of dat men eerder de bestaande productie 

ging gaan verhogen. Met andere woorden koos België gedurende de jaren twintig voor kwaliteit of 

kwantiteit of werd België als grote industriële speler door dit conflict van de kaart geveegd. Met 

complexere, geavanceerdere en kwalitatief hogere producten bedoel ik zaken die ten opzichte van de 

voorhanden zijnde alternatieven een grotere technologische knowhow vereisen. Bijvoorbeeld cokes 

ten opzichte van steenkool, staal ten opzichte van ijzer en fabricaten tegenover halffabricaten. 

Er is effectief al onderzoek verricht naar de economische evoluties in België na de Eerste Wereldoorlog 

zoals bijvoorbeeld in het werk Structural Rigidities and Policy Inertia In Inter-War Belgium. Hierin werd 

aandacht besteed aan de import- en exportevoluties na de Eerste Wereldoorlog maar gezien dit in 

functie was van een onderzoek naar de impact van de liberale houding van de Belgische staat spitste 

 
6 C. H,  “Huberich German ordinances for the occupied territories of Belgium,” American Bar Association 
Journal 1, nr. 3 (juli, 1915): 461-5. 
7 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 173. 
8 Ernest Mahaim, La Belgique restaurée : étude sociologique (Brussel: Lamertin, 1926), 202-3 ; 170-4. 
9 Mahaim, La Belgique restaurée, 201-4. 
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zich dit meer toe op de interwar period vanaf 1925.10 Gelet op het feit dat dit werk de impact van het 

gevoerde beleid bestudeerde werd de invloed van de  wereldoorlogen hierin zo veel als mogelijk 

vermeden.11 De productie werd evenwel kort aangestipt maar diende eerder als illustratie om de 

veroudering die in de Belgische economie en economische geest was geslopen te belichten en werd 

bijgevolg niet als dusdanig onderzocht.12 Robin L. Hogg bleef weliswaar niet louter hangen op het 

niveau van de totale economie en focuste nauwer dan enkel op het Bruto Binnenlands Product.  

Niettemin werden de diverse economische sectoren niet echt grondig uitgediept en keek men niet 

naar bijvoorbeeld de gemiddelde waarde per ton of de waardeverhoudingen tussen geïmporteerde of 

geëxporteerde machines. Mijn eigen onderzoek focust meer op de analyse van de impact van de Eerste 

Wereldoorlog met productiecijfers van enkele industriële sectoren en aangevuld met import- en 

exportgegevens. De besproken sectoren werden geselecteerd vanwege hun economisch belang en het 

voorhanden zijn van het nodige cijfermateriaal. Mijn doel is vooral om de visie van onze stukgeslagen 

economie tegen het licht te houden en na te gaan of België echt niet kon innoveren of eerder een kans 

miste om de verouderde installaties te innoveren. Omdat mijn onderzoek precies de validiteit van de 

visie van totale verwoesting wil onderzoeken is een korte analyse van de historiografie over de Eerste 

Wereldoorlog over de beschouwde periode noodzakelijk. Mogelijks kan hieruit worden afgeleid 

waarop deze visie is gestoeld. 

Omwille van de aandacht die gegeven zal worden aan de heropbouw zal het bestudeerde tijdvak zich 

situeren tussen 1910 en 1930 met gedetailleerdere focus op de jaren twintig van de vorige eeuw. Het 

doel van deze masterproef is om na te gaan of dit deel van de Belgische geschiedenis effectief de klap 

was die we maar al te goed kennen uit de naoorlogse literatuur. Kon België dit effectief nooit meer te 

boven komen of betrof het eerder een al dan niet gemiste kans? Startend vanuit een toelichting over 

de gebruikte bronnen zal ik vervolgens een analyse maken van de steenkoolindustrie, ijzer- en 

staalindustrie en de ontginning van erts. Voor een aantal sectoren zal ik naast de directe 

productiecijfers ook werken met de import- en exportgegevens. Er wordt telkens een uitgebreide 

analyse gemaakt gevolgd door een samenvatting. De categorie ‘machines’ zal om plausibele redenen 

van groot belang zijn. Verder zal ik eveneens kort de heropbouw aanstippen om te kunnen vaststellen 

hoe snel het land zich nu eigenlijk had herpakt. Ten slotte zal ik overige factoren die nuttige informatie 

verschaffen maar niet echt onder te verdelen zijn eveneens in beschouwing nemen. Samenvattend zal 

deze masterproef enerzijds een kwantitatief luik bevatten dat de impact op de Belgische industrie in 

kaart brengt en anderzijds een kwalitatief luik dat het herstel nader beschouwt. Bovendien wil ik een 

kritische blik werpen op de eventueel verkeerde conclusies die mogelijks uit de literatuur kunnen 

worden getrokken. 

Tot slot wens ik ook graag kort zowel de haalbaarheid als het nut van dit onderzoek te belichten.  Indien 

ik kan aantonen dat de Eerste Wereldoorlog niet noodzakelijk het absolute eindpunt van de industriële 

grootmacht België had moeten betekenen, kan er verder onderzoek worden verricht naar wat dan 

uiteindelijk wel de oorzaak was. Door over een correct beeld van het verleden te beschikken kunnen 

er soms betere beslissingen voor de toekomst worden genomen. De momenteel heersende pandemie 

zal ongetwijfeld enorme economische gevolgen kennen. Hoewel de context compleet anders is en er 

nooit zomaar gekopieerd kan worden is het misschien zinvol om het verloop van een herstel na eerdere 

crisissituaties eens nader te bekijken. De wetenschap dat over dit onderzoekaspect weinig nuttige 

bronnen terug te vinden zijn mag niet als uitvlucht worden gebruikt om het onderzoek niet te starten. 

 
10 Robin L. Hogg, Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium (Brussel: Koninklijke academie voor 
wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1986), 114. 
11 Hogg, Structural rigidities, 10. 
12 Hogg, Structural rigidities, 13. 



Matthias Lambrecht Studentenn° 01600054 Masterproef Geschiedenis 

 

9 

Mocht gaandeweg het onderzoek uitwijzen dat mijn denkpiste fout is of de nodige bronnen niet meer 

te consulteren zijn, blijft het nog steeds een werk over een aspect van een periode in de geschiedenis 

waar tot op heden weinig onderzoek naar werd verricht.  De oorzaak hiervan is te zoeken in het feit 

dat hiervoor geen interesse bestond. Men belichtte veeleer het ‘slagveld’ of de ‘sociale kant’ van de 

oorlog13. Bovendien is er het tweeledige probleem van de bronnen. Enerzijds werden vele zaken nooit 

opgeschreven of ondertussen vergaan of verloren geraakt. Anderzijds zal er met steekproeven moeten 

worden gewerkt omdat uiteraard niet alle bedrijven waarover geschreven cijfermateriaal bestaat 

geconsulteerd kunnen worden. 

Bronnen 
Vanwege het karakter van dit thema en de centrale plaats van de primaire bronnen wordt een 

overzicht geboden van welke bronnen werden geraadpleegd en hoe ze werden gebruikt.    

Er wordt voornamelijk gewerkt met de bronnen van de Annuaire statistique de la Belgique et du Congo 

belge, de archieven van de Société Générale de Belgique (SGB) en de Recueil Financier. In de mate van 

het mogelijke zullen deze gegevens aangevuld worden met informatie uit het boek “La Belgique 

restaurée”. Gelet op het feit dat dit werk al een overzicht biedt van de situatie en deze gebaseerd is 

op de andere bronnen mag dit niet zomaar vergeleken worden met de overige bronnen. Het boek is 

echter belangrijk omdat het werd geschreven in de te onderzoeken periode en bovendien veel 

informatie geeft over dit onderwerp.  Een bijkomende aanvulling wordt voorzien door het raadplegen 

van de Parlementaire Handelingen. Deze zullen vooral een breder beeld bieden op het herstel na de 

oorlog. 

De keuze om niet te werken met gegevens van het Bruto Nationaal Product baseert zich op het feit dat 

er geen eenduidige cijfers bestaan uit deze periode en dat bovendien zowel ‘goederen’ als ‘diensten’ 

samen worden verwerkt. Uit het cijfermateriaal van de Annuaire statistique blijkt dat hoewel de 

productiviteit zware klappen kreeg de tewerkstelling daar niet altijd en overal onder leed zoals 

bijvoorbeeld in de gietijzerindustrie. In 1913 waren er in dit segment 5.289 mensen tewerkgesteld en 

realiseerden ze een productie van 2.484.690 ton. In 1920 was er een tewerkstelling van 4.319 

werknemers wat neerkomt op een tewerkstellingsgraad van 81,66% ten opzichte van voor de oorlog 

terwijl de productie maar 60.310 ton bedroeg wat overeenkomt met 2,42%.14 Het herstel van deze 

twee parameters verliep zeer uiteenlopend waardoor de cijfers die de twee componenten samentelt 

een vertekend beeld weergeeft. Daarenboven kan dit wel een indicatie zijn van economisch herstel 

maar niet echt van de specifieke manier waarop dat herstel tot stand kwam. 

Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge 

Deze bron omvat niet enkel de afgebakende ruimte maar ook de ganse beschouwde periode en 

betekent bijgevolg een goed vertrekpunt. De jaren 1925-1930 zijn wat minder duidelijk dan de 

voorgaande jaren omdat men destijds meerdere jaren begon te bundelen waardoor ongetwijfeld wat 

details verloren gingen. Bijkomend voordeel is het feit dat de Eerste Wereldoorlog weinig invloed blijkt 

te hebben gehad op het tot stand komen van de bron zelf.  

De Annuaire statistique is nuttig om de productiviteit te meten van twee belangrijke sectoren die het 

land toen had, namelijk steenkool en staal. Vooral de staal- en de ijzerindustrie is van groot belang 

omdat hier een uitsplitsing wordt gemaakt in gietijzer, ijzer en staal en zelfs nog gedetailleerder in 

halffabricaten en speciale profielen. Deze sector is bijgevolg zeer geschikt om na te gaan of België na 

 
13 Matthias Lambrecht, “Economie onder de wapens.” 4-5. 
14 Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge (Bruxelles: Institut national de statistique, 1910-33), 
(1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 170-1. 
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de oorlog inzette op innovatie of terugkeerde naar de klassieke producten. Bovendien had ik omwille 

van het belang van de textielsector ook graag deze sector in beschouwing genomen maar helaas 

ontbreekt het hier aan aparte cijfers waardoor enkel gewerkt kan worden met cijfermateriaal die 

voortvloeit uit de import en de export.  

Verder zijn de import- en exportcijfers van belang zijn om na te gaan in welke mate België minder 

hoogstaande producten maakte. Om dit te analyseren heb ik eerst de gemiddelde waarde van de 

import en de export van machines vergeleken en deze dan uitgezet in percentages van elkaar. De 

vergelijking van import en export per ton dient om te bepalen of België simpele dan wel geavanceerde 

producten produceerde. Ik koos voor machines omdat dit veel variëteit en innovatie in zich heeft en 

het logischerwijs de meest complexe producten zijn naast uiteraard de chemische producten. De cijfers 

werden berekend per jaar en uitgezet in percentages van elkaar om zo veel als mogelijk externe 

factoren zoals bijvoorbeeld inflatie te vermijden. Machines lijken een goed overzicht te bieden om te 

achterhalen waarop het accent van België lag: een nieuwe innovatieve focus of eerder de oude, 

vertrouwde en traditionele focus. Zowel bij de analyses van de Annuaire Statistique de la Belgique et 

du Congo Belge als bij de andere bronnen worden prijzen en waarden telkens uitgedrukt in Belgische 

franken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Recueil Financier 
Bij deze bron had ik de bedoeling om het thema van onderop te benaderen en via enkele bedrijven uit 

de voornaamste sectoren namelijk chemie, steenkool, textiel en staal en ijzer de probleemstelling 

vanuit een bottom-up perspectief te belichten. In eerste instantie had ik vooral gedacht aan het 

vergelijken en bestuderen van de evolutie van de immobilisé van de diverse bedrijven om op die 

manier te kijken in welke mate ondernemingen investeerden gedurende de periode 1910-1930. Naast 

de immobilisé wou ik eveneens de evoluties bestuderen van winst, debiteuren en leveranciers. Helaas 

stelt zich hier het probleem van inflatie. Dit is misschien gedeeltelijk op te lossen door de gegevens te 

indexeren en vervolgens te bepalen welke sector de kleinste stijging kende en dat in mindering te 

brengen van de rest van hun stijgingen. Toegegeven, deze methode verschaft nog altijd 

onbetrouwbare data want zolang je niet een aantal bedrijven hebt die stijgen met exact hetzelfde 

percentage is het namelijk niet zeker dat de kleinste stijging kwam door de inflatie. Bijkomend stelt 

zich het gebrek aan uniformiteit zowel binnen de bedrijven als tussen de bedrijven onderling. Niet elk 

bedrijf plaatste elk jaar onder dezelfde terminologie dezelfde gegevens en al helemaal niet dezelfde 

gegevens als andere bedrijven. Hoewel dit wel altijd duidelijk vermeld wordt, bemoeilijkt dit een 

coherent overzicht en wordt een vergelijking quasi onmogelijk. 

De sterkte van de Recueil Financier vinden we ironisch genoeg precies terug in het gebrek aan 

uniformiteit. Elk bedrijf was verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens. Dit betekent dat 

er in de woelige jaren 1914-1919 ondernemingen zijn die helemaal niets doorgaven maar ook dat er 

bedrijven zijn die gewoon doorgingen. Het bijhouden van de geleden verliezen en de kosten voor de 

heropbouw zijn hierbij opmerkelijke zaken die in het oog springen. Na de oorlog nemen deze af en 

verdwijnen waardoor inzicht verkregen wordt op de impact op de bedrijven zelf. Samen met de 

informatie uit de archieven van de SGB vormt dit een goede indicator van de ondernemingsdrift en de 

invloed van de oorlog daarop. Samengevat zal de Recueil Financier dus een belangrijke aanvulling voor 

deze scriptie betekenen.  

Société Générale de Belgique 
Deze bron heeft door een gebrek aan een overkoepelende structuur net als Recueil Financier een 

ondersteunend nut. De archieven bevatten documenten die her en der verspreid zitten maar samen 

wel nuttige informatie opleveren. De SGB beschikt uiteraard over een groot portfolio en biedt vooral 
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een goed beeld van de productie van steenkool. De steenkoolindustrie is belangrijk vanwege het feit 

dat de productiecentra niet verplaatsbaar waren en het belang voor de Duitse industrie en de lokale 

bevolking. Bovendien komt deze sector relatief ongeschonden uit de oorlog wat dan opnieuw 

interessant is om de gevolgen voor de andere sectoren te kunnen kaderen. 

Onderzoek deelsegmenten industrie 

Steenkool 
Zowel voor, tijdens als na de oorlog was de steenkoolindustrie van vitaal belang en bijgevolg dus één 

van de belangrijkste grondstoffen voor de heropbouw. In de literatuur is er voor België sprake van een 

vermindering van 22.847.000 ton naar nog slechts een productie van 15.930.000 ton in 1915. Dit 

betekent een daling van 30,28% tussen de jaren 1913 en 1915. Deze achteruitgang zou voornamelijk 

te wijten geweest zijn aan een gebrek aan arbeidskrachten en transportmogelijkheden.15 Volgens 

Pirenne werden echter wel verbeteringen doorgevoerd in deze periode waarbij hij vooral verwijst naar 

het gebruik van meer ‘Jack Hammers’. Toch ging de productie met meer dan negen miljoen ton 

achteruit.16 Meer recent nam Yves Quairiaux de productie van een vijftal mijnen in Wallonië onder de 

loep. Hieruit kan worden afgeleid dat de productie telkens daalde aan het begin van de oorlog maar in 

het jaar 1916 opnieuw steeg. Concreet merken we op dat de mijnen tussen de 48% en 88% productie 

realiseerden in 1915 ten opzichte van de jaren 1913. In het jaar 1916 werd zelfs opnieuw tussen de 

73% en de 92% behaald. Gedurende de laatste twee jaar van de oorlog fluctueerde de productie maar 

kende ze algemeen een dalende tendens tot aan het einde van de oorlog.17 Camille Vanbersy 

onderzoekt in haar werk Charbon et Occupation de redenen voor deze productiedaling en stelt vast 

dat de infrastructuur van de steenkoolindustrie niet bijzonder zwaar beschadigd was geraakt door de 

oorlog. Bovendien waren de opeisingen van de machines ook minimaal. De echte problematiek kwam 

door een tekort aan explosieven, diverse transportproblemen, de uitbraak van tuberculose en 

vluchtende arbeiders of arbeiders die in het leger waren gegaan.18 In La question du charbon pendant 

la Grande Guerre toont Guy Coppieters aan dat zelfs op het dieptepunt van de oorlog nog 75,86% van 

de mijnmerkers actief was.19 

Hoewel de productie gewoon verder ging was de impact van de bezetting wel degelijk voelbaar. Elke 

steenkoolproducent moest namelijk de productie afstaan aan de Kohlenzentrale die instond voor de 

verdeling over het leger en de bevolking. Deze werkwijze was menigmaal de aanzet voor discussies 

over prijzen en resulteerde eveneens in een zekere gereserveerdheid van de producenten die angst 

hadden om voor collaborateur te worden verweten.20 Voor wat betreft de steenkoolindustrie richt ik 

de focus op Basin du Sud. Basin du Nord kende namelijk maar een beperkt aantal ondernemingen met 

weinig evolutie waardoor eventuele tendensen zouden kunnen worden afgezwakt of gemaskeerd.   

Wanneer we de cijfers uit de As nader beschouwen zijn een aantal opvallende zaken op te merken. 

Niettegenstaande de steenkoolproductie van het Basin du Sud in België zich eerst pas in 1926 hoger 

 
15 William Notz, “The world’s coal situation during the War: I,” Journal of Political Economy 26, nr. 6 (juni, 
1918): 567-8. 
16 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 123-4. 
17 Yves Quairiaux, “Raoul Warocqué: un industriel charbonnier dans la guerre, une attitude controversée,” in 
Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé 
(Brussel: IPM Printing, 2018), 61. 
18Camille Vanbersy, “Charbon et occupation,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité 
industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 39-51. 
19 Guy Coppieters, “La question du charbon pendant la Grande Guerre,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? 
La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé, (Brussel: IPM Printing, 2018), 27.  
20 Notz, “The world’s coal situation during the War: I,” 584. 



Matthias Lambrecht Studentenn° 01600054 Masterproef Geschiedenis 

 

12 

liet optekenen dan voor de oorlog werd al van een quasi volledig herstel gesproken tegen 1920. In 

1920 bedroeg de productie 22.143.010 ton wat neerkwam op 95,46% van de gemiddelde productie 

van voor de oorlog. Het gaat hier dus waarschijnlijk om een normale schommeling en niet om 

resterende oorlogsschade. Het verschil wordt zelfs nog minder belangrijk als men in acht neemt dat 

tussen 1910-1913 de productie al elk jaar licht daalde. 

Gelet op het feit dat dit een zeer snel herstel betreft ben ik via de archieven van de SGB eens op 

kleinere schaal gaan beschouwen. Dit bracht aan het licht dat de productie effectief tegen 1920 

opnieuw was hersteld. De SGB-mijnen deden het zelfs beter dan het Belgisch gemiddelde en 

produceerden in 1920 meer dan voor de oorlog. De data tonen aan dat de productie al gedurende de 

eerste jaarhelft opmerkelijk beter was. Gemiddeld genomen was ook de productie per individuele mijn 

opnieuw op niveau en gedurende het voorjaar zelfs nog iets beter dan voorheen. Omwille van het feit 

dat de SGB-gegevens niet enkel op jaarbasis werden bijgehouden kunnen er met betrekking tot de 

oorlog wat bijkomende zaken uit worden afgeleid. Dat de oorlog een serieuze domper heeft gezet op 

de economie is een logische deductie uit het feit dat de cijfers van de eerste jaarhelft van 1914 dermate 

groot waren waardoor 1914 wellicht een recordjaar had kunnen zijn. In werkelijkheid daalde de 

productie echter met meer dan 20%.  Bovendien is het ook vermeldingswaardig dat de korte 

opflakkering in 1916 die overigens in alle cijfermateriaal steeds terugkomt al begon van zodra het jaar 

startte. Minstens voor wat betreft de steenkoolindustrie was het gedeeltelijke herstel al voor de zomer 

een feit.              

21 

Niettegenstaande de productie zich snel herstelde was er ook een schaduwzijde namelijk het 

significant toenemen van de uitgaven per ton. Dit werd uiteraard grotendeels veroorzaakt door 

inflatoire redenen en bemoeilijkt het vergelijken. De meer dan verviervoudiging tussen 1913 en 1920 

is dan ook waarschijnlijk eerder toe te schrijven aan de enorme inflatie die het land toen kende.  De 

stijging van de loonkost en de totale kost lijken het onmiddellijke gevolg te zijn van de inflatie al zal de 

sociale beweging van de jaren twintig hier ook een niet te onderschatten rol in hebben gespeeld. 

Interessant is wel het feit dat wanneer dit in kaart wordt gebracht naast de productiecijfers voor 

steenkool er niet echt een invloed valt op te merken. Oppervlakkig beschouwd lijkt de stijging van de 

kosten per ton de steenkoolproductie dus niet echt te hebben beïnvloed. Dit wordt grotendeels 

verklaard door de inflatie maar ook door de stijgende vraag. Zowel voor als na de oorlog steeg de 

import van steenkool quasi elk jaar. De stijgende nood aan steenkool betekent dat wanneer het 

effectief duurder werd om te produceren dit simpelweg werd doorgerekend aan de klanten.  

 
21 Société générale de Belgique: Inventaire des archives de la société général de Belgique S. A. troisième 

versement 1822-1982 (Brussel: Société générale de Belgique, 1910-1925), (751). ; Société générale de 

Belgique: Inventaire des archives de la société général de Belgique S. A. troisième versement 1822-1982 

(Brussel: Société générale de Belgique 1910-1925), (752). 

 

SGB

jaar 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

halfjaartotaal in ton 2660460 2887450 294350 161301 2016650 1956850 2040800 2375000 3041150

jaartotaal in ton 4862560 4957000 3801220 3087610 3461000 3446800 3043600 4374700 5234750

aantal mijnen 13 13 13 13 13 13 14 14 14

gemid halfjaartotaal in ton 204650,8 222111,5 22642,31 12407,77 155126,9 150526,9 145771,4 169642,9 217225

gemid jaartotaal in ton 374043,1 381307,7 292401,5 237508,5 266230,8 265138,5 217400 312478,6 373910,7
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Net zoals de steenkool herstelde de productie van de geagglomereerde steenkool zich vrij snel en viel 

er al een hogere productiviteit op te tekenen tegen het jaar 1920. Deze opleving was echter geen lang 

leven beschoren want onmiddellijk na 1920 zou behoudens korte opflakkeringen in 1925 en 1928 de 

productie steevast dalen en vanaf 1927 ook definitief onder de grens van de twee miljoen stagneren. 

De productie van cokes had daarentegen meer tijd nodig om zich te herstellen ten opzichte van de 

steenkoolproductie. Pas in 1922 bereikte dit segment opnieuw bijna het vooroorlogs niveau. Het 

grootste verschil merken we op in de productiecijfers tussen de jaren 1922 en 1929. Terugkoppelend 

naar de onderzoeksvraag is het misschien geen slecht idee om de evolutie van de productie van 

steenkoolfabricaten naast elkaar uit te zetten op een grafiek. Steenkool op zich is echter een grondstof 

en geen fabricaat en bijgevolg niet geschikt voor deze vergelijking. Uit de grafiek wordt duidelijk dat 

voor de oorlog men al meer cokes dan geagglomereerd steenkool produceerde. Het verschil is echter 

relatief.  Voor de oorlog lijkt er een trend te bestaan om de productie van cokes te verhogen.  Deze 

trend was waarschijnlijk het gevolg van een grotere vraag en een inzet van meer personeel. Er kan 

voor de oorlog niet gesproken worden over een bewuste trend naar één van de twee producten. 

Tussen 1919 en 1922 is het de geagglomereerde steenkoolproductie die zich het eerst herpakt. Gelet 

op de mindere industriële eisen die het product bij haar totstandkoming stelt, is dit niet zo 

verwonderlijk. Na 1922 zal er tot en met 1929 een duidelijke focus zijn op cokes. De geagglomereerde 

steenkoolproductie daalt en bedraagt op een gegeven moment zelfs maar 63,71% van het 

productiepeil dat er was in 1910. In 1928 en 1929 is de productie van cokes dan weer bijna dubbel zo 

groot. Samengevat kan worden besloten dat wat de steenkoolindustrie betreft technologisch 

moeilijkere producten een groter aandeel verwierven dan voor de oorlog. 

 
22 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-
1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 
23 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-
1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 

steenkool: Basin du Sud 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

productie in ton 23 916 560 23 053 540 22 972 140 22 841 590 16 714 050 14 177 500 16 862 870 14 919 700 13 825 700 18 342 950 22 143 010

uitgaven per ton ( f/ton ) 14,09 14,9 16,22 17,51 17,66 18,1 19,69 25,96 38,38 52,83 83,47

lonen in duizend frank 192 636 194 820 210 571 129 259 163 680 125 585 161 825 191 871 263 533 513 247 1 061 440

totale kost in duizend frank 336 823 343 403 372 695 399 969 295 139 256 496 332 009 387 382 530 650 969 032 1 848 469

steenkool: Basin du Sud 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

productie in ton 21 427 880 20 780 430 22 114 690 22 255 360 21 993 110 23 454 440 25 117 940 24 687 210 23 700 060 23 600 450

uitgaven per ton ( f/ton ) 85,97 76,7 95,58 113,47 97,27 111,32 142,58 132,94 150,3 160,73

lonen in duizend frank 1 068 852 911 436 1 182 839 1 442 572 1 219 835 1 411 530 1 982 540 1 841 935 1 984 401 2 137 891

totale kost in duizend frank 1 842 109 1 593 797 2 354 655 2 525 336 2 139 316 2 614 251 2 581 331 3 282 132 3 562 151 3 793 295
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Om een goede indicatie te bekomen van de industriële infrastructuur in de regio Basin du Sud wil ik 

graag het aantal in werking zijnde hoogovens en ovens over de beschouwde periode nader onder de 

loep nemen. Het aantal ovens in combinatie met het aantal tewerkgestelde arbeiders werpt een licht 

op de investering in de productie van meer complexe en geavanceerde steenkoolproducten. De 

kwantiteit van de hoogovens is bovendien significant omdat het de afzetmarkt bij uitstek is voor deze 

producten.  

De periode voorafgaand aan het jaar 1913 kende gedurende drie jaren een afname van het aantal 

ovens en arbeiders. Een uitzondering hierop is de periode tussen 1910-1913 waarin een continue 

stijging van het aantal hoogovens waarneembaar is. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat de groei in de afzetmarkt van buitenaf gecompenseerd werd in plaats van te voorzien in meer en 

betere installaties in de binnenlandse bedrijven. Nadere analyse van de import- en export bevestigt 

het vermoeden van een gestegen invoer van buitenaf. De import van steenkool zal met name tussen 

1910-1913 stijgen met 38,87% terwijl de export relatief constant bleef. De productie van cokes in 

België steeg evenwel lichtjes maar niet noemenswaardig. Pas in 1913 neemt de productie voelbaar 

toe. Dit gaat gepaard met een stijging van het aantal actieve ovens en het verdubbelen van de 

tewerkgestelde arbeiders. De stijging van 1913 is naar alle waarschijnlijkheid het resultaat van een 

reactie van ondernemers die de stijgende vraag opmerkten en hieraan wilden tegemoetkomen door 

de eigen productie snel te vergroten waardoor meer arbeidskrachten werden ingezet. 

Omwille van het vertekend beeld dat de gemiddelde productie per oven kan teweegbrengen besloot 

ik om een gecorrigeerde productie per oven te berekenen waar eveneens het aantal arbeiders per 

oven mee wordt opgenomen. De gecorrigeerde productie wordt berekend door de totale productie (= 

P) te delen door de vermenigvuldiging van het aantal machines (= AM) aan de ene kant en het quotiënt 

van het aantal werknemers (WN) en het aantal machines aan de andere kant, Ofwel: 

P/((AM)*(WN/AM)). Deze benadering is verre van perfect maar houdt in tegenstelling tot de 

gemiddelde productie per oven wél rekening met het surplus aan productie veroorzaakt door de extra 

arbeiders en biedt bijgevolg een indicatie over het productiesurplus van de individuele ovens. Vanwege 

deze benadering zal verder enkel rekening worden gehouden met de naar voor gekomen trends en 

 
24 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-
1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 
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niet met de specifieke cijfers. De formule geeft daarom niet de precieze productie per oven weer maar 

is eerder een indicator van het moment waarop men betere technologie implementeerde. Stijging in 

productiviteit kan bijgevolg gerelateerd worden aan het aantal ovens. Wanneer het aantal ovens 

evenwel niet in aantal toenam werden wellicht betere modellen ingezet.   

Het stijgen van de productie ondanks het dalende aantal ovens en arbeiders betekent dat de 

productiviteit per arbeider en per oven steeg. Het betreft hier luttele stijgingen in de totale productie 

van slechts 1,6% en 0,8% tussen respectievelijk de jaren 1910-1911 en de jaren 1911-1912. Het aantal 

machines daalde in deze periode terwijl de gecorrigeerde productie per oven in ton steeg. Dit kan 

duiden op kleine innovaties of op het feit dat de machines met meer beroepservaring werden gebruikt.  

Tijdens de oorlog is er de gebruikelijke daling in 1914-1915, een korte revival in 1916 en een verdere 

daling in 1917 en 1918. Opvallend is hier dat de productie in 1918 al opnieuw stijgt terwijl het aantal 

arbeiders en het aantal ovens blijft dalen. De pieken in de gecorrigeerde productie per ton tussen 1914 

en 1918 zijn dan ook vooral toe te schrijven aan een groter en intenser gebruik van deze ovens terwijl 

deze gedurende andere fases in de oorlog slechts gedeeltelijk werden benut. De daaropvolgende vijf 

jaar valt nog een piek op. Tussen 1919-1925 steeg de productie en dit voornamelijk door een 

uitbreiding van het aantal ovens en een tijdelijk inzetten van meer arbeiders in 1920-1921. 

Vermeldingswaardig is het feit dat de gecorrigeerde productie per oven in deze periode ook toenam. 

Met andere woorden de ovens die gebruikt werden tussen 1919 en 1925 waren veel productiever dan 

ervoor.  

25 

Op basis van deze grafiek kan worden afgeleid dat er tot en met 1921 niet echt een technologische 

verbetering was. Het eerste herstel kwam dus door het hergebruik van ovens en het rekruteren en aan 

het werk zetten van meer arbeiders. Er werd bijgevolg ingezet op kwantiteit en niet op kwaliteit. Van 

1921 tot en met 1925 is echter wél sprake van een kwalitatieve stijging. Gedurende deze jaren zal de 

productie bijna verdrievoudigen van 1.402.610 ton naar 4.111.771 ton terwijl het aantal arbeiders 

 
25 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-
1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 
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daalde van 2.337 naar 1.630. Deze stijging kan worden toegeschreven aan meer maar ook vooral aan 

betere ovens die werden gebruikt. Dit wordt vooral duidelijk wanneer de vergelijking gemaakt wordt 

tussen 1910 en 1925. De productie steeg met meer dan één miljoen ton of 1/3 terwijl zowel het aantal 

arbeiders als de gebruikte ovens daalden. Vanaf 1926 lijkt het plafond van materiële investeringen 

echter bereikt en werd de productie verhoogd door extra personeel in te zetten. Deze blijkbaar 

gewijzigde strategie doet het aantal tewerkgestelde werkkrachten verviervoudigen. De productie 

steeg tussen 1926-1929 zelfs met 50% tot in 1930 toen zowel het aantal ovens als de productie 

opnieuw afnam. 

Met betrekking tot de productie van cokes kan het volgende besloten worden: 

1. Net voor de oorlog werd op de gestegen vraag ingespeeld door in meer arbeidskrachten te 

voorzien. 

2. Vervolgens werd tussen de jaren 1919 en 1925 de productie vooral verhoogd door het 

inzetten van betere ovens.  

3. Tegen 1926 was de limiet van het productiesurplus door het louter inzetten van meer en 

betere ovens bereikt en ging men opnieuw een beroep doen op extra personeel. 

Dit betekent dat met betrekking tot het onderzoek de industrie van cokes effectief inzette op een 

betere infrastructuur. Een verhoging van productiviteit door het inschakelen van extra personeel werd 

bijgevolg enkel gebruikt in tijdsnood of wanneer de fysieke capaciteit van het personeel was bereikt.  

Conclusie Steenkool 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de productie van ruwe- en geagglomereerde steenkool zich 

snel herstelde na de oorlog. De industrie van cokes daarentegen kende een ander verloop. De data 

tonen aan dat tot en met 1922 de focus binnen de steenkoolindustrie zich toespitste op de simpelere 

zaken. De innovatie en de investering die verderop in de jaren twintig tot bloei kwamen, kenden hun 

oorsprong al in 1921. Mogelijks zou dit kunnen betekenen dat de industrie van cokes zich tot en met 

1921 berustte in wat er voor de oorlog was en minder begaan was met het uitbouwen van een betere 

marktpositie. De toegenomen import van steenkoolproducten lijkt deze visie te ondersteunen. Vanaf 

1923 wijzigt de situatie echter significant. Er werden duidelijk meer cokes dan geagglomereerd 

steenkool geproduceerd en de industrie bewandelde een ander pad. Men slaagde erin de totale 

productie te doen stijgen en dit door te werken met kwalitatief en beter materiaal. De dipjes in de 

productie van steenkool gedurende de jaren 1921, 1922 en 1925 zijn waarschijnlijk toe te schrijven 

aan enerzijds de deflatoire wereldcrisis van het jaar 1921 en anderzijds de onzekerheid met betrekking 

tot de deflatoire politiek tijdens de jaren 1925-1926.26 

Uiteraard kan op basis van deze ene sector niet zomaar besloten worden dat België door de oorlog op 

economisch vlak het niet zo zwaar te verduren kreeg als algemeen gedacht. Bovendien veroorzaakte 

de oorlog inflatie wat zich weerspiegelt in de kosten per ton gedolven steenkool. Wat voorlopig wel al 

kan geconcludeerd worden is dat een voor België belangrijke industrie gedurende de Eerste 

Wereldoorlog stand heeft gehouden. De innovatie in productie situeerde zich in de productie van 

fabricaten waar vanaf 1921 werd ingezet op geavanceerde producten met name cokes. 

 

 
26 Peter Scholliers, “Koopkracht en indexkoppeling de Brusselse levensstandaard tijdens en na de eerste 
wereldoorlog, 1914-1925,” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 3, nr. 4 (1978): 337. ;  Van der Wee, 
Herman Frans Anna en Karel Tavernier. De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de 
twee wereldoorlogen (Brussel: Nationale Bank van België, 1975), 120-1.   
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28 

 
27 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 
28 Annuaire Statistique, (1913): 411-2 ; (1914): 439-40 ; (1915-1919): 61-3 ; 139-50 ; (1923-1924): 200-2 ; (1924-1925): 170-2 ; (1929-1932): 99 ; 168-9 ; 108. 

steenkool: Basin du Sud 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

productie in ton 23 916 560 23 053 540 22 972 140 22 841 590 16 714 050 14 177 500 16 862 870 14 919 700 13 825 700 18 342 950 22 143 010

uitgaven per ton ( f/ton ) 14,09 14,9 16,22 17,51 17,66 18,1 19,69 25,96 38,38 52,83 83,47

lonen in duizend frank 192 636 194 820 210 571 129 259 163 680 125 585 161 825 191 871 263 533 513 247 1 061 440

totale kost in duizend frank 336 823 343 403 372 695 399 969 295 139 256 496 332 009 387 382 530 650 969 032 1 848 469

coke productie in ton 3 110 820 3 160 950 3 186 780 3 523 000 1 799 700 1 490 100 1 935 820 981 930 1 140 600 756 890 1 835 400

geagglomereerd steenkool in ton 2 651 190 2 778 620 2 690 610 2 608 640 2 001 670 51 600 792 350 676 040 522 210 2 547 890 2 846 370

totale ovens 3 134 3 097 2 766 2 898 2 651 720 667 627 569 1 077 1 718

arbeiders coke productie 1 999 1 987 1 984 4 229 3 244 1 309 1 596 1 516 977 1 572 2 273

gecorrigeerde productie per oven in ton 1 556,19 1 590,82 1 606,24 833,06 554,78 1 138,35 1 212,92 647,71 1 167,45 481,48 807,48

productie per oven 992,60 1020,65 1152,13 1215,67 678,88 2069,58 2902,28 1566,08 2004,57 702,78 1068,34

index steenkool 100,00 96,39 96,05 95,51 69,88 59,28 70,51 62,38 57,81 76,70 92,58

index geagglomereerde steenkool 100,00 104,81 101,49 98,40 75,50 1,95 29,89 25,50 19,70 96,10 107,36

index cokes 100,00 101,61 102,44 113,25 57,85 47,90 62,23 31,56 36,67 24,33 59,00

hoogovens 40 46 50 54 54 6 6 1 / 13 28

steenkool: Basin du Sud 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

productie in ton 21 427 880 20 780 430 22 114 690 22 255 360 21 993 110 23 454 440 25 117 940 24 687 210 23 700 060 23 600 450

uitgaven per ton ( f/ton ) 85,97 76,7 95,58 113,47 97,27 111,32 142,58 132,94 150,3 160,73

lonen in duizend frank 1 068 852 911 436 1 182 839 1 442 572 1 219 835 1 411 530 1 982 540 1 841 935 1 984 401 2 137 891

totale kost in duizend frank 1 842 109 1 593 797 2 354 655 2 525 336 2 139 316 2 614 251 2 581 331 3 282 132 3 562 151 3 793 295

coke productie in ton 1 402 610 2 849 884 4 179 964 4 216 580 4 111 771 4 916 683 5 696 980 6 111 610 5 951 760 5 285 610

geagglomereerd steenkool in ton 2 676 680 2 497 350 1 929 260 2 030 310 2 237 171 2 142 660 1 688 970 1 956 130 1 832 210 1 706 240

totale ovens 1 813 2 521 2 724 2 741 2 984 3 037 3 128 3 096 3 057 2 883

arbeiders coke productie 2 337 1 866 1 522 1 573 1 630 6 390 6 081 6 155 5 986 5 939

gecorrigeerde productie per oven in ton 600,18 1 527,27 2 746,36 2 680,60 2 522,56 769,43 936,85 992,95 994,28 889,98

productie per oven 773,64 1 130,46 1 534,49 1 538,34 1 377,94 1 618,93 1 821,29 1 974,03 1 946,93 1 833,37

index steenkool 89,59 86,89 92,47 93,05 91,96 98,07 105,02 103,22 99,09 98,68

index geagglomereerde steenkool 100,96 94,20 72,77 76,58 84,38 80,82 63,71 73,78 69,11 64,36

index cokes 45,09 91,61 134,37 135,55 132,18 158,05 183,13 196,46 191,32 169,91

hoogovens 27 41 45 51 52 56 56 56 59 55
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Ontginning van erts 
België heeft behoudens de steenkoolwinning nooit echt bekend gestaan om haar delfstoffen. De 

economische schade van de oorlog wordt traditioneel vooral in de frontstreek en in de productie van 

halffabricaten en volledige fabricaten geraamd. Het nader beschouwen van de grondstoffen voor de 

industrie kan bijgevolg in combinatie met de analyse van de steenkoolindustrie nuttig zijn. De studie 

wordt daarom vervolledigd met de cijfers van ijzer, pyriet, lood en zink. Pirenne was van mening dat 

gedurende de oorlog deze industrietak bijna volledig stilviel en wat wel werd geproduceerd bestemd 

was voor de Duitse markt.29 Het cijfermateriaal voor pyriet en lood zijn helaas onvolledig maar de 

gegevens voor ijzer en zink zijn wel doorlopend gekend. Er werd voor deze vier grondstoffen gekozen 

omdat zink en ijzer al goed waren uitgebouwd en pyriet en lood nog relatief onbelangrijk waren. 

Zowel ijzer als zink kenden een gestage groei in de vier aan de oorlog voorafgaande jaren weliswaar 

met een kleine terugval in 1913. Over het algemeen was de productie in stijgende lijn alsook het aantal 

tewerkgesteld personeel. Ook pyriet kende een constant stijgende evolutie met een verdubbeling van 

de productie tegen 1913. Lood daarentegen kampte in eerste instantie met een serieuze daling zelfs 

halvering van de productie en kende daarna opnieuw een stijgende evolutie. Bijgevolg kan algemeen 

aangenomen worden dat de productie van deze grondstoffen voor de oorlog een positieve evolutie 

kende. 

Zowel ijzer, pyriet als lood bleven gedurende de oorlog de algemene economische dalende trend 

volgen. Zink wijkt wat af van de norm en zal gedurende de Eerste Wereldoorlog een continue daling 

hebben in zowel productie als in tewerkgesteld personeel. Interessant is het feit dat van de veertien 

zink producerende bedrijven er elf operationeel bleven en dat de overige drie bedrijven op het einde 

van de oorlog het werk gewoon hebben hervat. 

Niettegenstaande de onvolledigheid van het cijfermateriaal, kan met zekerheid worden gesteld dat 

zowel de productie van pyriet als van lood tot volle bloei kwam. Pyriet zal tussen 1919 en 1923 de 

productie van 60 naar 87.480 ton verhogen wat meer dan 326 keer de productie uit 1913 betekent. 

Lood kent eveneens een enorme groei en zal vanaf het moment dat er opnieuw cijfers ter beschikking 

zijn steeds een productie van ongeveer 90.000 ton realiseren. De ijzerontginning kende een moeilijker 

start en zal pas in 1924 weer vooroorlogse cijfers kunnen verwezenlijken. Na dit moeilijk herstel is er 

een constante stijging met een piek in 1927 om dan tot aan de grote depressie te schommelen tussen 

de gebruikelijke 150.000 en 160.000 ton. De zinkproducenten lijken harder getroffen en zullen de 

productie uit 1913 pas tussen 1926 en 1929 benaderen. Het aantal tewerkgestelde arbeiders is 

eveneens drastisch afgenomen en het plafond van een tewerkstelling van 7.500 arbeiders van weleer 

is lang niet meer te evenaren. Deze daling dient weliswaar een beetje te worden geneutraliseerd door 

het definitief sluiten van twee bedrijven na de oorlog.  

 
29 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 125-6.  
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30 Annuaire Statistique, (1913): 410 ; (1914): 438-43 ; (1915-1919): 64-65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 
170 ; (1929-1932): 108 ; 172 ; (1933-1934): 172. 
31 Annuaire Statistique, (1913): 410 ; (1914): 438-43 ; (1915-1919): 64-65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 
170 ; (1929-1932): 108 ; 172 ; (1933-1934): 172. 
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33 Annuaire Statistique, (1913): 410 ; (1914): 438-43 ; (1915-1919): 64-65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170 ; (1929-1932): 108 ; 172 ; (1933-1934): 172. 
 



Matthias Lambrecht Studentenn° 01600054 Masterproef Geschiedenis 
 

 

21 

Conclusie ontginning van erts 

Samenvattend stellen we bijgevolg vast dat sommige delfstoffen zoals pyriet en lood kort na de 

oorlog een explosie aan bedrijvigheid kenden. Zink en ijzer daarentegen hadden een zeer moeilijk 

herstel en de zinksector kon de klappen van de oorlog slechts kortstondig in 1928 volledig te boven 

komen. Het lijkt erop dat de bewering van Pirenne over een stilgevallen ontginning deels terecht 

was. De productie van ijzererts was in 1918 quasi onbestaande, zink kon beter standhouden. De 

impact van de oorlog was dus heel verschillend en kon zowel verwoestende en bij momenten kans 

biedende gevolgen hebben voor wat de ontginning van ertsen betrof. 

IJzer en Staal  
België moet voor wat betreft de staalindustrie op vlak van onderzoek nog wat achterstand wegwerken. 

De ons omringende landen zijn namelijk al sinds de jaren zeventig bezig deze toch wel belangrijke 

industriële sector in kaart te brengen.34 In vergelijking met de overige besproken thema’s zoals 

steenkool of het ontginnen van erts is de ijzer- en staalindustrie traditioneel gesproken het andere 

uiterste. Wanneer de literatuur het heeft over ‘de verwoesting’ zijn de ijzer- en staalindustrie het 

voorbeeld bij uitstek.35 De ijzer- en staalindustrie wordt aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 

voorgesteld als een op stoom en 19deeeuwse technologie gebaseerd log wezen. Een verouderde 

industrie die bijgevolg grotendeels stil stond tijdens het conflict.36 Deze visie was in wezen correct maar 

dient te worden genuanceerd. Op basis van mijn onderzoek kan ik afleiden dat de ijzer- en 

staalindustrie inderdaad niet langer aan de top stond maar ook dat er evoluties en vernieuwingen 

waren.  

De staalindustrie weerspiegelt bovendien de willekeur van de oorlogsverwoesting. In de 

steenkoolindustrie bleven grote delen gespaard omdat de Duitsers nood hadden aan deze 

grondstoffen. De metaalindustrie was dan weer eerder onderhevig aan hit-or-miss. De staalindustrie 

van Sambre et Moselle kon ontsnappen aan de oorlogsverwoesting en kende een redelijk intact 

productieapparaat. Deze machines waren bovendien modern aangezien er in de vijf jaar voorafgaand 

aan de oorlog veel werd geïnvesteerd. De regio kampte echter met veel opgeëist materiaal en leed 

bijgevolg op dit vlak veel schade.37  

Gietijzer 
Gietijzer fungeert als halffabricaat voor ijzerproducten en staal. Het is met andere woorden het 

basisproduct bij uitstek dat in de ijzerindustrie wordt vervaardigd. Bijgevolg zal het van belang zijn in 

de analyse of er geavanceerde dan wel eenvoudige zaken werden geproduceerd. 

De algemene productie van gietijzer is vanzelfsprekend gerelateerd aan het aantal hoogovens. Voor 

de oorlog volgden deze beide dan ook een gelijkaardige trend. Het aantal hoogovens nam toe met 

vijfendertig procent en de totale productie steeg met 34%. De start van de Eerste Wereldoorlog 

betekende onmiddellijk catastrofale gevolgen voor de gietijzerproductie. Acht op de negen hoogovens 

werden buiten gebruik gezet en de productie daalde enkel al in het jaar 1914 met 95,32%. De revival 

van 1916 betekende voor dit segment enkel een kleine opleving in de productie maar niet in het aantal 

 
34 Robert D. Cuff en Melvin I. Urofsky, “The steel industry and price-fixing during World War I,” The Business 
History Review 44, nr. 3 (herfst, 1970): 291-306.  
35 Sophie De Schaepdrijver, De groote oorlog : het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: 
Atlas, 1997) 34. ; Mahaim, La Belgique restaurée, 201-4. 
36 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 11 ; 117. 
37 Jean-Louis Delaet, “Industries métallurgiques au pays de Charleroi durant la Grande Guerre: le cas des usines 
métallurgiques du Hainaut,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en 
zones de guerre, eds. Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 144-52. 
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hoogovens. Niettemin duurt het tot 1918 vooraleer ook de laatst in gebruik zijnde hoogoven volledig 

komt stil te liggen. Het herstel in deze industrietak verliep grotendeels volgens het algemene patroon 

van de ijzer- en staalindustrie. In de eerste twee jaar na het einde van de oorlog werd bijna de helft 

van de vooroorlogse productie bereikt, zijnde 44,93%. Bovendien zijn dan de helft van het aantal 

hoogovens opnieuw in gebruik genomen. Met uitzondering van de jaren 1921 en 1925 kenden de jaren 

twintig een continue groei. In de volgende jaren steeg het aantal hoogovens tot het vooroorlogs niveau 

in 1926 werd bereikt. Enkel het jaar 1921 kende geen groei. De productie van gietijzer herwon vlugger 

terrein en kon al in 1924 dezelfde productie realiseren als voor de oorlog.  

Met betrekking tot de deelvraag of het gebruik van betere infrastructuur invloed heeft op het 

rendement hanteer ik dezelfde formule als in de analyse van de steenkoolindustrie. De totale 

productie (=P) te delen door de vermenigvuldiging van het aantal machines (=AM) enerzijds en het 

quotiënt van het aantal werknemers (WN) en het aantal machines anderzijds, zijnde 

P/((AM)*(WN/AM)). Op basis van de gecorrigeerde productie per oven kan worden opgemerkt dat de 

productie die voor de oorlog per arbeider en per oven werd behaald zich relatief constant positioneert 

rond de 435 ton met een uitschieter in 1913 van 469 ton. Tegen 1923 zullen de ovens opnieuw hun 

vooroorlogse productiviteit bereiken. Verderop in de jaren twintig wordt duidelijk dat hoewel de 

productiviteit per oven weliswaar gestegen is tot circa 535 ton per oven, de toename van de totale 

geproduceerde hoeveelheid toch wel voor het merendeel afkomstig was uit het extra personeel. De 

impact van de geavanceerdere ovens lijkt dus eerder beperkt.  

We stellen vast dat voor de oorlog op drie jaar tijd ‘zacht ijzer’ of ‘raffinage ijzer’ in productie quasi 

halveert van 115.760 ton in 1910 naar 66.370 ton in 1913. Gedurende de oorlog zal deze daling zich in 

eerste instantie voortzetten tot in het jaar 1916 wanneer het herleeft. De gegevens verder in de tijd 

zijn onvolledig maar tonen wel aan dat er een enorme schommeling aanwezig was. De productie zal 

dan in deze naoorlogse periode enerzijds evolueren naar zowel maal acht of zelfs maal tien ten 

opzichte van het vorige jaar maar anderzijds ook gelijkaardige dalingen meemaken. 

Het gietijzer bestemd voor de staalindustrie vertegenwoordigt het belangrijkste deel van de volledige 

productie. Behalve tijdens de jaren 1921 en 1925 waar kleine terugvallen in de productie merkbaar 

zijn, is er tot de grote depressie een duidelijke groei waarneembaar. Tegen 1924 overstijgt dit deel van 

de industrie zelfs haar vooroorlogse productie. 

Hoewel er nergens in de bron expliciet vermeld wordt wat ‘gietijzer voor speciale profielen’ precies 

inhoudt, kunnen we uit het feit dat het in een aparte categorie wordt vermeld afleiden dat het gaat 

om iets anders dan gietijzer (raffinage-ijzer) en staalijzer. Wellicht was het bestemd voor complexere 

fabricaten en zal het in mijn onderzoek gebruikt worden als indicator voor de productie van meer 

geavanceerde industriële producten. Het aantal ton gietijzer voor ‘speciale profielen’ stijgt aan het 

begin van de besproken periode en daalt vanaf 1912. De productie van dit product blijft in de eerste 

twee jaar van de oorlog relatief constant en komt zelfs hoger te liggen gedurende drie van de vier jaren 

tussen 1910-1913. Gedurende de tijdspanne 1916 tot 1920 zijn helaas geen cijfers beschikbaar maar 

gedurende de jaren twintig merken we wel een aantal zaken op. De productie stijgt gedurende dit 

decennium en kent een absolute piek in 1922. Tussen 1926 en 1928 blijft het relatief stabiel hangen 

met een productie van om en bij de 37.500 ton. Daarna merken we twee mindere jaren op voor deze 

tak van de gietijzerproductie.  

Opmerkelijk is het feit dat de tak ‘speciale profielen’ slechts een kleine fractie in de totale productie 

vertegenwoordigt. De productie is niet echt veel beduidend en stijgt zelden boven de één procent van 

de totale productie.  Verassend genoeg behaalt dit product tien procent gedurende het eerste 

oorlogsjaar. Helaas kan de impact van de oorlog zelf door een gebrek aan cijfermateriaal niet nader  
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beschouwd worden. Wellicht zouden dit opmerkelijke en interessante data betreffen. Uit de 

procentuele analyse kan echter wel besloten worden dat het aandeel van de ‘speciale profielen’ ten 

aanzien van de totale productie veel gestegen is ten opzichte van voor de oorlog.  

De gietijzerindustrie werd door de Eerste Wereldoorlog bijzonder hard getroffen. In het begin leek de 

impact beperkt. Er verloren 604 arbeiders hun werk wat neerkomt op 11% ten opzichte van het jaar 

1913 maar elk bedrijf bleef gedurende het jaar 1914 werkzaam. In 1915 slaat de situatie helemaal om 

en zijn nog slechts vier ondernemingen van de oorspronkelijk negentien actief. Uiteraard heeft dit ook 

een weerslag op de tewerkstelling en zijn er nog slechts 819 arbeiders in dit segment aan de slag. Dit 

vertegenwoordigt nog slechts 15,48% van de in 1913 tewerkgestelde arbeiders. In het voorlaatste jaar 

van de oorlog bereikte de situatie een dieptepunt. De gietijzerindustrie bestond toen nog uit één 

bedrijf met 441 tewerkgestelden of 8,3% ten opzichte van het jaar 1913. De heropbouw verliep 

gedurende de eerste twee naoorlogse jaren vrij vlot. De nijverheid telde opnieuw veertien bedrijven 

waar 4.319 arbeiders tegen eind 1920 opnieuw hun brood konden verdienen. Dit betekent 81,16% ten 

opzichte van de tewerkstelling van 1913. Na deze eerste twee jaar neemt het tempo wat af en stijgt 

zowel de kwantiteit van productie als het aantal tewerkgesteld personeel gestaag tot het in de jaren 

1923-1924 opnieuw het vooroorlogs niveau bereikt. In absolute aantallen wordt nooit meer de kaap 

van zestien ondernemingen overschreden wat dus betekent dat er drie ondernemingen door de Eerste 

Wereldoorlog definitief stopten met produceren. 

Conclusie gietijzer  

Bijgevolg kunnen we besluiten dat de productie van dit basisproduct een wisselvalige stijging kende na 

de oorlog en pas vanaf 1924 het vooroorlogse niveau bereikte. De productie was het grootst in de 

staalindustrie en niet in het segment raffinage of ijzer. De tak ‘speciale profielen’ kende een zeer 

wisselvallig verloop maar bleef significant hoger dan voor de oorlog. Het merendeel van de bedrijven 

hervatten hun activiteit na de oorlog. Het aantal hoogovens herstelde zich iets trager en zou een 

verhoging van de productiviteit per oven kennen in de jaren twintig. Samengevat zou ik niet durven 

stellen dat de gietijzerindustrie een tendens kende naar het terugplooien op oude vertrouwde 

producten. Sinds de jaren 1910-1911 merken we eigenlijk al een evolutie naar meer complexere zaken 

op. Het lijkt er dus op dat deze industriële tak zich al voor het conflict op een bepaalde manier aan het 

ontwikkelen was en dit grotendeels verder zette na 1918. Een laatste bedenking is wel de impact op 

de staalindustrie. De hoge nood aan gietijzer bestemd voor de staalproductie beïnvloedt zeer sterk de 

totale productie en daaraan gekoppeld natuurlijk het aantal bedrijven en tewerkgesteld personeel. 

Het zal van essentieel belang zijn om na te gaan of de tendensen in het segment gietijzer eveneens 

terug te vinden zijn in de staalindustrie. 
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IJzer 

Na een doorlichting van de evolutie van het halffabricaat wordt nu de productie van voorwerpen uit 

ijzer eens nader belicht.  

Voor 1914 ligt de productie van ijzeren producten rond de 300.000 ton met een uitschieter in 1912. 

Gedurende de periode 1914 tot 1918 volgt dit deel van de industrie grotendeels het gekende verloop 

van een continue daling en een revival in 1916. Opvallend is echter het feit dat de productie in 1914 al 

met de helft verminderd was wat ongetwijfeld de grote impact van de oorlog op de sector illustreert. 

Bovendien zal de productie gedurende de laatste twee jaar blijvend afnemen maar dan toch net boven 

de 50.000 ton stabiliseren. Het meest opvallende feit uit de analyse van de totale productie van 

voorwerpen uit ijzer vindt plaats na de oorlog. De productie herstelt zich relatief vlug. Tussen 1918 en 

1921 valt zelfs een verdrievoudiging op die de productie terugbracht naar de helft van de vooroorlogse 

waarde. Verderop in de jaren twintig zal deze groei echter snel afnemen. De productie steeg na 1922 

langzaam en piekte uiteindelijk in 1924 op twee derde van het vooroorlogs niveau. Nadien merken we 

een dramatische daling in het volgende jaar en kan nog amper de kaap van 100.000 ton bereikt 

worden. De daling is niet definitief, er valt wat fluctuatie op te merken maar de productie bereikt nooit 

meer de volumes van voor de Eerste Wereldoorlog. De productie van voorwerpen uit ijzer zal door de 

Eerste Wereldoorlog nooit komen stil te vallen in België. Bovendien is er absoluut zeker sprake van 

enig herstel. Desalniettemin leert het cijfermateriaal ons met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid dat de periode 1914-1918 een opdoffer voor deze industriële tak heeft betekend en 

dat ze deze nooit meer te boven is gekomen. 

De commerciële producten en sporen vertegenwoordigen dergelijk groot aandeel van de algemene 

productie (74%-91%) waardoor dezelfde vaststellingen als bij de algemene productie kunnen worden 

doorgetrokken. De absolute cijfers tonen derhalve dezelfde evolutie als bij de totale productie met 

uitzondering van het feit dat in 1924 meer dan twee derde van het vooroorlogse niveau werd bereikt. 

Procentueel zijn er echter wel veranderingen waarneembaar. Tussen 1910 en 1913 bedraagt het 

gemiddelde procentuele aandeel van de commercieel bedoelde goederen en sporen 78% in. Van 1919 

tot 1930 evolueert dit gemiddelde naar 87%. Deze percentages en de evolutie van de totale productie 

tonen aan dat de ijzerindustrie na de oorlog in verval geraakte. De ijzerindustrie produceerde niet 

enkel minder maar ook minder gevarieerd. 

Interessant zijn de categorieën: geslagen ijzer, grote rollen en platen alsook de hoefijzers en klemmen. 

Kanttekening bij deze drie categorieën is het feit dat voor een groot deel van de beschouwde periode 

geen gegevens beschikbaar zijn. Normaliter niet ideaal voor een studie of een onderzoek maar 

vanwege de schaal en de tijdspanne waarin de data ontbreken zou het hier best kunnen gaan om een 

stilgevallen productie in de plaats van om een ongekende productie. Tot het moment dat de oorlog 

uitbreekt wordt jaar na jaar geslagen ijzer geproduceerd alsook in de segmenten van grote 

rollen/platen en hoefijzers en klemmen. De gezamenlijke productie is weliswaar zeer gering en 

schommelt tussen de 5,3% en 7,4% van de totale productie van voor 1914. Gedurende de oorlogsjaren 

valt de productie echter volledig stil. Voor de rest van de beschouwde periode zien we een duidelijk 

verschil met het eerste deel. De productie zal zo sterk afnemen dat nooit meer dan één van deze drie 

segmenten tegelijk actief is en het volume van de gezamenlijke productie zal nooit hoger bedragen 

dan anderhalve procent van de totale productie. Hieruit kan afgeleid worden dat deze takken zich na 

de oorlog nooit meer hebben hersteld.   

Voor wat betreft fijne platen en rollen zijn wel cijfergegevens over de ganse periode beschikbaar. Vanaf 

het jaar 1911 tot de start van de oorlog merken we op dat dat de productie jaar na jaar achteruitgaat. 

De ommekeer voor de productie van dit product gebeurt pas in 1916 met de korte algemene 
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opflakkering maar gaat daarna opnieuw afnemen tot de herstelfase. De productie stijgt dan tot en met 

1929 met een uitschieter in 1920 en een daling in 1926 maar blijft significant lager dan voor de oorlog.  

Net zoals gietijzer lijken speciale profielen zeer wisselvallig van aard te zijn. Zoals eerder gemeld 

beschouw ik speciale profielen als een segment gericht op meer geavanceerde producten. Alle andere 

categorieën dekken immers meer de lading van de gewone producten. Voor het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog valt, behoudens het jaar 1913, een algemene daling op te merken. Gelet op het 

feit dat zoals we gezien hebben bij gietijzer de productie steevast onderhevig was aan fluctuaties 

mogen we niet besluiten dat er sprake was van een bewuste afbouw maar dat het hier eerder ging om 

standaard schommelingen. Uiteraard bracht de oorlog een algemene daling met zich, de opflakkering 

in 1916 even buiten beschouwing gelaten. De jaren 1919 en 1920 stonden in het teken van herstel 

maar niet van die orde dat het bijzonder indrukwekkend was. Het derde decennium van de twintigste 

eeuw begon daarentegen met zeer hoge cijfers. Er werd een productie van 32.760 ton gerealiseerd en 

kwam hierdoor dicht bij de piek van 34.360 ton uit 1910, het hoogste productiecijfer van de besproken 

periode. Over de rest van de beschouwde periode was de productie gelijkaardig zoals de andere 

categorieën, met name een sterke afname in productie ten opzichte van voor het jaar 1914. Dit wordt 

vooral duidelijk na 1926, de productie zal dan nooit meer vijf cijfers bedragen.  

De onderstaande grafiek biedt in één oogopslag een mooie samenvatting van de belangrijkste 

evoluties. Waar in het jaar 1910 de vier weergegeven categorieën nog bijna allemaal 10.000 ton 

productie kenden, slaagde twintig jaar later enkel nog de categorie fijne platen en rollen in dergelijke 

realisatie. Het toont bovendien aan hoe deze daling niet veroorzaakt werd door de Eerste 

Wereldoorlog maar hierdoor enkel werd versneld. Drie van de vier categorieën daalden in 1913 ten 

opzichte van het jaar ervoor en de helft ten opzichte van het jaar 1910. De Eerste Wereldoorlog maakte 

bijgevolg een einde aan de productie van zaken die al op de terugweg waren maar betekende geen 

einde voor de ijzerproductie op zich. Fijne platen en rollen bijvoorbeeld nam wat af maar tot aan de 

grote depressie kon dit product zich zowel tijdens als na de oorlog handhaven. De categorie van 

speciale profielen blijft een bizar gegeven. De productie kende een algemeen dalende tendens maar 

van tijd tot tijd deden er zich wel pieken voor. 
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Een goede indicator van de ondernemingsdrang binnen dit deel van de ijzer- en staalsector is 

ongetwijfeld het aantal bedrijven. Voor de oorlog is dit in volle expansie en evolueert het aantal 

ondernemingen van 36 naar 42. Gedurende de jaren 1914-1918 valt een opmerkelijke evolutie waar 

te nemen. In het eerste oorlogsjaar halveert het aantal naar 21 om daarna voorzichtig te stijgen naar 

29 in het jaar 1916. Opvallend genoeg zet deze trend zich gewoon door gedurende het verdere verloop 

van de oorlog tot respectievelijk 39 en 40 bedrijven in 1917 en 1918. Toch wordt het vooroorlogs 

niveau van 42 maar pas overstegen in 1922 en dit vanwege een daling in 1919. Na 1922 zet de stijging 

zich gewoon verder om uiteindelijk te stabiliseren rond een aantal van 48 ondernemingen. Vooral de 

daling tussen 1918 en 1919 is verassend omdat ze samenviel met het begin én de beste periode van 

herstel. Ondanks de stijging in aantal bedrijven zou de productie toch halveren tussen 1916 en 1917 

en dan stagneren voor de rest van de oorlog. Misschien zit precies daar de verklaring. Een veertiental 

bedrijven die tijdelijk moesten sluiten nadat de oorlog voorbij was. Mogelijke oorzaken waarom deze 

ondernemingen dicht gingen zijn misschien te zoeken in het broodnodig uitvoeren van 

reparatiewerken of omdat ze gecollaboreerd hadden. Deze vaststelling verdient nader onderzoek. 

Door het ontbreken van de identiteitsgegevens van deze bedrijven zal dit wellicht niet eenvoudig zijn. 

 

 
40 Annuaire Statistique,  (1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 
170-1. 
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41 Annuaire Statistique,  (1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 170-1. 
42 Annuaire Statistique,  (1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 170-1. 
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Conclusie ijzer 

Hoewel ik aan de hand van mijn analyse geneigd ben aan te nemen dat de Eerste Wereldoorlog niet 

de totale verwoesting voor de Belgische industrie heeft betekend zoals in de jaren twintig en deels nog 

vandaag de dag wordt aangenomen, was dit ergens wel het geval voor de ijzerindustrie. Sommige 

producten kenden al een dalende productie aan het begin van de oorlog waardoor de oorlog definitief 

en onomkeerbaar hun einde inluidde. Producten die voor de oorlog wel nog op de markt meespeelden 

konden nooit meer hun vooroorlogse productie evenaren. Uitzondering hierop zijn de speciale 

profielen in 1921. De afname van de productie gedurende de oorlog zelf was snel en op grote schaal 

maar niet onoverkomelijk. Tekenend voorbeeld hiervan is de steenkoolindustrie die zich zeer snel 

herstelde.  De grootste impact gebeurde na de oorlog in volle herstelperiode. De ijzerproductie van 

België na 1914-1918 was namelijk van een gans andere grootorde dan ervoor. Om te beginnen 

hervatten op zijn minst drie bedrijven nooit meer hun activiteit. Bijkomend was er natuurlijk het 

verdwijnen van meer dan een derde van de productie en tot slot werd die productie ook veel 

homogener. Hoefijzers, klemmen, grote rollen/platen en geslagen ijzer werden zo goed als niet meer 

gemaakt en ook fijne platen/rollen en speciale profielen waren minder in trek. Er werd teruggeplooid 

naar wat ook voor de oorlog het belangrijkste was geweest, namelijk de commerciële producten en de 

sporen. 

Staal 
De staalindustrie is voor dit onderzoek veruit het meest interessant. Niet enkel om te vergelijken met 

de andere sectoren en de bevindingen in de context te plaatsen maar ook omdat dit de meest 

uitgebreide van de drie deelsectoren binnen ijzer en staal is. De staalindustrie kende heel wat 

problemen tijdens de oorlog en dit vooral door de opeisingen van materiaal en machines, het wettelijk 

beperken van de productie en de ontmantelingen. Gedurende de oorlog legden vooral de grote 

ondernemingen de activiteit stil omdat de eigenaars weigerden voor de bezetter te werken. Volgens 

Madeleine Jacquemin keerde slechts een klein deel van de opgeëiste machines terug en waren de 

meeste tot schroot herleid. Dit laatste was niet noodzakelijk onoverkomelijk omdat men hierdoor na 

de oorlog kon profiteren van het gebruik van betere installaties. Bovendien waren volgens Jacquemin 

eind 1919 99% van de ondernemingen in de staalindustrie opnieuw open.43 

Om te beginnen wordt de totale staalproductie onder de loep genomen. De eerste drie jaren van de 

beschouwde periode kennen een groei van circa 8% tot 15% ten opzichte van het vorige jaar wat in 

absolute cijfers meer dan 300.000 ton betekent. Het jaar 1913 viel voor de staalproductie wat tegen 

hoewel de afgenomen productie wat kan worden gerelativeerd vanwege een cumulatie van kleine 

dalingen in de meeste industriële producten. Deelsegmenten zoals commerciële producten en speciale 

profielen kennen echter een groei. Deze gegevens zullen verderop nader geanalyseerd worden. 

Gedurende de oorlog zal de productie continu blijven dalen. Deze evolutie wordt omstreeks 1916 wat 

gestabiliseerd maar de productiedaling blijft. Opmerkelijk is wel dat van 1915 tot en met 1918 de totale 

productie helemaal niet overeenkomt met de som van de gekende variabelen en dit in tegenstelling 

tot elders in de periode. De verschillen zijn het grootst in de oorlogsjaren waar er tussen de 44,88% en 

29,04% aan verschil is op vlak van totale productie. De cijfers zijn lang niet altijd conform aan elkaar 

waarbij verschillen rond de 3,5% voor en 1,5% na de oorlog als normaal beschouwd kunnen worden. 

De grote verschillen van 29% daarentegen zijn absoluut wel significant. De meest plausibele verklaring 

voor deze afwijking zullen wellicht bureaucratische fouten zijn veroorzaakt door de 

oorlogsomstandigheden. Als ik in dit werk verwijs naar de totale staalproductie en hun cijfermateriaal 

 
43 Madeleine Jacquemin, “L’industrie sidérurgique belge pendant la Grande Guerre. Le cas des Forges de 
Clabecq,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. 
Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 187-93. 
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zal ik voor het gemak wel altijd werken met de totale productiecijfers uit de Annuaire Statistique en 

niet met de som van de variabelen. Wanneer de occasionele daling tussen 1921 en 1925 buiten 

beschouwing wordt gelaten en rekening houdend met het trage herstel, valt er voor de staalindustrie 

na de oorlog toch een continue groei op te merken. In de eerste twee naoorlogse jaren kan men zelfs 

meer dan de helft van de vooroorlogse productie realiseren. Niettegenstaande de terugval in 1921 

werd er na drie jaar tijd toch zeker 52% van de vooroorlogse productie opnieuw gefabriceerd. Het zal 

echter wel tot 1923 duren vooraleer de totale vooroorlogse productie wordt overtroffen. Vanaf 1926 

worden deze grotere productievolumes definitief bestendigd. De productie steeg tussen 1925 en 1929 

met 82,35% en bedroeg daarmee bijna het dubbele van de productie uit 1910. Deze cijfers bevestigen 

in eerste instantie het langzame herstel. Eigenlijk zijn het vooral de magere jaren 1921 en 1925 die 

zorgen voor een wat vertekend beeld. Over het algemeen kende deze industriële tak een stijgend 

verloop voor de oorlog maar vooral ook na de oorlog.  

44 

Tot aan de start van de Eerste Wereldoorlog steeg het aantal bedrijven in deze sector langzaam maar 

gestaag. Van 25 in 1910 tot 28 in 1913 en 29 in 1914. Opvallend is dat gedurende de oorlog een aantal 

bedrijven moest afhaken maar vanaf 1917 het aantal ondernemingen snel steeg van 19 naar 32. Deze 

plotse toename van dertien extra vestigingen doet vermoeden dat ze vooral voor militaire doeleinden 

waren bedoeld gelet op het feit dat ze enkel actief waren gedurende de resterende duur van de oorlog. 

Dit besluit wordt verder onderbouwd door het feit dat letterlijk alle gekende producten gedurende de 

bedrijvigheidsduur van deze bedrijven in productie daalde. Deze dertien mogelijks oorlog gerelateerde 

ondernemingen verklaren misschien deels de grote verschillen tussen de som van de variabelen en de 

eigenlijke cijfers van de totale productie. Helaas komen ze maar heel kortstondig voor en ontstonden 

de ‘verschillen’ in de statistieken al voor de komst van deze ondernemingen. Jammer genoeg wordt er 

bovendien ook geen melding gemaakt van de identiteitsgegevens van deze ondernemers wat in verder 

onderzoek interessant zou kunnen zijn om dit fenomeen nader te analyseren.  

 
44 Annuaire Statistique,  (1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 
170-1. 
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Na de oorlog herneemt het aantal actieve ondernemingen snel en tegen 1921 zijn er al twee bedrijven 

meer dan voor de oorlog. De stijging zal na 1921 wel in tempo afnemen. Gedurende de volgende negen 

jaar schommelt het aantal staalbedrijven dan ook tussen de 31 en 35. 

Voor wat betreft de staalovens, staalconverters en elektrische ovens merken we op dat voor het jaar 

1914 de oveninfrastructuur slechts kleinschalig verandert. Een kleine vermindering van één à twee 

staalovens of een stijging van zes of veertien converters tegen 1913 maar algemeen genomen geen 

noemenswaardig verschil. De productie neemt in deze tijd echter wel toe en vreemd genoeg nemen 

we een daling waar precies op het moment dat er meer apparaten in dienst worden genomen. Het 

aantal staalconverters bleef in dalende lijn gaan. Het aantal staalovens ging tijdens de oorlog en meer 

bepaald in 1916 kort omhoog om dan opnieuw in verval te raken. Opvallend is hoe snel alle apparatuur 

na het einde van de oorlog wederom in werking werd gezet. In 1920 bereikte men de kaap van 92% 

van het aantal staalovens ten opzichte van het jaar 1913 en 70% van de converters. Beide segmenten 

bleven in aantallen toenemen tot 1923-1924. Daarna bleef het segment van converters vrij stabiel qua 

aantal maar de staalovens verminderden met een kwart om uiteindelijk te blijven hangen tussen de 

34 en 36. De productie lijkt hier niet door gehinderd waardoor de schommelingen mogelijks kunnen 

wijzen op een omschakeling naar betere ovens. Dat vanaf 1922 steeds meer elektrische ovens in 

gebruik werden genomen zou hier een kenmerk kunnen zijn. Helaas is het zonder concrete gegevens 

van de arbeiders onmogelijk om tot een besluit te komen zoals bij de gietijzer en de steenkoolindustrie 

wel het geval was. 

45 

Het onderzoek naar commercieel staal kan zijn nut hebben omdat we opmerken dat er in de 

ijzerindustrie op deze producten werd teruggeplooid. Tussen 1910 en 1913 zal zowel de totale 

hoeveelheid geproduceerd staal als het aandeel op het totaal stijgen. De oorlog zal aan deze positieve 

evolutie een einde maken. In tegenstelling tot andere sectoren was er geen heropleving in 1916 maar 

zal de productie jaar na jaar dalen. De heropbouw verliep gelijkaardig met andere sectoren. In de 

eerste twee jaar bereikte men ongeveer twee derde van de vooroorlogse productie maar door een 

dipje in 1921 duurde het tot 1924 voor de productie het niveau van 1913 overschreed. Dit betekent 

 
45 Annuaire Statistique,  (1914): 442 ; (1915-1919): 65 ; (1923-1924): 206-7 ; (1924-1925): 170-3 ; (1929-1932): 
170-1. 
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dat de commerciële stalengoederenproductie zich iets trager herstelde dan vele andere industriële 

takken die al tegen 1922-1923 waren hersteld. In 1925 zal de productie wederom dalen om nadien tot 

de depressie van de jaren dertig te stijgen. Op procentueel vlak zien we een duidelijk verschil met het 

segment van commerciële producten en sporen uit de ijzerindustrie. De ijzerindustrie zou namelijk een 

gemiddelde toename kennen van 9% op het al aanzienlijke deel van circa 78%. Het aandeel 

commerciële producten zal maar weinig veranderen van 30,12% naar 28,8% wat zou kunnen 

betekenen dat er een heel andere evolutie in de staalproductie was. De gegevens van de ijzerproductie 

namen in de telling ook het segment sporen mee die binnen de staalindustrie eigenlijk een aparte 

categorie vormden. Voor de Eerste Wereldoorlog vertegenwoordigden commerciële producten van 

staal en het segment sporen gemiddeld samen 49,39 % van de totale productie. Na de oorlog bedroeg 

dit nog slechts 40,7%. Dit verschil is te wijten aan een daling in de productie van sporen maar 

onderschrijft bovendien het feit dat de staalproductie niet louter en alleen terugviel op slechts twee 

producten. 

Dat het segment sporen en aanverwante producten gerealiseerd binnen de staalindustrie procentueel 

sterk afnam, laat ons nieuwsgierig worden naar de absolute cijfers. Voor 1914 was de productie stabiel 

met 340.000 ton. De oorlogssituatie veroorzaakte een enorme impact waardoor elk jaar de productie 

meer en meer kelderde tot op het einde nog slechts 220 ton of 0,06% van de vooroorlogse productie 

werd gerealiseerd. Na de oorlog zal de productie zich nooit dermate herpakken dat de cijfers van voor 

het jaar 1914 overschreden werden. Enkel in het jaar 1924 werd de kaap van 300.000 ton nog eens 

behaald. Het herstel verliep dan ook uiterst langzaam. Tegen 1921 werd maar één derde geproduceerd 

ten opzichte van acht jaar daarvoor. Tot 1924 is er weliswaar een stijgende trend maar daarna begint 

het bergafwaarts te gaan en zal de productie met uitzondering van een kleine opflakkering in 1926 

stagneren rond de 230.000 à 240.000 ton. 

De halffabricaten vormen een interessant gegeven met betrekking tot de deelvraag over de 

geavanceerde dan wel simpele producten. Helaas werden voor deze variabele maar weinig cijfers 

bijgehouden zodat enkel de periode 1922-1928 in beschouwing kan worden genomen. Ondanks het 

beperkt cijfermateriaal suggereren deze gegevens dat de productie van halffabricaten minder was dan 

de productie van afgewerkte producten maar alleszins niet gering. Algemeen stellen we een sterk 

stijgend verloop vast maar door een gebrek aan vooroorlogse cijfers is het niet duidelijk of dit een 

nieuw fenomeen was of niet. 

Vanwege de voorgaande beperkingen nemen we de speciale profielen nader onder de loep. 

Gedurende de eerste vier beschouwde jaren merken we dat de productie jaar na jaar toenam om 

tijdens de oorlog compleet naar beneden te duiken. In 1913 produceerde men nog 187.420 ton maar 

tegen het einde van de oorlog schiet daar maar een schamele 90 ton van over. De productie zal na de 

oorlog snel stijgen en in 1920 bereikte men opnieuw 117.130 ton. Ondanks een kleine stagnatie in 

1921 zal tegen 1924 de vooroorlogse productie op grootschalige wijze overtroffen worden met een 

productie van 252.115 ton. Hierna zal de productie rond de 300.000 ton blijven hangen maar wel 

onderhevig zijn aan grote schommelingen. De jaren 1925 en 1929 zijn met respectievelijk 155.754 en 

415.500 ton vrij opmerkelijk. Algemeen kan worden besloten dat de productie van speciale profielen 

sterk toenam. De grootste stijgingen vallen weliswaar samen met de meest significante vooruitgang 

van de totale productie waardoor er niet echt sprake kan zijn van een focus op speciale profielen maar 

eigenlijk gewoon overeenkomstig is aan de sectorale groei. Hetzelfde geldt voor de halffabricaten. 

Procentueel wordt het eveneens duidelijk dat de groei effectief weinig te maken heeft met bewuste 

specialisatie na de oorlog maar eerder een verder groeien bestendigt van wat voor de oorlog begon. 

De eerste vier beschouwde jaren kenden een gemiddeld aandeel van 9,24% en maximaal van 10,08% 

terwijl de twaalf jaar na de oorlog gemiddeld 10,9% en maximaal 13,31% van de totale productie 

uitmaakten. De speciale profielen groeiden gestaag maar niet spectaculair. Er werd bijgevolg eerder 
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gekozen voor een organisch verloop en niet echt ingezet op geavanceerde goederen in de 

staalindustrie. Treinwielen, banden en assen, U-leggers, roeden en bladijzer, grote rollen/platen, fijne 

rollen/platen en geslagen staal hebben allemaal een industriële functie waardoor ze worden 

samengenomen. Deze zes variabelen kenden voor de oorlog een gelijklopende trend. Met uitzondering 

van roeden en bladijzer in 1911 kende deze groep tussen 1910 en 1912 een stijgend verloop. In 1913 

kampte deze categorie met een collectieve terugval en nam de productie af. Deze achteruitgang was 

het meest uitgesproken bij de categorieën U-leggers, treinwielen en banden en assen. Bij de overige 

valt een lichte verlaging op maar de U-leggers, treinwielen en banden en assen dalen met 

respectievelijk 18% en 15,3%. Dit kan het gevolg zijn van een simpele fluctuatie van de markt of het 

begin van een evolutie. Door het uitbreken van de oorlog werden de kaarten alleszins opnieuw 

geschud waardoor zekerheid ontbreekt. De oorlog hakte er meteen in en alle deelsegmenten zullen 

tussen de 29,66% (roeden en bladijzer) en de 55,62% (treinwielen en banden en assen) verliezen. 

Opvallend is wel dat treinwielen en banden en assen evenals de U-leggers altijd al de zwaarste klappen 

incasseerden zowel voor de oorlog, tijdens de eerste schokken in 1914 en in 1916. De andere vier 

branches zullen zich in 1916 wat kunnen herpakken maar de U-leggers, treinwielen en banden en assen 

slinken steeds meer. Na 1916 zullen de zes categorieën een absoluut dieptepunt in de productie 

kennen. Voor wat betreft de U-leggers en geslagen staal zijn er geen cijfers bekend van het laatste 

oorlogsjaar. Gelet op het feit dat er al een algemene dalende trend was en de laatst gekende productie 

slechts 90 ton en 240 ton bedroeg is het ook mogelijk dat de productie compleet was stilgevallen.  

Opmerkelijk in het segment fijne rollen en platen is het feit dat voor de oorlog deze categorie de vierde 

grootste van de zes was met een productie die maar net boven de 100.000 ton lag. Met uitzondering 

van het jaar 1916 zal dit segment verder omlaaggaan maar nooit onder de 10.000 ton zakken. De 

afzetmarkt van fijne platen en rollen blijft gehandhaafd en zal in 1918 een productie realiseren die 

bijna vijf keer zo groot is als de andere vijf deelsegmenten samen. Niettegenstaande de staalindustrie 

zwaar onder de oorlog heeft geleden, heeft ze nooit volledig stilgelegen. Na de oorlog verliep het 

herstel vlot. Alle branches samen zouden op twee jaar tijd bijna 50% van hun productie uit 1913 terug 

fabriceren. Roeden en bladijzer, fijne platen/rollen en geslagen ijzer zouden zelfs tussen de 88,9% en 

97,45% herstel hebben. De cijfers zijn mogelijks wat misleidend omdat het jaar 1921 alweer een 

algemene daling betekende. Dit was zeker het geval voor fijne platen/rollen en geslagen staal. Het 

verdere verloop was voor alle deelsegmenten verschillend.  

De branches treinwielen en banden en assen groeiden door en piekten in 1924. Daarna evolueerde de 

productie naar een lager niveau om uiteindelijk met uitzondering van het jaar 1927 nooit meer het 

niveau van voor de oorlog te bereiken. De U-leggers stegen eveneens in productie tot het jaar 1924 en 

behaalden, afgezien van het jaar 1925, zelfs nog hogere niveaus. Uiteindelijk valt er weinig significante 

stijging op te merken ten opzichte van voor de oorlog. De sector roeden en bladijzer konden de stijging 

in de productie handhaven tot aan de grote depressie. De categorie grote rollen en platen werd de 

grootste van de zes deelsegmenten en kende tot 1928 een uitsluitend stijgend verloop. De branche 

fijne platen en rollen herstelde vlug om daarna met wat fluctuaties te moeten afrekenen en vanaf 1925 

in stijgende lijn te gaan. Het indrukwekkende herstel van de branche geslagen staal in de eerste twee 

jaar na de oorlog zal echter niet gehandhaafd blijven in het volgende decennium. Er werd nog een 

succesvol jaar in 1925 gerealiseerd maar daarna werd enkel nog een verwaarloosbare productie 

gerealiseerd in vergelijking met de rest. 
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Conclusie staal 

De oorlog spaarde net zoals bij de ijzerindustrie de staalproductie niet. Het herstel verliep veel 

moeizamer dan in de steenkoolindustrie maar op drie jaar tijd zou toch bijna de helft van de productie 

hersteld zijn. De jaren twintig toonden een staalindustrie in groei en met uitzondering van het jaar 

1925 een continue stijging tussen 1921-1929. Dit was een grotere groei dan voor de oorlog maar die 

door de tegenvaller van het jaar 1925 toch wat aan impact verloor. De ondernemingsdrang in de 

staalindustrie ondervond geen gevolgen door de oorlog en in 1921 waren er al meer staalproducenten 

dan in het vorige decennium. De machinale infrastructuur zou zeer snel worden heropgebouwd en 

waarschijnlijk zelfs worden verbeterd. De analyse van de specifieke producten toonde aan dat de 

productie heterogeen bleef en toenam. Vermeldingswaardig zijn wel de sporen en aanverwante die 

nooit meer het vooroorlogs niveau behaalden. De dalingen in deze branche verklaarden dan ook veel 

van de procentuele stijgingen elders. De groei in de staalindustrie van speciale profielen kwam eerder 

voort van een normale vooroorlogse groei dan van een verlegde focus op geavanceerdere zaken. Bij 

de strikt industrieel gerichte goederen valt op te merken dat gedurende de oorlog de productie van 

fijne platen en rollen zich het best wist te handhaven. Na de oorlog zullen sommige segmenten zoals 

treinwielen, banden en assen en U-leggers weinig tot zelfs negatieve groei kennen. Roeden en 

bladijzer, grote rollen/platen en fijne platen/rollen schreven dan weer een meer positief verhaal.  

Import en export 
In de aanloop van 1914-1918 had België een import ter waarde van vijf miljard Belgische franc en een 

exportwaarde van 3,75 miljard. De handel met het buitenland was met andere woorden niet 

onbelangrijk voor de Belgische economie.48 Hoewel de import- en de exportcijfers ons veel kunnen 

leren, moeten we kritisch zijn in het gebruik en interpretatie van deze data. Gelet op het feit dat de 

import en de export gedurende de oorlog waren stilgevallen, is er geen cijfermateriaal voorhanden 

gedurende de periode 1914-1918. Bovendien werd de aanpak van bijhouden van deze cijfers meerdere 

keren gewijzigd. Terwijl de productiecijfers in de Annuaire Statistique gedurende de besproken 

periode een min of meer identieke beschrijving kennen, wijzigt bij de import- en exportgegevens de 

achterliggende inhoud waardoor het onduidelijker wordt wat er precies mee wordt bedoeld. 

Opmerkelijk is het enorme verschil tussen de cijfers van voor en na het jaar 1925. Na 1925 zien we 

import- en exportcijfers die het zes- tot tienvoudige zijn van de data van voor 1925. Omwille van het 

feit dat dit zich aftekent over de ganse lijn kan het niet te wijten zijn aan typefouten of sectorale 

oorzaken. Ik betwijfel eveneens of de impact van de devaluering van de Belgische franc dermate groot 

was dat deze verantwoordelijk zou kunnen zijn voor dergelijke indrukwekkende bloei van de handel. 

Gelet op het feit dat er vanaf 1925 hier en daar al wat wijzigt in de beschrijvingen en er bovendien 

eveneens een aantal zaken niet meer worden vermeld in de laatste jaren van de beschouwde periode, 

lijkt de meest aannemelijke verklaring te zoeken in het feit dat men na 1925 de berekeningswijze van 

de opgemaakte verslagen heeft gewijzigd. Het spreekt voor zich dat ik in mijn onderzoek een 

onderscheid behoud van de data van voor en na het jaar 1925 en dat de interpretatie van deze cijfers 

zich vooral richt op de eventuele waarneembare evoluties. Omdat chemische producten en machines 

door de grote diversiteit in gesofisticeerde zaken een goed beeld bieden of het hier al dan niet gaat 

om door de industrie vervaardigde geavanceerde producten, worden deze apart behandeld.           

 
48 Albert Henry, Le ravitaillement de la Belgique pendant l'occupation Allemande (Paris: Presses universitaires 
de France, 1924), 11. 
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De import van steenkool neemt explosief toe gedurende deze periode en meer bepaald tijdens de 

jaren twintig. Dit valt al van voor de oorlog op te merken waarbij elk jaar de import met circa 800.000 

ton toenam. De Eerste Wereldoorlog doet de groei wat afremmen en het duurt tot 1924 vooraleer er 

opnieuw meer geïmporteerd wordt dan voor de oorlog. Deze expansie van invoer blijft ook daarna 

behouden. De export verloopt met uitzondering van de jaren 1919 en 1921 over de ganse periode 

minder dan de import en stagneert al voor de oorlog op circa vijf miljoen ton. Bijgevolg had België al 

van voor de oorlog nood aan heel wat extra brandstof en zette deze trend zich gewoon in de jaren 

twintig verder.  

Voor wat betreft de textielsector ontbreekt over meer dan de helft van de besproken periode 

cijfergegevens. Desalniettemin kan uit wat voorhanden is afgeleid worden dat voor het jaar 1925 

België vooral afgewerkte producten als kleding importeerde en voornamelijk halffabricaten zoals 

draad, koorden en weefsels uitvoerde. Na het jaar 1925 blijven draad, koord en weefsel de 

voornaamste exportgoederen maar wordt bijkomend ook veel meer kleding geëxporteerd. De export 

van kleding zal zelfs de import overstijgen, een duidelijk gevolg van de stabilisatiemaatregelen van 

1925. Daar waar voor 1925 de textielsector voornamelijk halffabricaten exporteerde en fabricaten 

importeerde wordt na 1925 veel meer uitgevoerd over de ganse lijn. Uiteraard zijn de cijfers te beperkt 

om hier grote conclusies uit te trekken maar toch is er enige indicatie van hoe de Belgische industrie 

na de Eerste Wereldoorlog niet doelbewust terugplooide op halffabricaten maar waarschijnlijk nog 

niet in staat was te concurreren met de buitenlandse fabricaten.  
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49 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
50 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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Chemische producten en machines 

De evolutie van geagglomereerd steenkool en cokes biedt enkel inzicht over in welke mate moeilijker 

te fabriceren goederen werden geproduceerd. Het is echter de import- en exportgraad van machines 

en chemische producten die kunnen aantonen hoe geavanceerd de Belgische producten waren in 

vergelijking met het buitenland. De prijs van de geïmporteerde goederen ten opzichte van de prijs van 

de geëxporteerde handelswaar vormt hierbij een graadmeter om aan te tonen in welke mate betere 

en geavanceerde zaken werden in- en uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat wanneer België beschikte 

over producten van een gelijke kwaliteit deze niet tegen een duurdere prijs uit het buitenland invoerde 

en omgekeerd. Eigenlijk kan worden gesteld dat wanneer de gemiddelde prijs van de geïmporteerde 

goederen per ton zich hoger positioneerde dan de export, de buitenlandse markt zaken aanbood die 

technologisch moeilijker waren te vervaardigen of van hogere kwaliteit waren. 

51

52 

Wat betreft de chemische producten valt het op dat er al voor de oorlog duurdere zaken werden 

geïmporteerd. De gemiddelde waarde van de chemische producten die het land binnenkwamen 

 
51 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
52 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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bedroeg meer dan anderhalve keer de waarde van de geëxporteerde goederen. Dit betekent dat België 

destijds vooral goedkopere en simpele zaken exporteerde en dure complexere goederen importeerde. 

Tussen 1919 en 1924 merken we tot tweemaal toe dat de sector opnieuw naar een dergelijke tendens 

evolueert, namelijk tussen 1919-1921 en tussen 1922-1924. De reden voor deze korte onderbrekingen 

is het gevolg van een terugval in de import. Zowel de hoeveelheid, de gemiddelde waarde van de 

import en het verschil in gemiddelde waarde van import en export dalen. Er is hier met andere 

woorden sprake van een tijdelijk uitstellen van de aankoop van producten.  

  

53 

Omdat we na het jaar 1925 nog slechts van één jaar cijfermateriaal ter beschikking hebben kan hier 

maar weinig uit worden afgeleid. Desalniettemin denk ik dat het wel duidelijk is dat de Belgische 

chemische sector zowel voor als na de oorlog een productie had die meer gericht was op simpele 

chemische producten en dat de meer geavanceerde en complexere zaken geïmporteerd werden. Dit 

blijkt uit de algemene trend van de verhouding van de gemiddelde waarde per ton import die 

overeenkomt met anderhalve keer de gemiddelde waarde per ton export. Een verdere onderbouwing 

hiervan zijn de absolute hoeveelheden chemische producten die toen geïmporteerd en geëxporteerd 

werden. Tot en met het jaar 1924 zal steeds meer ingevoerd dan uitgevoerd worden. Vanaf 1928 voert 

België opnieuw meer uit en blijft de waardeverhouding tussen import en export quasi constant. Deze 

verandering in exporthoeveelheid trad op nadat in 1925-1926 de waarde van de franc gedevalueerd 

werd en dus consequent de exportgoederen goedkoper werden in het buitenland en de 

importgoederen duurder in België. Men bleef dus duurdere zaken importeren.  

 
53 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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54 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
55 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 

import 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

chemische producten in ton 574 592 667 530 578 957 655 283 / / / / / 192 903 483 159

waarde chemische producten in 1000 frank 10 870 / 11 432 12 257 / / / / / 111 224 361 357

gemiddelde waarde per ton 74,34 / 69,85 70,38 / / / / / 576,58 747,90

export 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

chemische producten 481 525 523 844 5 518 222 625 107 / / / / / 72 834 349 878

waarde chemische producten in 1000 frank 14 824 / 14 481 14 500 / / / / / 37 597 201 618

gemiddelde waarde per ton 44,75 / 45,19 44,07 / / / / / 516,20 576,25

import 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

chemische producten in ton 653 840 187 840 624 741 589 385 / / / 3 214 138 3 341 862 2 810 627

waarde chemische producten in 1000 frank 477 814 91 130 379 295 448 147 / / / 464 516 / /

gemiddelde waarde per ton 730,78 485,15 607,12 760,36 / / / 144,52 / /

export 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

chemische producten 358 155 273 041 442 450 399 044 / / / 3 853 729 3 877 234 3 832 530

waarde chemische producten in 1000 frank 173 242 122 129 196 092 191 264 / / / 416 900 / /

gemiddelde waarde per ton 483,71 447,29 443,20 479,31 / / / 108,18 / /
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Wat de machines betreft stellen we vast dat voor 1913 de waarde per ton van goederen bestemd voor 

de export merkelijk hoger ligt dan de waarde van de import. Pas vanaf 1913 zou hier een kentering in 

komen. In de vooroorlogse jaren merken we op dat de gemiddelde waarde per ton geëxporteerde 

machines jaar na jaar daalde terwijl de waarde van de geïmporteerde machines steeg. Hieruit kan 

worden besloten dat België op vlak van handel in geavanceerde machines al van voor de Eerste 

Wereldoorlog in snel tempo werd voorbijgestreefd. Na de oorlog reflecteert de waarde tabel duidelijk 

de gevolgen van de inflatie. De gemiddelde waarde per ton neemt zowel bij import als bij export jaar 

na jaar toe.  

56 

57 

 
56 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
57 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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58 

Daar de inflatie vooral een probleem is van na de oorlog deelde ik de importwaarde per ton door de 

exportwaarde per ton. De bekomen variabele namelijk de waardeverhoudingsindex, wordt uitgedrukt 

in procenten. Zoals verwacht stijgt het percentage voor de oorlog jaar na jaar om in 1913 de kaap van 

honderd te overschrijden. Vanaf 1913 zal de gemiddelde waarde van de import per ton nooit meer 

lager zijn dan deze van de export. Over het algemeen zal deze tussen de 144 en 211 procent blijven 

hangen gedurende het derde decennium van de vorige eeuw. Er zijn echter twee grote uitzonderingen 

op te merken namelijk in 1920 en in 1921. Deze afwijkingen vallen echter simpel te verklaren in het 

kader van de heropbouw. Er werden toen zowel dure machines als goedkopere geïmporteerd. Deze 

verandering start al zeer sterk voor de oorlog in de jaren 1912 en 1913 en blijft zich na de oorlog 

gewoon verderzetten. 

 
58 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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59 

Wanneer de aandacht wordt gericht op de absolute cijfers kent het segment machines al van voor de 

oorlog zowel bij import als bij export een stijgend verloop. Vooral de grote sprong in import tussen 

1911 en 1912 en de zeer snelle stijging van meer dan 37% in de export tussen 1910 en 1912 vallen op. 

Deze cijfers naast de gemiddelde prijs per ton impliceren dat België duurdere producten invoerde en 

goedkopere zaken uitvoerde. Het is een feit dat na de oorlog de import zich niet volledig heeft kunnen 

herstellen. Met uitzondering van de jaren 1920 en 1921 wordt het vooroorlogs niveau echter nooit 

meer bereikt. Dat er in de jaren 1920 en 1921 meer werd geïmporteerd is wellicht logischerwijs het 

gevolg van de heropbouw en een gebrek aan in België voorhanden zijnde alternatieven. Bovendien 

daalt de export nog sterker dan de import. Voor de oorlog was de export van machines in ton altijd 

hoger, soms zelfs bijna dubbel zo hoog als de import. Tot het jaar 1925 is het precies andersom en 

positioneert de export in totale ton machines zich altijd een paar duizend ton onder die van de import. 

Na 1925 zien we zowel import als export in absoluut volume toenemen. In eerste instantie is het vooral 

de export die steeg maar gedurende de laatste jaren van het decennium maakten de importcijfers de 

snelste en de grootste stijging. 

 
59 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; 
(1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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60 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
61 Annuaire Statistique,  (1914): 460-7 ; (1923-1924): 226-30 ; (1924-1925): 190-2 ; (1929-1932): 192-5 ; 184-5 ; (1931-1932): 187 ; ( 1933-1934): 172-7. 
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Samenvattend kan besloten worden dat de Eerste Wereldoorlog bij het segment machines en 

chemische producten niet veel invloed had op de aard van de verhandelde producten. Er bestond 

namelijk al van voor de oorlog een tendens naar het importeren van geavanceerde varianten en het 

exporteren van simpele zaken. Deze trend continueert zich doorheen de jaren twintig en blijft ook 

verderop gehandhaafd. Het werk van Robin Hogg komt tot een gelijkaardig besluit voor wat betreft de 

import en export tijdens de interwar period. Dit onderschrijft mijn eigen onderzoek en conclusies.62 De 

toppositie van België was al van voor de start van de Eerste Wereldoorlog aan het afbrokkelen en 

schoot toen al tekort op gebied van de productie van meer geavanceerde goederen.     

Recueil Financier 
Uit de analyse van Annuaire Statistique blijkt dat de Eerste Wereldoorlog niet noodzakelijk de totale 

verwoesting heeft veroorzaakt zoals sommige auteurs weergeven. Eigenlijk valt er in de sector 

industrie zelfs innovatie te bespeuren. Er zijn diverse tendensen binnen de import en de export die 

zich duidelijk verderzetten. Scholliers wierp al eerder het idee op van ‘een snel herstel’ in plaats van 

een ‘algehele verwoesting’.63 Net als ik benaderde Scholliers het eveneens vanuit een top-down 

perspectief. Precies daarom zou ik ook graag eens de problematiek van onder uit benaderen en nagaan 

wat hieruit kan worden geleerd. 

Voor wat betreft het bottom-up perspectief wil ik zoals in de inleiding vermeld me baseren op de 

Recueil Financier. Aan de hand van 42 bedrijven wil ik de impact van de oorlog nader onderzoeken. Ik 

koos algemeen voor tien bedrijven per sector. Voor de steenkoolindustrie selecteerde ik systematisch   

elk veertiende bedrijf, voor de chemische sector elk tweede bedrijf en voor de textielindustrie elk 

vierde bedrijf. Vanwege het grote belang in de ijzer- en staalindustrie en het feit dat hier de meeste 

afschrijvingen rond heropbouw werden genoteerd heb ik het aantal uitgebreid naar twaalf wat 

overeenkomt met elk dertiende bedrijf. De selectie betreft bijgevolg: 

➢ 12 ondernemingen uit de ijzer- en staalindustrie 

➢ 10 ondernemingen uit de steenkoolindustrie 

➢ 10 ondernemingen uit de chemische sector 

➢ 10 ondernemingen uit de textielindustrie 

Ik koos voor een rudimentaire aanpak waarbij wordt nagegaan welke ondernemingen nog actief 

waren na de oorlog en of er bijzondere zaken werden opgetekend zoals bij voorbeeld de afschrijving 

van investeringen in heropbouw. Door deze benadering sluit ik de diversiteit uit van wat achter elke 

variabele schuilt en omzeil ik de problematiek van de inflatie. Om zeker te zijn dat alle eventuele 

oorlogsbalansen worden meegenomen in het onderzoek heb ik de Recueil Financier geraadpleegd 

over de periode 1914-1921. Vervolgens heb ik de bedrijven onderverdeeld in vier categorieën 

waarbij: 

1. Categorie I gelijk is aan de actieve bedrijven. Een onderneming wordt als actief beschouwd 

wanneer er zowel een balans is terug te vinden in het desbetreffende jaar als in latere 

uitgaven van de Recueil Financier. Bovendien moet het gaan om een balans met een winst- 

of verliesrekening en niet enkel om een overzicht van de openstaande rekeningen of 

opsomming van roerend en onroerend goed. 

2. Categorie II omvat de niet-actieve ondernemingen. In deze categorie breng ik de bedrijven 

onder waarvan de Recueil Financier vermeldt dat voor het desbetreffende jaar niets werd 

doorgestuurd. 

 
62 Hogg, Structural Rigidities, 40. 
63 Scholliers, “Koopkracht en indexkoppeling,” 335. 
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3. Categorie III wordt omschreven als de gedeeltelijk actieve firma’s. Het betreft de firma’s die 

wellicht nog slechts gedeeltelijk actief waren gedurende de oorlog en waarvan omwille van 

de oorlogsonderbrekingen geen continuïteit terug te vinden is in de doorgestuurde balansen. 

Het zijn met andere woorden de firma’s waarvan geen zekerheid bestaat dat ze actief waren 

maar waar waarvan activiteit sterk wordt vermoed.      

4. Categorie IV vormt de restcategorie en heeft betrekking op ondernemingen waarvan niets is 

terug te vinden of mogelijks al failliet gingen voor de oorlog.        

In de ijzer- en staalindustrie merken we op dat tussen 1912 en 1915 er nog behoorlijk veel activiteit 

was. Tien van de twaalf in beschouwing genomen bedrijven waren gedurende de periode 1912 en 

1915 nog in productie. Ook in 1916 was het merendeel, 8/12, nog actief maar ondertussen hebben 

bijkomend twee ondernemingen hun productie eveneens tot het einde van de oorlog moeten 

onderbreken. In 1917 sluit dan ook de Belge de construction d'automobilles Pipe tijdelijk. 1917 zou 

bijgevolg het absolute dieptepunt van de periode zijn want het volgende jaar is deze autoconstructeur 

waarschijnlijk al terug. Er is weliswaar geen balans beschikbaar in 1918 waardoor de zekerheid 

ontbreekt dat dit bedrijf in 1918 opnieuw productief was. Anderzijds is 1918 een jaar waarin het 

ontbreken van balansen wel vaker voorkomt. Het bijhouden van data blijkt voornamelijk gedurende 

de twee laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog een probleem te zijn geweest. Daar waar in een 

jaargang soms eens de gegevens ontbreken van twee à drie bedrijven evolueert dit in de jaren 1917 

en 1918 makkelijk naar vier à vijf. De ijzer- en staalindustrie heeft dus zichtbaar geleden onder de 

oorlog. Slechts één derde van de bedrijven kon later aantonen toch actief te zijn geweest. Na de oorlog 

is de sector gretig om de draad opnieuw op te pikken en merken we dat de productie snel opnieuw op 

gang werd getrokken. Geen enkel van de geselecteerde ondernemingen ging failliet en tegen 1920 was 

met zekerheid opnieuw 83% weer actief. Op te merken valt dat vijf van de twaalf onderzochte firma’s 

na de oorlog afschrijvingen optekenen van reconstructie en heropbouw. Bovendien tonen de cijfers 

aan dat de herstellingen al voor het grootste deel plaats vonden in 1919.  

➢ Belge de construction d' automobilles pipe: besteedde 2.915.435,99 franc aan herstellingen in 

1919.64 

➢ Ateliers de construction de la meuse: bijna alle 3.041.931,49 franc geleden schade werd in dat 

jaar hersteld. Daarmee kon één derde van de waarde van de immobilisé in 1920 onder 

constructie worden afgeschreven.65 

➢ Ciney (Fonderies et Ditib d'eau): dit bedrijf begon al in 1918 met 109.000,05 franc uit te geven 

aan herstel en verhoogde in 1919 met 586.126,97 franc en in 1920 met 734.283,77 franc.66 

➢ Fabrique de Fer de Charleroi: deze onderneming besteedde 483.026,64 franc aan reparaties in 

1919 en 3.173.461,07 franc in 1920.67 

Dit stemt volledig overeen met het snelle herstel van de productie zoals bleek uit de Annuaire 

Statistique. Markant is het taalgebruik waarin wordt gerapporteerd. Er wordt melding gemaakt van 

‘réconstruction’, ‘réparation’ of ‘perte par la guerre’ maar woorden met een positievere connotatie 

zoals ‘investissement’ of ‘construction’ worden slechts schaars gebruikt. Enkel de onderneming 

Ateliers de construction de la meuse vormt hierop een uitzondering. De ijzer- en staalindustrie was na 

de oorlog vooral duidelijk gericht op het herstel van het verleden en niet zozeer op het uitbouwen van 

de toekomst.  

 
64 Le Recueil Financier: Annuaire Des Valeurs Cotées Aux Bourses De Belgique (Bruxelles: Bruylant, 1920), 557. 
65 Le Recueil Financier, (1921): 525-6. 
66 Le Recueil Financier, (1920): 584 ; (1921): 581. 
67 Le Recueil Financier, (1921): 573. 
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De steenkoolindustrie kenmerkt zich door vier unieke ondernemingen. Concessions Nord Quiévrain 

(V.Hensies-Pom) was zo’n onderneming, opgestart in 1912, actief vanaf 1913 en kon zich standhouden 

gedurende de ganse oorlog. Sommige zeer jonge bedrijven slaagden er bijgevolg in om zelfs tijdens de 

oorlog overeind te blijven. Maurage et Boussoit kende het omgekeerde lot. Dit bedrijf sloot net voor 

de oorlog definitief de boeken en werd volledig ontmanteld. Bassin de Budapest en Vararopol (Donetz) 

zijn dan weer twee Belgische steenkoolproducenten gevestigd in respectievelijk Oost-Europa en 

Rusland. Bijgevolg kan het niemand verbazen dat precies deze bedrijven gedurende de oorlog niet 

meer aan het thuisland konden rapporteren. Bassin de Budapest verdween zelfs volledig uit de cijfers 

tot na 1919. Tot en met 1916 waren bijgevolg zeven van de negen ondernemingen nog actief en de 

twee niet-actieve bedrijven waren gevestigd in het buitenland. Deze trend zette zich verder en 

behoudens het ontbreken van een balans in 1917 kan worden besloten dat voor de steenkoolindustrie 

het principe van ‘business a usual’ van toepassing was. Uiteraard waren er productieverschillen maar 

de exploitatie van de ondernemingen ging gewoon verder.  

Net als de ijzer- en staalindustrie begon de chemiesector snel met de reconstructie. Tekenend 

voorbeeld hiervan is Hemixem die tegen 1920 al 663.431,85 franc van de 927.756,52 franc had 

hersteld.68  In de chemische sector viel er schade op te merken maar net zoals de vorige besproken 

sectoren ging de exploitatie tot zeker 1915 gewoon verder. Tussen 1916 en 1918 waren er twee 

ondernemingen waarvan de productie werd onderbroken maar beiden konden na de oorlog opnieuw 

hervatten.  

Bij de textielindustrie laat de onderneming Soie de Basècles zich direct opmerken. Het bedrijf wordt 

opgesomd in de lijst maar publiceerde nooit een balanspagina. Hoewel er bijgevolg weinig rekening 

mee kan worden gehouden, heb ik haar volledigheidshalve in mijn studie behouden. De impact van de 

Eerste Wereldoorlog werd al gevoeld vanaf het jaar 1915 wanneer twee firma’s geen balansen meer 

publiceerden. Op een totaal van negen bedrijven is dit niet zo spectaculair maar het valt wel op dat de 

onderbrekingen in deze sector zich een jaar eerder laten optekenen dan in de andere sectoren. Het 

enige andere bedrijf dat al zo vroeg tijdelijk stopte met balansen door te sturen betrof een in Rusland 

gevestigde steenkoolmijn. Andermaal kenmerkt het jaar 1917 zich als het jaar waarin het minst 

bedrijven met zekerheid actief waren. Na de oorlog kunnen toch acht van de negen ondernemingen 

een doorstart maken. Zelfs de twee firma’s waarvan de productie onderbroken was slaagden erin zich 

opnieuw in de markt te plaatsen. 

Conclusie Recueil Financier 

Algemeen kan worden besloten dat hoewel de productie wat langer nodig had om opnieuw het niveau 

van de vooroorlogse cijfers te behalen de activiteitsgraad na de oorlog wel snel terug op peil was. De 

steenkoolindustrie ondervond enkel problemen op het gebied van contact met de buitenlandse 

holdings. De ijzer- en staalindustrie kende meer binnenlandse problemen en dit vooral in 1917. Er 

werden echter geen faillissementen gemeld en de naoorlogse herstellingsdrang was zeer groot.  De 

chemische sector en de textielsector konden zich eveneens handhaven met over het algemeen een 

vrij goede activiteitsgraad. Kanttekening hierbij is het feit dat de problemen in de textielsector wel al 

eerder begonnen. Al bij al kan besloten worden dat de Belgische ondernemingsdrang redelijk intact uit 

de oorlog kwam. 

 

 
68 Le Recueil Financier, (1920): 1289 ; (1921): 1185. 
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staal en ijzer 1 per 16 (159) 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

ateliers de construction de la Meuse actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief actief vermoedelijk actief

belge de construction d' automobilles Pipe actief actief actief vermoedelijk actief onderbroken vermoedelijk actief actief actief vermoedelijk actief

Ciney (Fonderies et Ditib d'eau) actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Cockerill actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Fabrique de Fer de Charleroi actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief actief vermoedelijk actief

Industrie (Soc. d’entreprise et de constr.) actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Maison Beer actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief actief vermoedelijk actief

Nassau (soci, min et métal) actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief /

Tambow (Société Minière et Métallurg. d e actief actief actief vermoedelijk actief onderboken onderbroken onderbroken vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Usines de Braine-le-Comte et Aciéries Allard actief actief actief actief vermoedelijk actief actief niet gevonden actief actief vermoedelijk actief

Entreprise de construction de fours a coke et d'usine métal actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief onderboken onderbroken onderboken vermoedelijk actief actief vermoedelijk actief

Hauts fourneaux,fonderies et mines de Musson actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

steenkool 1 per 14 (143)

Bassin de Budapest actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief onderboken onderbroken onderbroken onderboken niet in lijst niet in lijst

Bray actief actief actief actief actief vermoedelijk actief actief actief actief vermoedelijk actief

Concessions Nord Quiévrain (V.Hensies-Pom.) nog niet actief actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Fours à coke du Nord actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Ham-sur-Sambre et Moustier actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Kessales actief actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Maurage et Boussoit actief begin liqidering 444 493 / / / / / /

Nord de Gilly actief actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Prokhorow actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Vararopol ( Donetz ) actief actief onderbroken onderboken onderbroken onderbroken onderbroken  actief vermoedelijk actief

chemie 1 per 2 (18)

Aiseau actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief begin liquidering geliquideerd

Aluminium (Proc. Péniakoff) actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Auvelais actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Drogenbosch actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Explosifs Favier nietgevonden actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Hemixem actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Laeken actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief actief vermoedelijk actief

Odessa actief actief actief actief onderbroken onderbroken onderbroken actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Salins de la Moselle actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief onderbroken vermoedelijk actief onderbroken vermoedelijk actief actief vermoedelijk actief

Wilsele actief actief actief vermoedelijk actief actief niet gevonden actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

textiel 1 per 4  (37)

Cotonnière Belge-Brésilien actief actief onderbroken onderbroken onderbroken actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Etablissements américains Gratry actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Filature du Canal, à Alost actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief actief vermoedelijk actief

Filatures et  Tressage Van Ham actief actief actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

La Louisiane actief actief vermoedelijk actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Linière La Dwina actief actief vermoedelijk actief actief actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief vermoedelijk actief

Loth actief actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief

Soie de Basècles / / / / / / / / niet in lijst niet in lijst

Textilose (Manufact. belge de ) actief actief actief onderbroken onderbroken onderbroken onderbroken actief actief vermoedelijk actief

Waerschoot (Soc. de ) actief actief actief actief actief actief actief actief actief vermoedelijk actief
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Société Générale de Belgique 
De SGB was voor de oorlog één van de grootste en belangrijkste ondernemingen van het land wellicht 

zelfs de meest belangrijke. Hierdoor is deze onderneming een zeer goede indicatie van de Belgische 

ondernemingsdrang en de daadwerkelijke impact van de bezetting. Uit het cijfermateriaal van de SGB 

zelf lijkt deze onderneming het tegenovergestelde te zijn van een stukgeslagen succes.  

Bij aanvang van de oorlog probeerde het Nationaal Hulp- en Voedingscomité om een zuster- of 

dochtermaatschappij op te richten met als doel de industriële bevoorrading van België te verzorgen. 

De Duitsers verhinderden echter dat dit plan gerealiseerd werd. Nochtans zou zowel de SGB als de rest 

van de Belgische industrie met een dergelijke oprichting gebaat geweest zijn. Vanaf dit moment richtte 

de SGB haar pijlen dan ook op de naoorlogse heropbouw.70 De onderneming zou haar Russisch 

patrimonium kwijtspelen en geconfronteerd worden met een stagnerend bankwezen en dalende 

industrie. Toch slaagde ze erin om ondanks de verliezen in eigen land haar activiteiten in het vooral 

neutrale buitenland uit te breiden en vanuit die positie de geallieerden te steunen.71 

De SGB zette tijdens de jaren twintig in op het investeren in nieuwe industrieën en technieken zoals 

bijvoorbeeld standaardisatie en de lopende band. De koopkracht van de bevolking ging er gedurende 

de jaren twintig op vooruit en door de innovaties kwamen diverse industrieën tot grote bloei. Ondanks 

de “treurige staat van de nijverheid” die België na “de oorlogsramp” kende en waarbij de Duitsers door 

“het niet aarzelen om de kostbare uitrusting van een groot aantal ondernemingen tot schroot te 

verwerken” en de “fabrieken en materieel vernielden” herstelde het land zich vrij snel.72 De 300.000 

werklozen in 1919 werden teruggebracht naar 50.000. Tegen het jaar 1920 was de steenkoolindustrie 

quasi volledig hersteld en de staalindustrie voor 60%. Bovendien zou België erin slagen om als eerste 

land ter wereld industrieel uranium te verwerken in 1922.73  

De bovenstaande informatie kan van nut zijn voor wat betreft de deelvraag rond innovatie maar is 

helaas niet helemaal betrouwbaar en hierdoor met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

overdreven. Het geraadpleegde werk Société Genérale de Belgique 1822-1972 kent namelijk wat 

beperkingen. Het werk verscheen immers pas meer dan vijftig jaar later en vermeldt geen duidelijke 

auteur. Daarnaast is dit werk voor en door de SGB tot stand gekomen en ontbreken de verwijzingen 

wat uiteraard gevaar van herinterpretatie met zich brengt. Het nogal positieve beeld dat hierin staat 

neergepend moet bijgevolg zeker genuanceerd worden. Desalniettemin werd dit werk gecreëerd met 

toegang tot alle informatie die de SGB te bieden had. De bruikbaarheid van dit boek schuilt dan ook in 

het feit dat het een mooi overzicht biedt op welke rol de SGB bekleedde. De archiefstukken zijn 

uiteraard betrouwbaarder maar zijn bij momenten nogal specifiek en verspreid waardoor men soms 

door de bomen het bos niet meer ziet. Het narratief van het boek aftoetsen aan de archieven kan 

 
69 Le Recueil Financier, (1913): XXIV-XXVIII ; (1914): XXVI-XXX ; (1915): XXVII-XXXI ; (1916): XXVII-XXXI ; (1917): 
XXVIII-XXXIII ; (1918): XXIX-XXXIII ; (1919): XXVIII-XXXII ; (1920): XXVIII-XXXII ; (1921):  XXVIII-XXXV. 
70 S N, Générale de Belgique 1822-1972 (Brussel: Huis Loiseau, 1972), 70. 
71 N, Générale de Belgique 1822-1972, 70-4.  
72 N, Générale de Belgique 1822-1972, 77-8. 
73 N, Générale de Belgique 1822-1972, 79-83. 
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mogelijks nuttige inzichten opleveren over de impact die de Eerste Wereldoorlog had op de SGB, in 

hoeverre de SGB inzette op innovatie en hoe de SGB hierover zelf reflecteerde.  

Uit de archieven blijkt inderdaad dat de SGB nooit de interesse in buitenlandse ondernemingen heeft 

verloren. Er werd vrij snel geïnvesteerd in een fabriek in Boekarest. In 1921 werden de mogelijkheden 

al onderzocht om er te investeren en om Roemenië te gebruiken als afzetmarkt voor de vele industriële 

producten die België produceerde en geschikt bleken voor de economische ontwikkeling van 

Roemenië.74 Tegen 1924 had De SGB alleen al in deze fabriek 400.000 franc geïnvesteerd.75 Het idee 

dat de SGB hard optrad tegen bedrijven in de ijzer- en staalindustrie en aanstuurde op specialisatie en 

innovatie zelfs wanneer dit een daling van de productie betekende, komt niet echt overeen met andere 

bronnen. Enerzijds zette de SGB tijdens de grote depressie vol in op het verhogen van de productie en 

anderzijds toont zowel mijn eigen als ander onderzoek net aan dat er werd ingezet op een snel herstel 

van de productie in de industrie.76 Volgens het boek zou Fernand Baudhuin in 1944 in zijn werk Histoire 

économique de la Belgique, 1914-1939 over het standpunt van de toenmalige gouverneur van de SGB, 

Jean Jadot, geschreven hebben. Helaas kon ik vanwege de coronapandemie die ons land in de greep 

hield tijdens mijn onderzoek dit niet nader verifiëren. Hoe vooruitstrevend de SGB ook moge geweest 

zijn, het blijft een feit dat de Belgische ijzer- en staalindustrie vlak na de oorlog zich voluit focuste op 

het herstel van de vooroorlogse situatie. De innovatie die er was, richtte zich eerder op het vergroten 

van de productie in het algemeen of op geavanceerde zaken waarmee men al vertrouwd was voor de 

oorlog. Het betrof dus niet de meest cutting-edge technology.  

Daarentegen bestaan er wel bewijzen over de claim met betrekking tot de focus op het naoorlogs 

herstel. Op 18/07/1915 werd met de steun van de SGB de Société Coopérative de Prêts Fonciers 

opgericht in Brussel. Het doel van deze coöperatie was om de normale gang van zaken te bestendigen 

door het verlenen van krediet niet enkel gedurende de oorlog maar ook tijdens de direct naoorlogse 

periode. Op minder dan een jaar tijd verzamelde deze Société 2.213.890 franc bij elkaar en leende 

1.467.440 franc uit aan 4% intrest.77 Wat betreft de naoorlogse periode lijken de cijfers in verband met 

de productie wel correct te zijn. Wanneer deze evenwel vergeleken worden met het werk van 

Scholliers en in verband worden gebracht met de koopkracht valt een overschatting op. De koopkracht 

ging er effectief wel op vooruit   gedurende de jaren twintig maar het bleef toch wachten tot het jaar 

1923 vooraleer het vooroorlogse niveau opnieuw werd behaald en dan bleef hangen zonder verdere 

groeimarge.78 

Algemeen kan worden besloten dat de SGB onmiddellijk na de oorlog de economische problemen 

toeschreef aan de Duitsers. De gegevens over de productie en de investeringen afkomstig van de SGB 

blijken betrouwbaar en tonen aan dat België niet terugplooide op de eigen productie maar dat op zijn 

minst de SGB bleef investeren in het buitenland. De Belgische staal- en ijzerindustrie investeerde 

gedurende de jaren twintig wel in iets geavanceerdere zaken maar los van het feit van wat de SGB 

probeerde te verkondigen wou men net na de oorlog het verleden niet volledig loslaten. 

 

 
74 Société générale de Belgique: Inventaire des archives de la société général de Belgique S. A. deuxième 
versement 1822-1982 (Brussel: Société générale de Belgique, 5 februari 1921), (285). 
75 Société générale de Belgique: Inventaire des archives de la société général de Belgique S. A. deuxième 
versement 1822-1982 (Brussel: Société générale de Belgique, 1924), (285). 
76 N, Générale de Belgique 1822-1972, 90-1 ; 102.  
77 Société générale de Belgique: Société coopérative de prêts fonciers status publiés à l’annexe du Bulletin 
officiel acte numéro 2363 Inventaire des archives de la société général de Belgique S. A. deuxième versement 
1822-1982 (Brussel: Société générale de Belgique, 18 juli 1915), (71).  
78 Scholliers, “Koopkracht en indexkoppeling,” 368. 
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Het buitenland, het herstel en het koninkrijk België  
Om de impact van de oorlog in een groter perspectief te kunnen kaderen en de negatievere visies te 

kunnen nuanceren dienen de bredere trends en evoluties die er na de oorlog en gedurende de jaren 

twintig waren nader onder de loep worden genomen. 

Startfase 
Om de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de Belgische economie te kunnen kaderen is het 

uiteraard eveneens interessant om een blik te werpen op de buurlanden. Helaas kende België ten 

opzichte van de omringende landen een veel grotere bezettingsgraad waardoor de vergelijking 

genuanceerd moet worden. In wat volgt wordt het verwoestingsperspectief eerst getoetst aan de 

situatie vlak na de oorlog en daarna gedurende de verdere herstelperiode. 

De liberale wereldeconomie zoals die gekend was voor 1914 raakte na de oorlog in verval. Europa was 

niet langer schuldeiser maar schuldenaar ten opzichte van het buitenland. België had een openstaande 

schuld van vijf miljard goudmark wat absoluut niet gering was. Daarentegen, in vergelijking met de 33 

miljard van Frankrijk en de 30 miljard van Engeland viel dit al bij al nog mee. De traditionele industriële 

landen hadden allemaal geleden onder de oorlog en gedurende de periode 1914-1918 ook allemaal 

geconfronteerd geweest met een stijgende vraag en een dalend aanbod.79 De centrale mogendheden 

incasseerden zelfs nog grotere klappen. Oostenrijk-Hongarije was uiteengevallen en Duitsland moest 

loodzware herstelbetaling afdragen terwijl het onder een reeks exportbeperkingen was geplaatst.80 

Het begin van de herstelfase was dus in België niet veel zwaarder dan elders. 

Heropbouw en herstel 
Eén van de cruciale elementen wanneer de impact van de oorlog op de industrie en de economie 

bestudeerd wordt is de drang naar heropbouw. Hoewel er recent niet echt sprake is van een uitgebreid 

onderzoeksveld bestond onmiddellijk na de oorlog wel degelijk interesse. De benadering was 

weliswaar eerder van praktische aard dan van historische aard. Werken als “The world war: An 

economist view” en op Belgisch niveau “La Belgique Restaurée” tonen aan dat het conflict een enorme 

economische impact had.81 Aangezien de oorsprong van het cijfermateriaal uit deze laatste bron soms 

wat onzeker of van dubieuze aard is, zal dit werk dienstdoen als aanvulling op mijn standpunt.  

Opvallend is het ook dat de heropbouw direct werd aangepakt. Tegen december 1924 waren er al 

1.300.000 aanvragen ingediend voor het bekomen van hulp bij reparaties van oorlogsschade. Eind april 

1919 was bovendien al aan tien procent van de 90.000 te herstellen ha landbouwgrond steun gegeven 

ter waarde van 450.000 frank. Met het begin van de jaren twintig was al 69.000 ha hersteld door 

systemen als “traveaux pour l’état“ en “travail par contrat”.82 Op 22/01/1920 werd een nationale 

kredietinstelling opgericht met als doel het verlenen van krediet aan kleinere ondernemingen. “Dat 

brengt er ons toe, de oprichting voor te stellen van eene Nationale Credietinstelling ten behoeve van 

de handeldrijvenden en industrieelen middenstand, die de hoofdleiding van het werk der regeling van 

het klein crediet hebben zal. Zij zal bedoeld werk op alle wijzen vergemakkelijken, doordat zij zich inde 

eerste plaats zal bezighouden met de kleine, voor den oorlog reeds bestaande ondernemingen, die tot 

 
79 Van der Wee en Anna Frans. De Economische Geschiedenis Van Het Westen Tot Aan De Tweede 
Wereldoorlog (Leuven: Acco, 1977), 320-6.  
80 Van der Wee, De Economische Geschiedenis Van Het Westen, 236-7.  
81 Knut Wicksell, Bengt Reuterskiöld en Michael D. Bordo, “The World War: an economist’s view,” The 
Scandinavian Journal of Economics 80, nr. 2 (1978): 233-5. ; Mahaim, La Belgique restaurée, vol. 
82 Mahaim, La Belgique restaurée, 85 ; 101-3. 
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hun vroegeren voorspoed kunnen teruggebracht worden, vooral die welke behooren aan onder de 

wapens geroepen militairen.”83 België had ook nog tal van andere voordelen zoals een bevolking van 

7,6 miljoen waarvan het merendeel bestond uit met industrie vertrouwde burgers. Een ander nog 

belangrijker troef was het beschikken over een kolonie rijk aan veel industriële grondstoffen.84  

Dit alles betekent niet dat de situatie altijd eenvoudig was. Uit de archieven van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers blijkt dat zelfs in 1924 nog altijd druk onderhandeld werd over welke 

sommen verleend moesten worden.  Het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken stelde in dat 

jaar 492.634,90 franc en bijkomend 166.395,12 franc ter beschikking van de graan-en bonen boeren. 

Hoewel toen al het grootste deel van het herstel had plaats gevonden werd tot het laatste moment 

ijverig onderhandeld tussen het Ministerie en het Rekenhof.85 

Eigenlijk begon men al in 1916 met het uitdenken van een economisch herstel. De Groupe des Finances 

Publiques kwam bijvoorbeeld meteen op de proppen met een economisch en patriottisch voorstel. Dit 

hield in dat iedereen die rijk was geworden door de oorlog een taks moest betalen. Ondernemende 

zielen die meer dan 20.000 frank hadden verdiend werden belast en diegenen die meer dan 70.000 

frank hadden verdiend zouden 80% van hun winsten moeten afstaan. Oorlogsprofiteurs waren 

overigens niet de enigen die kritiek kregen en verweten werden dat ze een makkelijke periode van vier 

jaar hadden gehad. Ook diverse industriëlen die geweigerd hadden om samen te werken met de 

Comité National de Secours et d’Alimentation aan het begin van de oorlog klaagden hoe hun 

concurrenten verderop in de oorlog door het Comité bevoordeeld werden. Tijdens de oorlog werden 

al diverse commissies opgericht om het vraagstuk ‘wat na de oorlog?’ aan te pakken. De Groupe du 

Travail richtte zich op het heropleven van de industrie, Groupe d’Etudes Agraires hield zich bezig met 

de landbouw en de Groupe de Chemin de Fer focuste op de spoorwegen. Deze drie commissies 

analyseerden de situatie en stelden bijvoorbeeld lijsten op van welke bedrijven en sectoren prioriteit 

hadden. Markant is het feit dat het altijd zo liberale België, althans wat de internationale handel 

betreft, indien nodig tarieven overwoog om de industrie de tijd te geven zich te herstellen.86 Dit 

betekent niet dat de vrijhandel niet meer hoog in het vaandel werd gevoerd maar wel dat de overheid 

vooral gericht was op het creëren van een nieuw financieel beleid. Een financieel beleid waarbij de 

competitiviteit met het buitenland behouden bleef en de markt een vrij verloop kende.87 

Naast de negatieve invloed op de beschikbaarheid van goederen en de koopkrachtvermindering 

veroorzaakte de oorlog ook een zware druk op de geestkracht en moraal van zowel personen als 

instituten. Het was om die reden dat de Nationale Bank zich al tijdens de oorlog ging voorbereiden op 

het verlenen van financiële bijstand aan het Belgische herstel. Enerzijds ontstond er een conservatieve 

herstelbeweging met een nostalgische drang naar hoe het was voor de oorlog en anderzijds een meer 

progressieve beweging die een kans zag om te evolueren naar een egalitaire samenleving. Uiteindelijk 

resulteerde dit in een mix van beide in het België van de jaren twintig. Het breekpunt kwam al snel 

binnen dit decennium. Waar tot 1921 de absolute overtuiging bestond om het verleden te kunnen 

herstellen kwam na de deflatoire crisis van 1921 de ontnuchtering. Opvallend bleef de liberale zo 

prominent aanwezige geest kenmerkend voor de Belgische economie gewoon voortbestaan.88 

 
83 Parlementair Document 26K0060-1919-1920 (Brussel: Belgische senaat, 1921), 15.  
84 Smeyers en Buyst, Het gestolde land, 19. 
85 Parlementair Document 27S0074-1923-1924 (Brussel: Belgische senaat, 1924), 6-7. 
86 Henri Bertels, La Belgique et la Guerre (Brussel: J.-E Goosens, 1920), 368-76. ; Henry, Le ravitaillement de la 
Belgique, 113. 
87 Hogg, Structural Rigidities, 33. 
88 Van der Wee, De Nationale Bank Van België, 29-30. 
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De bijzondere aandacht voor de industrie is te verklaren vanuit een traumatisch ingegeven visie. De 

algemene perceptie over de oorlog was dan ook “ruiner à jamais notre industrie”. Het was vooral het 

beeld van de terugtrekkende Duitsers en de achtergebleven verwoesting die dat met zich bracht dat 

veel kwaad bloed zette.89 Hoewel België waarschijnlijk het land was met de zwaarste industriële 

verliezen werd in gans Europa de industriële uitvoer geraakt. De industriesector kampte overal met de 

moeilijkheden gerelateerd aan de omschakeling van een oorlogseconomie naar een 

vredeseconomie.90 De oorlog had alleszins een zware impact en tussen 1913 en 1923 was er volgens 

de gegevens van de Annuaire Statistique netto gezien quasi geen groei in productie. De bevolking was 

tussen 1913-1920 niet gegroeid en 40% van de buitenlandse bevolking in België was gevlucht om nooit 

meer terug te keren.  Deze laagconjunctuur dient wel in de juiste context geplaatst te worden. België 

was weliswaar door de grootschalige bezetting een uniek geval maar volgt toch de algemene tendens 

van alle betrokken landen. Iedereen, zowel winnaars als verliezers, kregen in het meest gunstige geval 

af te rekenen met een vertraagde groei. Duitsland zou in het interbellum één van de zwaarste, zo niet 

de zwaarste economische crisis en inflatie explosie moeten verwerken. Oostenrijk en Hongarije 

hielden op te bestaan en vielen uiteen in allerlei kleine natiestaatjes. Rusland was weliswaar een jaar 

eerder uit de oorlog gestapt maar kende toen nog vier jaar een burgeroorlog die de situatie er niet op 

verbeterde. Frankrijk en Engeland kwamen waarschijnlijk nog het meest ongeschonden uit de strijd 

maar ook zij moesten het hoofd bieden aan problemen die eigen zijn aan het overschakelen naar een 

vredeseconomie en in het geval van Frankrijk met een herstelperiode.91 Samenvattend kan hier gesteld 

worden dat een geremde of zelfs negatieve groei niet zo abnormaal was in Europa tussen 1913 en 

begin jaren twintig. 

Door het definitief verloren gaan van enkele exportmarkten is er uiteraard sprake van blijvend verlies 

door de oorlog. Deze verliezen waren vooral te wijten aan het feit dat diverse neutrale landen en de 

Verenigde Staten hun aandeel van de wereldmarkt hadden verhoogd in de steenkool maar ook in de 

metaal- en textielsector. Veel landen begonnen in te zetten op het protectionisme in plaats van de 

vrije handel wat eveneens een verlies aan afzetmarkten genereerde.92 Dergelijk verlies aan 

afzetmarkten mag evenwel niet te veel overdreven worden, er was sprake van een ‘onderbroken maar 

niet van een gebroken industrie’.93 Het verlies van deze markten heeft onze Belgische industrie ook 

niet blijvend verlamd want veel van de onderzochte sectoren kenden tegen 1923-1924 opnieuw hun 

vooroorlogse productie. 

Refererend naar een artikel van Peter Scholliers zou kunnen worden gesteld dat het niet zozeer de 

industrie als wel de gewone man in de straat betrof die nog lang onder de oorlog leed. Volgens de 

gegevens van Scholliers zou de Belgische industrie in 1920 algemeen genomen al opnieuw 82% hebben 

behaald ten opzichte van de vooroorlogse productie. Kanttekening bij dit percentage is het feit dat er 

grote verschillen waren tussen de sectoren onderling. Uit mijn eigen verzameld cijfermateriaal blijkt 

eveneens dat in 1920 de steenkoolindustrie 86% en de ijzer- en staalindustrie 54% productie hadden.  

Tegelijkertijd kenden de kleinhandelsprijzen een stijging van 271%. De lonen daarentegen stegen veel 

minder snel. Een groot deel van de stijging was uiteraard een onmiddellijk gevolg van de inflatie. 

Uiteindelijk werd de kloof tussen het besteedbaar inkomen en de prijzen van de consumptiegoederen 

gedicht. Het valt op dat gedurende de herstelfase eerst en vooral de focus werd gericht op de 

 
89 Bertels, La Belgique et la Guerre, 377-8.  
90 Van der Wee, De Economische Geschiedenis Van Het Westen, 327. 
91 Van der Wee, De Nationale Bank Van België, 32. ; Mahaim, La Belgique restaurée, 63. 
92 Smeyers en Buyst, Het gestolde land, 22.  
93 Mahaim, La Belgique restaurée, 236. 
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binnenlandse productie en niet op de binnenlandse vraag.94 Interessant gegeven is bovendien de 

tewerkstellingsgraad in de industrie. In 1920 was 12,6 % van de actieve bevolking binnen de industriële 

sector nog steeds werkloos. Gedurende de jaren twintig bouwde dit af. In 1922 naar 3,88% en voor de 

periode 1923-1929 naar nog slechts gemiddeld 1 à 2%. Deze cijfers wijzen erop dat de productie na de 

oorlog herstelde en uiteindelijk steeg op basis van niet personeel gerelateerde factoren.95 Er kan niet 

zonder meer besloten worden dat er radicale verschillen waren. Alles en iedereen had immers te lijden 

onder de deflatoire wereldcrisis van 1921. Het opnieuw behalen van vooroorlogse niveaus en zelfs 

hoger kwam er pas in 1923.96 De belangrijkste gedachte dat hieruit geleerd kan worden is dat in de 

direct naoorlogse periode de productie belangrijker was dan de vraag. 

De omschakeling en renaissance van de Belgische industrie bevindt zich rond 1925-1926. Op het eerste 

gezicht lijkt dit wat vreemd omdat dit precies de jaren zijn waar de productiecijfers wat lager zijn. Dit 

is echter misleidend want tot deze periode wou België, voornamelijk onder invloed van de Nationale 

Bank terug naar de sterke franc van voor de oorlog.97 Tegen het jaar 1925 was deze situatie 

onhoudbaar geworden en leidde de discussie over de verdere aanpak tot onzekerheden op de markten 

met een verlaagde vraag en productie tot gevolg. De oorzaak van het probleem stak in het feit dat men 

tot dan bij het stabilisatieplan te veel focuste op de monetaire kant en te weinig op het groter geheel. 

Vanaf 1926 werd de knoop doorgehakt en werd overgegaan tot een devaluering en onderwaardering 

van de Belgische franc. Het gevolg was dat de Belgische producten goedkoper werden in het 

buitenland, er massaal veel kapitaal werd ingevoerd en dat de infrastructuur met de ontstane 

begrotingsoverschotten werd gemoderniseerd. De devaluering werd geruggesteund door het op 

poten zetten van grote openbare werken waardoor de werkloosheid werd afgezwakt. Na 1926 

kwamen de financiële en monetaire aspecten van het land tot bedaren en groeide de economie zodat 

de werkloosheid daalde. De sociale maatregelen die in de jaren twintig werden ingevoerd, hadden een 

gunstige invloed op de inkomens wat in combinatie met de extra vrije tijd aanzette tot een grotere 

consumptie waardoor de binnenlandse vraag positief werd aangestuurd.98 

Dit is trouwens ook het moment waarop de investeringen in de industriële sector echt op gang 

kwamen. De impact mag ook hier weer niet overdreven worden. België had immers het herstel al 

volbracht voor 1925. Toch betekende het een ommekeer en had België vooral inzicht gekregen in de 

noodzaak om afscheid te nemen van oude ingesteldheden. Bovendien kende de productie geen dipjes 

meer na 1926. Achteraf bekeken bleek de devaluering absoluut een juiste keuze. Dit wordt overigens 

ook onderbouwd door de casus van Frankrijk die twee jaar later in 1928 eveneens uit de impasse raakte 

door succesvol te devalueren.99 De zware economische klap die België het hoofd moest bieden 

gebeurde in 1929-1930. De beurscrash in Amerika had namelijk een desastreus gevolg voor de globale 

economie. Meerdere landen zochten hun toevlucht in protectionistische maatregelen waardoor de 

wereldhandel met één derde daalde. Vooral voor de Belgische op vrije handel gebaseerde economie 

was dit catastrofaal.100 

 
94 Scholliers, “Koopkracht en indexkoppeling,” 337 ; 368. 
95 Martine Goossens, “The Belgian labour market during the Interwar period,” in The Economic Development of 
Belgium Since 1870, eds. Van der Wee, Herman Frans Anna, en Jan Blomme (Aldershot: Elgar, 1997), 418.  
96 Scholliers, “Koopkracht en indexkoppeling,” 337 ; 368. 
97 Van der Wee, De Economische Geschiedenis Van Het Westen, 332. 
98 Smeyers en Buyst, Het gestolde land, 35-36. ; Hogg, Structural Rigidities, 17-8. ; De Schaepdrijver, De groote 
oorlog, 300. 
99 Van der Wee, De Economische Geschiedenis Van Het Westen, 336-9. ; Goossens, “The Belgian labour market 
during the Interwar period,” 423. 
100 Smeyers en Buyst, Het gestolde land, 40. 
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Hogg vatte deze interwar situatie goed samen. De oorlog en de heropbouw zorgden vooral voor een 

mentaliteitsverandering in het Westen. Na de Groote Oorlog had Europa geprobeerd het oude liberaal- 

kapitalistische systeem terug op te pakken maar daarvoor bleek de situatie toch net te veel te zijn 

getransformeerd. De vaste wisselkoersen, goudstandaarden en sterke munten zorgden niet langer 

voor de stabiele prijzen en welvaart die eerder gekend waren. Na 1929-1930 verschoof de liberale vrije 

handel verder weg en was er meer interesse naar een grotere invloed van de staat.101 Uit mijn eigen 

onderzoek blijkt deze visie inderdaad correct te zijn hoewel ik de industrie als minder statisch 

beschouw. De meer geavanceerde zaken werden effectief meer en meer geïmporteerd maar de 

Belgische industrie stond wel open voor verbeteringen. De schaal van de productie werd sterk 

gepromoot en er werd meer ingezet op het produceren van complexere zaken waar men al vertrouwd 

mee was voor de oorlog. Deze processen werden door de oorlog beïnvloed maar waren niet compleet 

nieuw. 

Algemeen kan worden gesteld dat België gedurende de periode 1919-1929 geen slechtere kaarten had 

dan de andere Europese landen. Bovendien gebeurde het herstel soms efficiënter dan in de 

buurlanden. De reden waarom de algemene negatieve visie verder bleef rondspoken zal bijgevolg een 

andere oorzaak hebben dan de economische tegenslag. 

Negatieve visie 
Hoewel de Tweede Wereldoorlog met haar verschrikkingen de Eerste Wereldoorlog wat overschaduwt 

blijft de Groote Oorlog de dag van vandaag nog steeds onuitwisbaar in het collectieve geheugen gegrift. 

Dit wordt geïllustreerd door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers waar in week zeven van de herdenking werd gesproken over de “vele 

slachtoffers”, het “stelen van de infrastructuur” en de “verwoeste steden en gewesten”.102 

Enerzijds zijn er onderzoekers die meegaan in het totale verwoestingsidee en anderzijds is er een 

andere groep die deze visie meer genuanceerd benaderde en dit vaak op basis van meer cijfermatige 

bronnen. Omwille van het feit dat auteurs zoals Erik Buyst, Kristof Smeyers en Sofie De Schaepdrijver 

grond zagen in het verwoestingsidee is het niet slecht om eens na te gaan waar dit toch wel te 

nuanceren idee oorspronkelijk vandaan komt.  

De negatieve visie van de Duitsers als verwoesters zien we ook terugkeren in buurland Frankrijk. In het 

geoccupeerde landsdeel zou alle niet voor de oorlog nuttige productie zijn gestaakt. België zou 

voornamelijk op financieel gebied niet zo lam gelegen hebben als Noord-Frankrijk en men zou er ook 

opeisingen hebben vergoed.103 Deze benadering van de Franse onderzoeker Albert Bosquet toont aan 

dat België niet alleen was in het zich wentelen in de slachtofferrol en dat alle naties zich gemakkelijk 

als zwaarst getroffen bestempelden. De veroorzaakte schade gebeurde soms ook per ongeluk zoals 

Fransen die par hasard hun eigen fabrieken raakten of Duitsers die een fabriek gebruikten als barak 

waar de installatie ondertussen wegroestte. De schade was bijgevolg niet eenduidig en verschilde van 

geval tot geval.104 

 
101 Herman Van der Wee et al., Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945-1980 (New York: Viking, 
1986), 32-4. 
102 De materiële tol van de oorlog, Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, geraadpleegd 28.4.2020, 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/1418/WOI_week7_MaterieleTolvandeOorlog.pdf 
103 Albert Bosquet, L'économie De Guerre En Pays Envahis: La Circulation Fiduciaire Sous L'occupation 
Allemande (1914-1918) (Paris: Marcel Giard, 1926), 12 ; 55-6. 
104 Stéphane Palaude, “Un cas de contre-exemple de la mise en coupe réglée de l’industrie par l’occupant 
allemand: la verrerie en zone belgo-francaise,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité 
industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 99-100. 
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Wanneer bijvoorbeeld de textielindustrie in Noord-Frankrijk nader wordt beschouwd vallen vooral de 

gelijkenissen met de Belgische situatie op. Fabrieksbazen werkten samen om de oorlog zo goed en zo 

kwaad als mogelijk door te komen zonder zich als collaborateurs te profileren. Er werd getracht de 

productie op minimale schaal in stand te houden met als doel ontmanteling te voorkomen. Eigenlijk is 

het pas na de oorlog dat de fabrieken tijdelijk stilvielen omdat dan gefocust werd op herstel.105 Op 

langere termijn bood de bezetting de regio ook wat voordelen omdat ze het belang van mechanisatie 

liet zien waar er na Eerste Wereldoorlog dan ook vol op werd ingezet.106 

Visie tijdgenoten  
Ondanks het feit dat België dus niet compleet van de kaart geveegd werd, was er wel degelijk sprake 

van verwoesting. Grasduinen in de literatuur uit de besproken periode is bijgevolg evident om inzicht 

te krijgen hoe op deze periode wordt teruggeblikt. Uiteraard handelt het hier om interpretaties en 

verwerkingen van primaire bronnen en is dit bijgevolg niet vergelijkbaar met de bron Annuaire 

Statistique. De bedoeling is om de visie van auteurs uit die tijd en de impact van de werkweigeraars af 

te toetsen. Deze opvattingen te spiegelen aan mijn eigen bevindingen en mogelijks een verklaring te 

distilleren voor het bestaande negatieve beeld.  

Volgens Henri Pirenne was België zeer kwetsbaar door de oorlog omwille van het feit dat veel 

grondstoffen en voeding uit het buitenland werden ingevoerd. Pirenne raamt de schade door het 

conflict op circa 20 miljard frank en het merendeel van deze schade bij de sector industrie. Vele 

fabrieken werden immers geconfronteerd met opeisingen op het gebied van grondstoffen, werkgerief, 

smeermiddelen en zelfs fabriekshallen. Ook aan de publieke infrastructuur werden dixit Pirenne harde 

klappen toegebracht. Eén derde van het spoornetwerk was verwoest of gedeeltelijk buiten gebruik 

gesteld alsook meerdere bruggen, tunnels en sluizen.107 De grootste schade zou volgens deze auteur 

vooral gedurende de eerste weken van de oorlog en bij de opeisingen van goederen aangebracht 

zijn.108 La Belgique en la Guerre Mondiale hebben op vlak van de landbouw een andere visie dan 

Pirenne. De auteur schat de schade aan de landbouw rond de 1,321 miljard wat overeenkomt met 4% 

van de in de frontstreek vooroorlogse productie.109 

In het werk van Pirenne overheerst de perceptie dat de Belgische landbouwsector quasi ongeschonden 

en alleszins veel beter dan de sector industrie uit de oorlog kwam. De werkloosheid op het platteland 

zou nihil geweest zijn en de deposito’s van de boeren stegen tussen 1914-1918 van 16.521.520 frank 

naar ruim 171 miljoen frank. Ook de hogere klasse zou hiervan hebben geprofiteerd en de verloren 

inkomsten uit de industrie gecompenseerd hebben met deze uit de landbouw door bijvoorbeeld 

stukken land duurder te verhuren.110 Enige nuancering lijkt mij hier gepast want Pirenne was immers 

een stedeling die voor een groot deel gevangen zat in Duitsland. De mening van Pirenne buiten 

beschouwing gelaten blijft het evenwel een feit dat tegen het volgende decennium de Belgische 

landbouw het grootste deel van alle oorlogsschade had weggewerkt.111 

 
105 Simon Vacheron, “L’ industrie textile du Nord sous l’occupation, 1914-1918: une industrie (presque) 
inactieve,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. 
Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 178-83.  
106 Luc Stenger, “L’industrie du verre en zone annexée.” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de 
l’activité industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 140-1.  
107 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 112-5.  
108 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 121-3.  
109 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 115-6.  
110 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 117-20.  
111 Mahaim, La Belgique restaurée, 170. 
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Vooral de secundaire sector ondervond klappen door de oorlog. In de ontginningssector viel de 

productie van wat niet voor de Duitse markt bedoeld was stil en zou ook de productie in de 

steenkoolindustrie afnemen en dit ondanks de inspanningen om verbeteringen zoals bij voorbeeld Jack 

Hammers te implementeren.112 Vanaf 28/02/1915 mocht nog enkel uitgevoerd worden naar het 

buitenland mits toestemming van het Duitse gezag. De overgebleven export was bovendien 

onderhevig aan minimumprijzen en extra taxen.113  Niettegenstaande de enorme werkloosheid in de 

textielsector en de ijzer- en staalindustrie viel de productie niet volledig stil. Dit kwam vooral omdat 

de bedrijfseigenaars hun personeel en machines aan het werk wilden houden. Henri Pirenne schreef 

de verliezen dan ook vooral toe aan een gebrek aan materiaal en het steeds terugkomend fenomeen 

van de opeisingen.114  

Baserend op mijn eigen samengesteld cijfermateriaal blijken de uitspraken van Pirenne over de 

steenkoolindustrie wel grotendeels correct. Enkel de impact op de landbouwsector wordt naar mijn 

gevoel wat onderschat. Opvallend in het werk is de rode draad van de opeisingen wat bijna als de 

oorzaak van alle ellende wordt geduid. Pirenne heeft het in zijn boek weliswaar ook over de industriële 

ontmanteling en de schade aan de transportinfrastructuur maar beklemtoont toch steeds opnieuw het 

feit dat het voornamelijk de opeising van grondstoffen was waardoor de productie van de “werkwillige 

Belg” afneemt. Wat vooral markant was voor mijn onderzoek was het waarnemen van de 

kapitaalsvermeerdering op het platteland. De gestegen deposito-cijfers zijn zoals eerder vermeld 

mogelijks wat overdreven maar zelfs indien de stijging slechts half zo groot was, betekent dit toch een 

vervijfvoudiging. 

Samenvattend stellen we vast dat het voornamelijk door een gebrek aan grondstoffen was dat de 

productie gedurende de oorlog getroffen werd. Zelfs de in volle oorlogstijd genomen initiatieven van 

bijvoorbeeld Jack Hammers om verbeteringen in het productieproces van steenkool aan te brengen 

brachten geen soelaas. In door de overheid zelf uitgegeven naslagwerken zoals Memorie van Konings 

Regering wordt de afschuw voor de opeisingen eveneens opgemerkt. Hierin wordt Duitsland direct 

aansprakelijk gesteld voor de stopzetting van de nijverheid en industrie. De grootste frustraties waren 

gericht op het plan Rathenau wat betrekking had op het confisqueren van de in voorraad zijnde 

goederen. Het Keizerrijk had alles wat ze maar konden ingepalmd en via de handelsbelemmeringen 

zoveel mogelijk ondernemers aangezet tot het beleveren van de Duitsers. Het tegenwerken bij grote 

openbare werken werd geïnterpreteerd als een middel om de werknemers werkloos te houden en 

bijgevolg een stimulans om in Duitsland de kost te gaan verdienen. Er komt derhalve een visie naar 

voor van het Duitse monster dat zich voedde met de Belgische economie om op die manier de oorlog 

te winnen.115 

Zelf ben ik eveneens van mening dat de grondstoffenopeisingen aan de basis liggen van de terugval in 

de productie. Omwille van het feit dat de productie in de meeste sectoren pas vier tot vijf jaar na het 

conflict terug op vooroorlogs niveau draaide moet er toch een bijkomende en een dieper 

achterliggende reden geweest zijn. Daarom doet het werk van Pirenne mij vermoeden dat de afname 

van de productie tot 1916 vooral grondstoffen gerelateerd was en pas gedurende de laatste twee jaar 

van de oorlog de ontmantelingen de lange termijn gevolgen veroorzaakten.  

 
112 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 123-6.  
113 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 173-4. 
114 Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, 126-7.  
115 Memorie van 's Konings Regeering over de deportaties en den gedwongen Arbeid der Belgische 
burgerbevolking, bevolen door de Duitsche Regeering (Brussel: Office Belge, 1917), 4-14. 
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De opeisingen worden dus algemeen beschouwd als één van de grootste redenen voor de 

economische problemen van ons land. Bovenal waren ze verwoestend voor de Duitse reputatie. Vooral 

de opeising van arbeidskrachten zette veel kwaad bloed. De Duitse overheid poogde in een 

communicatie met de Amerikaanse ambassade te wijzen op de voordelen van dergelijke 

tewerkstellingen en vooral de onschuld van het Duitse rijk te verkondigen. Duitse diplomaten hadden 

de taak om het positieve van de opeisingen in de verf te zetten. Hierbij werd gewezen op het feit dat 

de opvordering van arbeidskrachten positief was in de strijd tegen de enorme werkloosheid 

veroorzaakt door gebrek aan grondstoffen ten gevolge van de Britse blokkade.116 Werkloosheid zou de 

Belgische werknemer bovendien lui en van liefdadigheid afhankelijk maken. Deze tewerkstelling stond 

ten dienste van de Belgische industriële moraliteit.117 De Amerikanen hadden echter via de 

Amerikaanse gesteunde hulporganisaties vernomen dat het Duitse gezag zoveel mogelijk ervaren 

arbeidskrachten opeiste ongeacht het feit of ze werk hadden of niet. Bovendien waren er ook enkele 

industrieën die actief bleven tot begin 1917 en pas door het opeisen van voorraden en materieel in de 

problemen kwamen.118 

Afgaand op La Belgique Restaurée wordt duidelijk hoe verwarrend de situatie eigenlijk wel was en hoe 

zelfs dezelfde auteurs zichzelf wel eens durfden tegenspreken. Dit werk benadrukt op pagina 243-4 

hoe de industrie amper veranderd was ten opzichte van voor de oorlog of zelfs ten opzichte van de 

vorige eeuw. Er waren volgens het werk wel productievere machines in gebruik genomen en 

technieken ontwikkeld waardoor de productie echt wel veranderingen had ondergaan maar de 

specialisatie bleef ongewijzigd. Omwille van het feit dat mijn eigen onderzoek al uitwees dat er wel 

degelijk een verschuiving bestond op gebied van specialisatie in de grootse industrieën kan ik mij niet 

echt aansluiten bij wat in La Belgique Restaurée wordt beweerd.  

Eerder in dit werk op pagina 225-6 gaat dezelfde auteur een compleet andere richting uit en spreekt 

hij over het opkomen van nieuwe industrieën, massale kapitaalinjecties, veel nieuwbouw en het 

samensmelten van diverse bedrijven in naamloze genootschappen waardoor er quasi sprake was van 

een economische bloei.119 Dit standpunt van de opkomst van nieuwe industrieën en de talrijke 

kapitaalverhogingen dienen echter te worden genuanceerd. Mahaim toont weliswaar deze 

indrukwekkende kapitaalverhogingen met cijfermateriaal aan maar helaas houden deze cijfers geen 

rekening met inflatie en herstelkosten waardoor dit geen correct beeld schetst. Bij de drie grootste 

sectoren neemt de ijzer- en staalindustrie het voortouw gevolgd door de steenkoolindustrie, de sector 

van constructie en de sector van gas, water en elektriciteit. De ijzer- en staalindustrie in combinatie 

met de steenkoolindustrie waren niet toevallig de twee meest beduidende economische sectoren 

zowel voor als na de oorlog. De sector van de constructie en deze van gas, water en elektriciteit waren 

dan weer van belang in de heropbouw. De grootste bedragen vinden we terug in 1919 en 1920. Het 

jaar 1921 had al heel wat minder kapitaaltoenames als gevolg van de grote herstelgolf tussen 1919-

1920 wat zich ook al liet opmerken bij de productiecijfers. Omwille van het feit dat de herkomst van 

veel cijfers uit La Belgique Restaurée onduidelijk is, hecht ik enkel belang aan de tendensen van dit 

cijfermateriaal en niet aan de cijfers op zich. Er vallen stijgingen op te merken in de petroleum, de 

chemie en de automobielindustrie. Het feit dat de traditionele sectoren en de aan de heropbouw 

 
116 “Deportation of Civilians from Belgium,” The American Journal of International Law 11, nr. 4 (October 1917): 
252. 
117 “Deportation of Civilians from Belgium,” 259-60. 
118 “Deportation of Civilians from Belgium,” 256-7. 
119 Mahaim, La Belgique restaurée, 243-4 ; Mahaim, La Belgique restaurée, 225-6. 
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gerelateerde sectoren hogere bedragen scoren duidt eerder op het herstel dan op een economische 

bloei die schijnbaar naar voor wordt gebracht.120  

De tijdsgeest en mijn bachelor onderzoek in acht genomen merk ik hier een zekere vorm van 

tweeledigheid: enerzijds een hoopvol positief beeld van de efficiëntie van de heropbouw   en 

anderzijds een voorzichtige kritiek of misschien zelfs een justificatie van een herstel dat niet echt 

meeging met de tijd.  

“L'accroissement dans l'ampleur de la production n'a pas empêché que ses spécialités restent les 

mêmes. des lors il eut été surprenant qu'après l'interruption due aux quatre années et dernière de 

guerre et après le ravage de notre industrie la situation industrielle de la belgique fait marquée d'un 

changement radical de direction.”121 

De Duitser, de werkweigeraar en de ‘stijve opperlip’  
Naast de grote bedrijven die werden getroffen door de oorlog is er natuurlijk ook het perspectief van 

de gewone man. Niettegenstaande de soms wel harde omstandigheden weigerden vele Belgen om 

onder het Duitse gezag te werken. Veelal overheerste de angst om als collaborateur bestempeld te 

worden in een ‘anti-Duits’-klimaat.  

In België zelf kon het Duitse Rijk dan wel met dwang en angst de burgers dwingen zich te melden voor 

deportatie, ze ook effectief aan het werk krijgen was dikwijls iets anders. Het ‘Belgische 

arbeidsreservoir’ dat door het Hindenburg-programma was gemobiliseerd bleef halsstarrig weigeren 

mee te werken in het Duitse oorlogsapparaat. Van de 56.000 Belgen die succesvol opgevorderd en 

gedeporteerd waren naar de Duitse steenkoolmijnen zouden slechts 8.000 ook effectief ingezet 

kunnen worden weliswaar onder constante militaire bewaking.122 Vermeldingswaardig hierbij is het 

feit dat de industriële regio’s harder werden getroffen door opeisingen dan elders. Een uitzondering 

hierop waren de streken met mijnbouw omdat het Duitse rijk deze grondstoffen immers broodnodig 

had.123 

Omwille van de strenge winter van 1916-1917 kampte Duitsland met voedselschaarste. Het Duitse 

opperbevel kon niet anders dan de niet vrijwillig werkende Belgen terug naar huis te sturen waar ze 

door voedselhulp uit het buitenland onderhouden konden worden. Deportatie werd na februari 1917 

dan ook vooral een schrikmiddel om mensen te overtuigen in Duitsland te gaan werken.124 

De verplichte deportaties hadden voor de Duitsers alleszins niet het gewenste effect. Wat ze wel 

bereikt hadden was de overtuiging dat de bezetter absoluut van slechte wil was. Bovendien werd door 

deze deportaties een voedingsbodem gecreëerd waarin het verwoestende perspectief na de oorlog 

welig kon tieren. 

Verwoestend perspectief 
Het idee van de economische teloorgang bestond al voor het werk van Kristof Smeyers en Erik Buyst 

geschreven werd. In veel van dergelijke kort naoorlogse werken komt dit beeld in mindere of grotere 

 
120 Mahaim, La Belgique restaurée, 226-7. 
121 Mahaim, La Belgique restaurée, 244. 
122 Kai, Rawe “Working in the coal mine: Belgians in the German War industry of the Ruhr area during World 
War I,” In Une guerre totale? La Belgique dans la Première Guerre Mondiale, eds. Serge Jaumain (Brussel: 
Algemeen Rijksarchief, 2005), 230. 
123 Arnaud Charon, “Les déportations des ouvriers belges durant la Première Guerre mondiale : logique 
industrielle ou improvisation,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en 
zones de guerre, eds. Kevin Saladé, (Brussel: IPM Printing, 2018), 125-8.  
124 Rawe, “Working in the coal mine,” 226-30.  



Matthias Lambrecht Studentenn° 01600054 Masterproef Geschiedenis 

 

61 

mate naar voor.  Interessant is ook dat alhoewel de visies op de diverse herstelmogelijkheden 

verschillend zijn van auteur tot auteur de nood aan grootschalig herstel wel universeel was.125 

Het werk van Sophie De Schaepdrijver biedt een mooie kijk op de geschiedenis van de Eerste 

Wereldoorlog in België. Ook in haar werk wordt echter het dramatische beeld geschetst. De door de 

Duitsers in het leven geroepen Zentrales brachten met zich mee dat vele van de al schaarse middelen 

en grondstoffen naar Duitsland werden getransporteerd en niet ten goede kwamen aan de Belgische 

bevolking. De Duitse bezetter eiste zeker na 1916 in snel tempo goederen en machines op om ons land 

als hinterland van het Duitse leger te kunnen gebruiken. Bovendien veroorzaakte het militaire gezag 

onder invloed van Duitse bedrijven een bemoeilijking van de productie door allerlei regelgeving. Een 

voorbeeld van dergelijke belemmering is terug te vinden in het feit dat vanaf 1917 elke werkplaats met 

meer dan twaalf werknemers toestemming van de Duitse overheid nodig had om te produceren. 

Bovendien moest de productie gericht zijn op de Duitse noden en besloten vele Belgische 

ondernemingen hierdoor om tijdelijk te sluiten.126 Hoewel ik niet wil beweren dat de verwoesting 

verwaarloosbaar was, vind ik wel dat rekening moet worden gehouden met de logica die achter het 

systematisch ontmantelen van de Belgische economie stak. In het werk van Jean-Louis Michelet en 

Nicolas Charles komt het denkpatroon van de Duitsers goed naar voor. Ze onderscheiden als het ware 

drie fases. In eerste instantie werd de industrie die zich aan het front bevond ingezet voor het 

herstellen en leveren van zaken die men dringend nodig had. Materiaal en machines die niet direct 

konden worden ingezet maar wel bruikbaar waren voor de oorlog werden versleept naar Duitsland. In 

tweede instantie werden de Duitsers wanhopiger en begonnen ze met het omsmelten van installaties 

om aan ruw materiaal te geraken. Op het einde van de oorlog tenslotte kozen de Duitsers bij het 

terugtrekken voor de tactiek van de verschroeide aarde en ontstonden de grootste verwoestingen.127 

De verhalen van complete verwoesting hebben dus wel degelijk een grond van waarheid maar vonden 

evenwel plaats in een relatief korte periode. Het was uiteraard weinig zinvol om direct de industriële 

installaties te verwoesten en te ontmantelen omdat alles dan van veel verder moest komen. Dat hier 

uiteindelijk voor gekozen werd toont de wanhoop aan in de Duitse rangen. Een tekenend voorbeeld is 

dat van een suikerfabriek in Complet à Saint-Maur waar door de oorlogsmoeilijkheden de hoeveelheid 

opgeëist ton suiker bleef dalen tot het ogenblik dat nog slechts 2,92% kon opgeëist worden van wat 

men aanvankelijk had kunnen krijgen.128 

Doorheen deze scriptie toont het cijfermateriaal aan dat voor wat betreft de industrie de economische 

klap niet de omvang had zoals de literatuur soms beschreef. Vijf jaar na de oorlog had de productie 

zich immers grotendeels om niet te zeggen volledig hersteld waardoor het conflict zeker niet als een 

fatale opdoffer te betitelen is. Vraag blijft uiteraard waar dit idee dan wel vandaan komt. Op zich is dat 

uiteraard een eigen, apart en grondig onderzoek waard die me te ver zou leiden maar vanwege het 

belang in mijn scriptie stip ik kort aan wat ik als mogelijke oorzaak zie. Alles in acht genomen zou er 

gesproken kunnen worden van een collectief trauma. Vier jaar oorlog, bezetting, verwoesting en 

vooral de opeisingen van mensen, grondstoffen en industriële infrastructuur hebben veel kwaad bloed 

gezet. Deze beproevingen die het Belgische volk onderging tijdens en na de oorlog werden dan ook 

voluit toegeschreven aan de Duitsers en verspreidde een diep anti-Duits gevoel. Tekenend voorbeeld 

 
125 Smeyers en Buyst, Het gestolde land, 9. ;  Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, vol. 
126 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 134-7 ; 217-8. 
127 Michelet Jean-Louis en Nicolas Charles, “L’usine à gaz de sédan et Louis Busson, un industriel francais en 
résistance,” in Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. 
Kevin Saladé (Brussel: IPM Printing, 2018), 69-77. 
128 Ludovic Laloux. “Le maintien de la production de la sucrerie belge couple au cours de la Grande Guerre,” in 
Composer avec l’ennemi en 14-18 ? La poursuite de l’activité industrielle en zones de guerre, eds. Kevin Saladé 
(Brussel: IPM Printing, 2018), 85-7. 
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hiervan zijn de werkweigeraars tijdens de oorlog. Het grootste voorbeeld van het anti-Duitse 

perspectief én verlies van objectieve benadering vinden we misschien wel terug in de persoon van 

Henri Pirenne. Niet alleen uit zijn werk over de oorlog maar ook uit zijn voornemen geen Duits meer 

te willen spreken kunnen we afleiden dat zelfs de beste Belgische historici van destijds niet vrij waren 

van vooroordelen. De niet op cijfers gebaseerde bronnen schetsen voornamelijk een beeld van een 

complete verwoesting. Deze weergave gebeurt dan ook louter gevoelsmatig. Patriotisme en het idee 

van de Duitsers die quasi als een vampier de Belgische economie leegzogen zorgden ervoor dat de 

voor sommige sectoren snelle heropbouw werd gezien als een Belgische triomf en niet als een 

relativering van de schade.  

Vandaag de dag heerst nog altijd het gevoel van afschuw over de Duitse wandaden en niet in het minst 

over deze die bij het begin van de oorlog werden begaan. Het in brand steken van de bibliotheek van 

Leuven bijvoorbeeld wordt nog altijd gezien als een groot verlies. Zelfs wanneer de overlevering wat 

werd aangedikt en overdreven, duidt het feit dat er nog steeds kennis van is op de afkeer en het kwaad 

bloed dat hierdoor ontstond.129  Vanwege het feit dat de maatschappij doordrongen was van de haat 

voor de Duitsers en de oorlog is het niet verwonderlijk dat de beschrijvingen en de bronnen uit die tijd 

een beeld schetsen van een alles stukslaande oorlog en weinig hoop en perspectief bieden om ooit de 

economische situatie van weleer te herstellen. 

De afkeer tegen de Duitsers na de oorlog is mogelijks wel te begrijpen en zelfs te rechtvaardigen. Het 

Duitse gezag heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog diverse internationale afspraken geschonden. 

Hoewel aan het begin van de oorlog assuranties waren van de Duitse staat om respect te hebben voor 

de verschillende verdragen zou dit al snel een loze belofte blijken.130 In november van het jaar 1914 

stuurde de Duitse bezetter iedereen die een ander hinderde bij het werken voor de staat naar de 

gevangenis.131 

Gedurende de oorlog sloot menig fabrieksbaas liever de deuren dan in opdracht van de Duitsers te 

werken. De algemene perceptie en gangbare overtuiging bij de Belgische bevolking bestond uit de visie 

dat de Belgische industrie systematisch ontmanteld en gedeporteerd werd omdat de Duitsers er zelf 

voordeel uit wilden halen na de oorlog.132 
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Algemeen besluit 
Doorheen deze scriptie toont het cijfermateriaal aan dat voor wat betreft de industrie de economische 

klap niet de omvang had zoals de literatuur soms beschrijft. Vijf jaar na de oorlog had de productie zich 

immers grotendeels om niet te zeggen volledig hersteld waardoor het conflict zeker niet als een fatale 

opdoffer te betitelen valt. Alles in acht genomen zou er gesproken kunnen worden van een collectief 

trauma. Vier jaar oorlog, bezetting, verwoesting en vooral de opeisingen van mensen, grondstoffen en 

industriële infrastructuur hebben veel kwaad bloed gezet. Deze beproevingen die het Belgische volk 

onderging tijdens en na de oorlog werden dan ook voluit toegeschreven aan de Duitsers en verspreidde 

een diep anti-Duits gevoel. Tekenend voorbeeld hiervan zijn de werkweigeraars tijdens de oorlog.  

Wat betreft de onderzochte sectoren kan het volgende besloten worden. Tot en met het jaar 1922 lag 

de focus binnen de steenkoolindustrie op de simpelere zaken. De innovatie en de investering die 

verderop in de jaren twintig tot bloei kwamen, kenden hun oorsprong al van in 1921. Vanaf het jaar 

1923 bewandelde de industrie een ander pad en werden er meer cokes dan geagglomereerd steenkool 

geproduceerd. De gietijzerindustrie plooide niet terug op oude vertrouwde producten. Vanaf de jaren 

1910-1911 valt een evolutie naar meer complexere zaken op waarbij vooral de grotere productie van 

staal in het oog springt. De ijzerindustrie blijkt zwaar getroffen en de gekende processen gaan zich 

verder doordrukken. De ijzerproductie van België na 1914-1918 was hierdoor bijgevolg van een heel 

andere grootorde dan ervoor. Een derde van de productie was verdwenen en bovendien werd die 

productie ook veel homogener. Hoefijzers, klemmen, grote rollen/platen en geslagen ijzer werden zo 

goed als niet meer gemaakt en ook fijne platen/rollen en speciale profielen waren minder in trek. Er 

werd teruggeplooid naar wat ook voor de oorlog het belangrijkste was geweest, namelijk de 

commerciële producten en de sporen. De oorlog spaarde net zoals bij de ijzerindustrie de 

staalproductie niet. De verliezen uit de oorlog werden direct aangepakt en de staalindustrie kende met 

uitzondering van het jaar 1925 een continue stijging tussen 1921 en 1929. De ondernemingsdrang in 

de staalindustrie ondervond geen gevolgen door de oorlog en in 1921 waren er al meer 

staalproducenten dan in het voorafgaande decennium. De machinale infrastructuur zou zeer snel 

worden heropgebouwd en waarschijnlijk zelfs worden verbeterd. De analyse van de specifieke 

producten toonde aan dat de productie heterogeen bleef en toenam.  Bij het segment machines en 

chemische producten had de oorlog niet veel invloed op de aard van de verhandelde producten. Er 

bestond namelijk al van voor de oorlog een tendens naar het importeren van geavanceerde varianten 

en het exporteren van simpele zaken. Deze trend continueert zich doorheen de jaren twintig en blijft 

ook verderop gehandhaafd.  

België zou dan wel geen pioniersrol op economisch of technologisch vlak hebben, de economie bleef 

ook niet stilstaan. De infrastructuur van de Belgische ondernemingen werd duidelijk wel geïnnoveerd. 

De steenkoolindustrie gebruikte betere ovens en op het einde van de periode was er de introductie 

van elektrische ovens in de ijzer- en staalindustrie. Bovendien tonen de importgegevens dat België veel 

waardevolle machines aankoopt waaruit besloten kan worden dat België niet langer inzette op het zelf 

voortbrengen van meer complexere producten maar deze wel nog geïntroduceerd wou zien in de 

Belgische economie. De Belgische ondernemingsdrang en de bereidheid tot innovatie waren zeker niet 

dood na de oorlog. Integendeel, de intentie was mogelijks zelfs sterker dan ooit aanwezig, maar schoot 

helaas tekort. Er werd gekozen voor nieuwe technologieën met als doel de productie te vergroten 

waardoor minder ruimte overbleef om te innoveren op vlak van de producten zelf. Er deed zich 

weliswaar een verschuiving naar meer complexere zaken voor maar enkel bij producten die al van voor 

de oorlog gekend waren en geproduceerd werden. De technologische innovatie kwam van buiten de 

landsgrenzen. België hield halsstarrig vast aan het idee van vrijhandel en voerde steeds meer goedkope 

en dus simpele zaken uit en dure en complexere goederen in. Het is precies die focus op vrije 

wereldhandel die verantwoordelijk was voor het feit dat ons land het moeilijk zou krijgen gedurende 
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de grote depressie en de protectionistische golf in de jaren dertig. Toch had België gedurende de 

periode 1919-1929 geen slechtere kaarten dan de andere Europese landen. Bovendien gebeurde het 

herstel soms efficiënter dan in de buurlanden. De reden van de algemene negatieve visie was dan ook 

eerder te vinden bij een collectief trauma. De slachtofferrol die bij momenten naar voren komt was 

ook niet uniek. Frankrijk profileerde zich eveneens als het land dat het meeste had geleden.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de Eerste Wereldoorlog zich ergens tussen de begrippen ‘fatale 

klap’ en ‘gemiste kans’ bevindt. Deze klap was echter toe te schrijven aan het afnemen van de 

wereldhandel en niet zozeer aan het oorlogsgeweld. Het probleem was vooral dat men terug naar de 

vooroorlogse situatie wou maar niet kon door een veranderde wereld en wereldhandel. Aan de andere 

kant betekende deze oorlog ook een gemiste kans. België had wel interesse om te innoveren vanuit 

het standpunt om met de tijd mee te gaan maar behield niet langer de pioniersrol. De industrie zette 

liever in op een productieverhoging van al gekende geavanceerde producten.  

Na het devalueren van de Belgische franc in 1925-1926 deed België het zeer goed. Indien de grote 

depressie er niet was geweest, had België zeer gunstige tijden kunnen hebben beleefd. De oude glorie 

van weleer zou wellicht nooit zijn teruggekomen. Het verleden kon immers te weinig worden 

losgelaten waardoor de innovatie te beperkt bleef. Bovendien was tegen het einde van de jaren twintig 

van de vorige eeuw het economisch landschap dermate hertekend dat België zelfs in een ideaal 

scenario nooit meer had kunnen behoren tot de top vijf van de grootste industrieën. De Eerste 

Wereldoorlog was een voor de hand liggende zondebok waarbij een periode van vier jaar een 

breekpunt vormde tussen oud en nieuw. Mocht er nooit een Tweede Wereldoorlog geweest zijn zou 

deze visie wellicht door de jaren heen alleen maar uitvergroot zijn geweest. Economische en 

maatschappelijke veranderingen ontstaan echter slechts zelden uit een periode van vier jaar.  De val 

van Rome in 476 na Christus wordt ook gezien als het einde van het West-Romeinse Rijk maar was 

eigenlijk eerder een bevestiging van een nieuwe orde en niet een start van iets nieuws. Hetzelfde 

vinden we terug bij het Oost-Romeinse Rijk. Constantinopel viel weliswaar in 1453 nadat de laatste 

strijd was gestreden maar qua belang was dit eigenlijk ondergeschikt aan Manzikert. De val van de 

hoofdsteden was een spectaculair moment dat duidelijk maakte dat er einde gekomen was aan een 

wereldorde die al veel langer vervlogen was. De gelijkenis met wat de Eerste Wereldoorlog voor België 

heeft betekend is hier treffend. België was voor de start van de oorlog een industriële reus maar stilaan 

brokkelden de funderingen waarop dit feit gestoeld was geleidelijk af als gevolg van de tand des tijds. 

Maatschappelijke en economische veranderingen hadden die situatie drastisch en dermate 

herschapen waardoor het imperium van industrie-gigant-België definitief tot het verleden behoorde. 

De industrie ondernam weliswaar inspanningen om met de tijd mee te kunnen gaan en er was ook 

geen gebrek aan zin voor initiatief of ondernemingsdrang maar in de veranderde tijdsgeest volstond 

het gewoonweg niet. Het vasthouden aan oude idealen heeft België absoluut wat doen vertragen maar 

was ook maar een katalysator. Indien er immers geen oorlog was geweest en er direct was ingezet op 

opkomende industrieën was België te klein gebleken om de prominente positie van voor de oorlog te 

behouden. De Eerste Wereldoorlog maakte volgens mij geen einde aan een Belgische glorietijd maar 

veroorzaakte eerder het besef dat die periode voorgoed voorbij was. 
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