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Inleiding  

In juli 1985 werd het archief van Victor Leemans (Stekene, 21 juli 1901 - Leuven, 3 maart 1971) 
door zijn kinderen aan het KADOC in bewaring gegeven.  De overweging dat Leemans, door-
heen zijn specifiek curriculum zich steeds als katholiek Vlaming beschouwde, gaf hierbij de 
doorslag.  De opdracht om de door mekaar geraakte archivalia te ordenen werd door de familie 
aan mij toevertrouwd, waarbij ik de bescheiden identificeerde en ze weer in een logische orde 
samenbracht.  Naderhand werden de documenten naar het KADOC overgebracht en er 
definitief verpakt.  

Victor Leemans was de zoon van een maalder en ook zijn moeder kwam uit een molenaars-
familie.  Hij studeerde aan de normaalschool te Sint-Niklaas en kwam er via de priester-leraar 
J. Van der Linden in aanraking met de wereld van Ward Poppe en de Eucharistische Kruistocht.  
Na zijn studies werd Leemans onderwijzer in zijn geboortedorp.  Zijn legerdienst deed hij te 
Antwerpen.  Daar ontmoette hij Floris Prims die hem introduceerde in de sociale problematiek 
en hem wellicht mee oriënteerde naar het corporatieve denken.  Leemans vertoefde te 
Antwerpen nog in andere middens.  Zo behoorde hij tot de kring van pater Sebastiaan, waar hij 
o.a. kennis maakte met P.W. Segers.  Ook had hij contacten met zijn streekgenoot Hendrik 
Heyman, maar vooral de figuur van Lodewijk Dosfel maakte grote indruk op hem.  

Leemans zocht, aanvankelijk vanuit religieuze interesse, contact met de Duitse katholieken.  Hij 
had banden met de Duitse katholieke jeugdbeweging en legde bewondering aan de dag voor 
Romano Guardini, van wie hij werk vertaalde, evenals voor Erich Przywara, een godsdienst-
filosoof uit het interbellum en één der boegbeelden van de Duitse katholieke intellectuelen.  
(Met beide figuren bleef Leemans ook na de Tweede Wereldoorlog in contact).  Uit de ideeën 
van de Duitse katholieken, de toenmalige Duitse wijsbegeerte en politieke sociologie rijpte, hoe 
langer hoe meer ook wat de maatschappelijke ordening betreft, Leemans' gedachtengoed.  Hij 
zou het bij een deel van de jonge Vlaamse intellectuelen doen ingang vinden.  

Vanaf de jaarwende 1926-1927 leidde hij de redactie van Jong Dietschland.  De toon van het 
blad was Vlaams-nationaal, gericht tegen de parlementaire democratie en solidaristisch.  In 
september 1930 stond Leemans de leiding van het tijdschrift af, maar bleef er onder de 
schuilnaam V. Van Waas intensief verder in publiceren.  

Leemans ambieerde ondertussen een academische titel, maar voor de toegang tot een 
Belgische universiteit volstond zijn onderwijzersakte niet.  Hij schreef zich in aan de Ecole des 
Hautes Etudes Sociales te Parijs, bleef voorlopig verder onderwijzen in zijn geboortedorp, maar 
volgde tussendoor colleges en seminaries aan de universiteiten van Berlijn o.a. bij Werner 
Sombart en te Münster bij J. Plenge.  In 1931 promoveerde hij te Parijs tot doctor in de Sociale 
Wetenschappen met de proefschriften La Presse et les Universités en Allemagne en 
F. Toennies et la Sociologie Contemporaine en Allemagne.  

Tot het midden van de jaren dertig was Victor Leemans vooral actief als publicist en als spreker 
in studentenmiddens.  Samen met leidende figuren uit de studentenwereld richtte hij te Leuven 
in de vroege jaren dertig een Politieke Academie op.  Einde 1936 scheen voor Leemans de tijd 
rijp om aan praktische politiek te doen.  Hij werd voorzitter van Arbeidsorde, een sociale organi-
satie die was ontstaan uit het akkoord tussen het V.N.V. en Rex-Vlaanderen en die zou trachten 
het corporatief bestel in gang te trekken.  Leemans streefde naar een aansluiting van de 
christelijke vakbeweging bij Arbeidsorde, maar deze poging mislukte.  
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Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam Victor Leemans in overheidsdienst 
terecht, eerst als taaladjunct bij Raymond Delhaye, secretaris-generaal van Volksgezondheid 
en Voedselvoorziening en sedert begin juli 1940 als adjunct van commissaris-generaal voor 
Wederopbouw Charles Verwilghen. In augustus 1940 werd hij secretaris-generaal van het 
ministerie van Economische Zaken en Middenstand.  Spoedig kreeg hij ook het beheer over de 
buitenlandse handel, die voordien ressorteerde onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Toen Victor Leemans drie maanden na de Duitse inval de functie van secretaris-generaal van 
Economische Zaken opnam, waren de contouren van het economisch beleid reeds getekend.  
Hiervoor was niet in de eerste plaats het Comité van secretarissen-generaal verantwoordelijk. 
De beslissing tot hervatting van de economische bedrijvigheid ging uit van een groep 
prominenten uit financiële, economische en juridische kringen, die bekend geraakte als het 
Comité Galopin.  Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale, was voorzitter, 
spilfiguur en woordvoerder van de groep, die ook de modaliteiten van de economische 
bedrijvigheid vastlegde.  

De Belgische verantwoordelijken hadden geopteerd voor een "arbeidspolitiek", het behoud van 
de industriële produktie en de uitvoer ervan.  Voor de onmisbare invoer van voedingswaren, de 
tewerkstelling van arbeiders in eigen land en om een ontmanteling van de eigen industrie te 
voorkomen, achtten ze dit noodzakelijk.  De arbeidspolitiek kreeg ten volle de goedkeuring van 
Victor Leemans.  Het door hem gevoerde beleid werd verder vastgelegd in overleg met de 
leidende financiële en economische kringen, met de directie van de Nationale Bank en de 
Emissiebank en met de andere betrokken departementen, voornamelijk met Financiën (Oscar 
Plisnier) en Landbouw (Emiel De Winter).  

Inzake de nieuwe economische ordening en de opbouw van een geleide economie speelde 
Leemans een hoofdrol.  Hoewel niet betrokken bij de oprichting van de eerste Warencentrales 
zouden Leemans en zijn medewerkers zich later intensief met de werking ervan bezighouden.  
De Warencentrales zouden zich vooral toeleggen op de verdeling van grondstoffen over de 
bedrijven en beschikten daarbij over een reglementerende bevoegdheid.  De ordening van 
industrie, ambachtswezen en handel vanaf februari 1941 werd door hem gerealiseerd.  De 
Hoofd- en Bedrijfsgroeperingen werden opgevat als de uitsluitende vertegenwoordigers van hun 
sector en stonden onder toezicht van de secretaris-generaal van Economische Zaken.  

Ten aanzien van de bezetter, die de Belgische economie wou dienstbaar maken aan de Duitse 
oorlogsvoering, werd Leemans o.a. geconfronteerd met de Duitse opeisingen van steenkolen, 
afgewerkte produkten en industriële uitrusting, met de verplichte tewerkstelling vanaf 1942, met 
de hoge bezettingskosten en met de onevenwichtige clearing.  

Clearing is een vereffeningstechniek voor de buitenlandse handel waarbij wederzijdse vorde-
ringen voor uitvoer en schulden voor invoer elkaar (zouden moeten) compenseren.  België 
moest zich in een clearingsysteem onder Duitse controle inschakelen.  De Emissiebank zou 
zich vanaf augustus 1940 vooral bezighouden met de clearingverrichtingen.  Ze werd op 13 juli 
1940 opgericht als substituut voor de niet meer functionerende Nationale Bank.  Toen de 
Nationale Bank haar werkzaamheden hervatte, bleef de Emissiebank evenwel bestaan.  
Leemans was vanaf 25 november 1940 lid van de Raad van Beheer.  

Als secretaris-generaal van Economische Zaken en Middenstand nam V. Leemans de volle 
verantwoordelijkheid van zijn functie op, objectief begaan met het intact houden van de 
Belgische economie ten voordele van de bevolking en aldus te redden wat gered kon worden.  
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Na de oorlog kwam Victor Leemans in aanraking met de repressie, maar in 1948 werd hij 
definitief buiten vervolging gesteld.  In 1949 werd hij in het kader van de zgn. "verruiming" van 
de C. V.P. provinciaal senator voor Antwerpen.  Tot aan zijn overlijden in 1971 zou Leemans de 
christen-democratie in de Senaat vertegenwoordigen. In november 1964 werd hij fractieleider 
van de C.V.P. in de hoge vergadering.  

Vanaf maart 1958 zetelde hij in het Europees Parlement.  Hij was voorzitter van de Commissie 
voor Energie, Onderzoek en Atoomvraagstukken en van 24 november 1965 tot 7 maart 1966 
leidde hij zelfs als voorzitter de plenaire vergaderingen te Straatsburg.  

Zijn drukke politieke activiteiten en zijn blijvende interesse voor het sociaal-economisch leven, 
hebben hem niet verhinderd als publicist actief te blijven.  Intensief was zijn medewerking aan 
Kultuurleven en aan het Tijdschrift voor Filosofie en wekelijks verschenen bijdragen van zijn 
hand in De Standaard over de economische, sociale en politieke actualiteit.  Ook het Europese 
cultuurverleden bleef hem bezighouden en over denkers als Marx en Kierkegaard publiceerde 
hij monografieën.  

Het archief  

De nagelaten archivalia van V. Leemans omvatten in overheersende mate documenten uit de 
oorlogsperiode.  Deze zijn niet zo omvangrijk (ca. 3,5 m.), maar bevatten eersterangsbronnen 
voor de economische, financiële en sociale geschiedenis van Tweede Wereldoorlog.  Macro-
economisch van aard, belichten zij vooral het beleid dat door de Belgische verantwoordelijken 
terzake werd gevoerd binnen de beperkte ruimte die de bezetter toeliet.  In mindere mate zijn 
bronnen aanwezig die informatie verschaffen over de gang van zaken in de bedrijfssectoren.  Af 
en toe zijn gegevens voorhanden over particuliere, vooral grotere ondernemingen, al bevatten 
de archivalia b.v. ook lijsten van alle leveranciers aan de Wehrmacht in een bepaalde periode.  

Dat deze documenten zijn bewaard gebleven, is het gevolg van een gelukkig initiatief van 
Leemans zelf: hij liet ze de laatste dagen van zijn ambtstijd inmetselen in zijn woning te 
Stekene.  Ze vielen aldus niet in handen van de repressie van de straat, die weinig andere 
bezittingen heel liet.  Een gedeelte kwam wel op het Krijgsauditoraat terecht.  Wat Leemans 
behield, werd lange tijd bewaard in het tuinhuisje van zijn latere woning te Berchem.  

Over quasi alle belangrijke onderwerpen over het sociaal-economisch leven in België tijdens de 
bezetting zijn bronnen aanwezig: de nieuwe financiële, economische en sociale instellingen 
(Emissiebank, Commissariaat-generaal voor Prijzen en Lonen, Rijksarbeidsambt, de Waren-
centrales, de Hoofdgroeperingen als resultaat van de ordening van het bedrijfsleven ...), de 
buitenlandse handel en de clearing, de voedselvoorziening, de administratieve rechtsmacht, 
Winterhulp, de Duitse opeisingen, de verplichte tewerkstelling, de sociale politiek van het patro-
naat.  Sommige dossiers zijn volledig genoeg om zich een idee over een bepaald probleem te 
vormen.  Voor een definitieve studie over Leemans' rol en überhaupt over de economie in oor-
logstijd, zal men ook andere bronnen moeten raadplegen: de archieven van de andere secreta-
rissen- generaal, in de eerste plaats Plisnier (Algemeen Rijksarchief Brussel) en De Winter 
(Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Brussel); 
van patroonsorganisaties en bedrijfsleiders (Bekaert, Solvay ...) van bankiers en financiële 
instellingen vooral van Galopin, Société Générale en Bank van Brussel.  Van groot belang zijn 
natuurlijk de archieven op het Krijgsauditoraat (van Leemans zelf en van anderen) en de Duitse 
archieven (microfilms op Navorsings- en Studiecentrum Tweede Wereldoorlog).  Ook in het 
fonds "overtuigingsstukken" van het Algemeen Rijksarchief te Brussel zijn dossiers van 
Leemans aanwezig.  Voorts beschikt het KADOC over archivalia van Gaston Craen, tijdens de 
oorlog hoofd van de Studiedienst van het ministerie van Economische Zaken, waarin zeer 
boeiende dossiers over de Warencentrales aanwezig zijn.  Inzake de verplichte tewerkstelling, 
en meer bepaald de tewerkstelling van vrouwen in Duitsland vindt men interessante 
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documenten in het archief van de Christelijke Sociale Vrouwenwerken, eveneens bewaard op 
het KADOC.  

De meest rijke dossiers uit de archivalia Leemans handelen over de buitenlandse handel (met 
Emissiebank en clearing) die in nauw verband stond met de voedselvoorziening.  Inzake de 
Warencentrales en de ordening van het bedrijfsleven is globaal genomen een omvangrijk 
pakket aanwezig, maar voor sommige centrales en de meeste hoofdgroeperingen zeer frag-
mentair.  Boeiend en uitgebreid zijn ook de steenkolendossiers, waarin economische en sociale 
aspecten aan bod komen.  De dossiers over de reizen naar Berlijn en de topontmoetingen 
tussen Duitsers en Belgen geven vooral een goed overzicht van de knelpunten.  Het probleem 
van de administratieve rechtsmacht, met implicaties voor de rechtsgrond voor het optreden van 
de secretarissen-generaal, komt in heel wat dossiers aan bod en kan het voorwerp zijn van een 
aparte studie.  

De documenten kunnen op het KADOC worden geconsulteerd mits de familie voorafgaandelijk 
haar toestemming geeft.  
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Afdeling 1. Werkzaamheden vóór de Tweede Wereldoorlog 

1.1. Student sociologie bij, en contacten met J. Plenge, dir. Forschungsinstitut für 
Organisationslehre und Soziologie, univ. Münster.  Briefwisseling V. Leemans-
J. Plenge, kopieën briefwisseling J. Plenge-E. Przywara, getuigschrift, curriculum 
en artikel J. PLENGE, Der Mensch im Kosmos, -Deutschen Bergwerk-Zeitung, 
19 dec. 1933.  1930-1931; 1933.  1 omslag. 

1.2. Publikaties van V. Leemans 

1.2.1. Recensies van werken: F. Toennies en de Duitsche Sociologie, 1933; 
W. Sombart's Theorie der Economie, 1932; Het Nieuwe Front, 1933; Carl Schmitt, 
1933; Inleiding tot de Sociologie, 1938; Inleiding tot de Economische Politiek, 
1938; Hoogland, 1938; W. Sombart. Zijn economie en zijn socialisme, 1939.  
Knipsels.  1933-1939.  1 omslag. 

1.2.2. Vertaling van E. PRZYWARA, Kirchenjahr , onder de titel Het Kerkelijk Jaar, zijn 
Eenheid en zijn Verscheidenheid.  Typoscript.  Z.d.  1 stuk.  

1.2.3. V. LEEMANS, Art. Bijdrage tot de sociologie van het totalitarisme, -Tijdschrift voor 
Economie en Sociologie, 1938, 2, p. 214- 226.  Gecorrigeerde drukproef.  1938.  
1 stuk.  

1.2.4. V. LEEMANS, Art. Lodewijk de Raet. National-Oekonom und politischer Denker, -
Zeitschrift für Oekonomie und Soziologie, dec. 1939.  Doorslag typoscript.  1939.  
1 stuk.  

1.3. Corporatieve ordening en bedrijfsorganisatie 

1.3.1. Pogingen tot wettelijke regeling van de bedrijfsorganisatie.  Tweede wetsvoorstel 
H. Heyman, ingediend in Kamer, 16 juli 1936; wetsvoorstel F. Van Ackere, inge-
diend in Senaat, 1936; tekst voorontwerp bedrijfsorganisatie door officiële 
expertencommissie, 1937, met reacties V.E.V., Algemeen Christelijk Verbond van 
Werk- gevers, Comité Central Industriel de Belgique en beschouwingen J. Arendt 
(A.C.V.) over de werkzaamheden van de commissie; brief J. Arendt aan 
V. Leemans; ontwerpresoluties XIIIde congres A.C.W., okt. 1937; lezing 
V. Leemans op congres Arbeidsorde, 1937. 1936-1937.  1 omslag. 

1.3.2. Vergadering Studiecomité Katholiek Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond, Brussel, 
17 april 1937 over o.m. corporatisme.  Werknota's V. Leemans, ledenlijst studie-
comité, verslag vergadering.  1937.  4 stukken.  

1.3.3. "Socialisme national" (P.H. Spaak), bedrijfsorganisatie en corporatisme.  Knipsels 
uit Belgische en buitenlandse pers.  1937-1939.  1 omslag. 
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Afdeling 2. Secretaris-generaal van het ministerie van Economische 
Zaken en Middenstand, 14 augustus 1940-5 september 
1944 

2.1. Retro-acta.  Toespraak van E. Reeder1 tot de secretarissen-generaal, 5 juni 1940 
(Duitse en Franse tekst) en antwoord van secretarissen-generaal (Franse, 
Nederlandse en Duitse tekst).  Juni 1940.  1 omslag. 

2.2. Benoeming van V. Leemans. Notulen van het Comité van secretarissen-generaal, 
20 juni en 6 aug. 1940, kopie brief A. Delmer aan E. Reeder waarin secretarissen-
generaal zich akkoord verklaren V. Leemans te benoemen ter vervanging van 
J.C. Snoy d'Oppuers, afschrift (ontwerp 1) gezamenlijk benoemingsbesluit, besluit 
tot het ter beschikking stellen (wachtgeld) van Snoy d'Oppuers, nota V. Leemans 
tot secretarissen-generaal, september 1940.  1940.  1 omslag. 

2.3. Bevoegdheid van de secretarissen-generaal.  Adviezen van het Permanent Comité 
van de Raad van Wetgeving en arresten van het Hof van Cassatie.  1940-1942.  
1 omslag. 

2.4. Vergaderingen van het Comité van secretarissen-generaal en documenten 
betreffende gezamenlijke activiteiten en beslissingen2  

2.4.1. 1940-1941.  Uitnodigingen met dagorde en vergaderstukken, ontwerpen van 
besluiten, nota's en briefwisseling betreffende: de voedselvoorziening, de 
schrapping van de feestdag van 11 november, de voorafgaandelijke goedkeuring 
van het Militair Bestuur van benoemingen in openbare ambten, de bevoegdheid 
van de Commis saris voor Prijzen en Lonen, de mobilisatie van non-ferrometalen, 
de oprichting van een Office National beIge pour les Victimes de Guerre3, het 
"collectief" ontslag van de Commissie voor Taaltoezicht (F. Grammens) in juni 
1941, de herinrichting van de Commissie en de uitbreiding van de bevoegdheid, 
klachten vanwege de Commissie-Borms, de recrutering van Belgische spoorweg-
mannen voor de Reichsbahn, familiale vergoedingen, pensioenen voor ambte-
naren en andere personeelsaangelegenheden, de aanwending van Belgische 
schuldvorderingen in het buitenland voor levensmiddelen, verzoek tot vrijlating van 
alle Belgische krijgsgevangenen, het statuut van de journalist, collectief schrijven 
van de Belgische provinciegouverneurs over de penibele toestand (vooral inzake 
rantsoenering) van, en de stemming in het land; verslag van de vergadering van 
21 maart 1941.  Oktober 1940-1941.  1 omslag. 

                                                      
1  Voor de identificatie van personen die herhaaldelijk in het corpus worden geciteerd. raadpleeg 

indices. 
2  Opvallend is dat de notulen van het Comité nagenoeg geheel ontbreken.  In deze dossiers be-

vinden zich wel - zij het onvolledig - de dagordes van de vergaderingen en de eventueel bijge-
voegde vergader- stukken die voorafgaandelijk door de secretarissen van het Comité, Finjaer en 
sedert sept. 1942 Champenois aan de leden werden bezorgd.  In deze dossiers bewaarde 
Leemans tevens de documenten die uitgingen van of gericht waren aan alle secretarissen-generaal 
en die dus het voorwerp moesten geweest zijn van een collectieve bespreking.  Wij hebben de 
themata van al deze vergaderingen summier aangeduid.  Het KADOC beschikt wel over een kopie 
van de notulen van het Comité in de papieren van Staatsminister Robert Houben die tijdens de 
oorlog ambtenaar op het Ministerie van Arbeid was.  Bij deze notulen bevinden zich echter geen 
dag ordes en slechts een beperkt aantal bijgevoegde stukken. 

3  Betreft de schadeloosstelling van geïnterneerde en weggevoerde burgers in de mei-dagen van 
1940. 
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2.4.2. 1942.  Uitnodigingen met dagorde en vergaderstukken, ontwerpen van besluiten, 
nota's en briefwisseling betreffende: de vervanging van ambtenaren ouder dan 60 
jaar, prioriteitsrecht voor oorlogsslachtoffers en voor personen die vrijwillige 
arbeidsdienst volbrachten inzake toegang tot openbare ambten, stagevermindering 
voor kandidaat-ambtenaren wegens mobilisatie of krijgsgevangenschap, andere 
personeelsaangelegenheden, protest tegen de Commissie voor Taaltoezicht door 
burgemeesters van gemeenten van de Brusselse agglomeratie, de verplichte 
tewerkstelling en het Rijksarbeidsambt, de oprichting van een Commissariaat-
generaal voor Sport, de vervanging van de wnd. secretarissen-generaal Vervaeck 
en De Cock, toekenning van pensioenen, reglementering verkoop van mijnhout, 
staatscontrole op privé-verzekeringsmaatschappijen tegen oorlogsrisico's, Winter-
hulp.  1942.  2 omslagen.  

2.4.3. 1943.  Uitnodigingen met dagorde, vergader stukken , ontwerpen van besluiten, 
nota's en briefwisseling betreffende o.m.: pensioenen . aan ambtenaren en 
militairen, reglementering verkoop van mijnhout, populieren en berken; uitbetaling 
van voorschotten op het loon aan familieleden van arbeiders in Duitsland, de eis 
tot onvoorwaardelijke en onmiddellijke uitvoering van beslissingen van het Militair 
Bestuur door Belgische instanties, de verplichte tewerkstelling en de weigering van 
de Belgische autoriteiten tot medewerking aan de uitvoering van deze 
verordeningen, sabotagedaden tegen de ravitaillering.  1943.  1 omslag. 

2.4.4. 1944.  Uitnodigingen met dagordes en vergaderstukken, ontwerpen van besluiten, 
briefwisseling en notals betreffende o.m.: de oprichting van een Commissariaat 
voor Vluchtelingen, de levering van zuivelprodukten, de bestraffing van ravitail-
leringsdelicten, vergoedingen voor het verschaffen van kost en inwoon aan 
personen die hun gewone verblijfplaats moeten verlaten, de opeising van jaar-
klassen (in het kader van de verplichte tewerkstelling), te nemen beschermings-
maatregelen tegen luchtaanvallen, protest tegen de gedwongen begeleiding van 
Duitse militaire konvooien, de Duitse verordening van 23 mei 1944 betreffende 
maatregelen "ter beveiliging van het openbaar leven en de economie", herziening 
van pensioenen van militairen, schikkingen voor manifestaties t.g.v. de nationale 
feestdag, antwoord van secretarissen-generaal op toespraak tot hen van Reichs-
kommissar Grohé na de instelling van een Zivilverwaltung, vereffening van be-
grafeniskosten van tijdens de dienst omgekomen rijkswachters.  1944.  1 omslag. 

2.5. Wijzigingen aan de samenstelling van het Comité 

2.5.1. Vervanging van secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken J. Vossen.  Kopieën 
briefwisseling A. Delmer-E. Reeder, 1, 3, 10 en 14 maart 1941 en brief V. Leemans 
aan A. Delmer, 4 maart 1941.  1941.  1 omslag. 

2.5.2. Overlijden van secretaris-generaal van Justitie A. Ernst de Bunswyck.  Doods-
berichten, condoléancebrief, dankbrief weduwe, in memoriam door O. Plisnier.  
Maart 1943.  4 stukken.  

2.5.3. Afzetting en aanhouding van secretaris-generaal van Arbeid Olbrechts en 
meningsverschil in de schoot van het Comité over de voorwaarden tot zijn 
vrijlating.  Briefwisseling V. Leemans-O. Plisnier.  Maart 1944.  3 stukken.  
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2.6. (Re)organisatie en werking van het ministerie van Economische Zaken4.  Notities 
voor rede V. Leemans tot de ambtenaren, briefwisseling en nota's, o.m. betref-
fende de bevoegdheidskwestie tussen Economische Zaken en Landbouw, het 
tijdschrift Economische Berichten, de verwijdering door de Duitsers van directeur-
generaal Capart, de aanstelling en de bezoldiging van ambtenaren, andere 
personeelsaangelegenheden5.  1940-1944.  2 omslagen.  

2.7. Diverse losse documenten over organisatie en toestand van de Belgische eco-
nomie en financiën. Briefwisseling en nota's o.m. van en met Militair Bestuur, 
statistieken (augustus 1941) en maandrapport (februari 1942) over de econo-
mische activiteiten, overeenkomst over de teruggave van de gelden door de 
Belgische Nationale Bank aan de Bank van Frankrijk toevertrouwd, balansen 
Nationale Bank, enkele besluiten van secretarissen-generaal, jaarverslag Société 
Générale 1944.  1940-1945.  1 omslag. 

2.8. Hervatting van het economisch leven 

2.8.1. Naoorlogs rapport van F. Collin (Kredietbank), G. Blaise (Société Générale) en 
M.L. Gérard (Bank van Brussel) aan P.H. Spaak en C. Gutt over de activiteiten van 
de groep-Galopin, de financiële politiek en dito instellingen tijdens de bezetting6.  
Doorslag.  Oktober 1944.  1 stuk.  

2.8.2. Tijdsdocumenten.  Briefwisseling en ontwerp van besluit door secretarissen-
generaal van Financiën, Justitie en Economische Zaken i.v.m. het heropstarten 
van door ondernemers verlaten bedrijven; doorslag brief aan Ernst de Bunswyck 
i.v.m. de werkhervatting van ondernemingen die werken voor het buitenland; 
beschouwingen in Cassandre en Le Nouveau Journal, n.a.v. een bijeenkomst van 
Belgische industriële, academische en juridische prominenten bij A. Galopin, 
1 april 1941, over de gevoerde economische politiek; brief baron de Launoit, 
voorzitter Brufina, aan mandatarissen over de modaliteiten voor uitoefening van 
economische activiteiten door ondernemingen uit de groep; briefwisseling 
V. Leemans - G. Schuind en nota van G. Dubois, advocaat te Brussel, over de 
interpretatie van art. 115 van het Strafwetboek (over dienstverlening aan de 
vijand).  1940-1941.  1 omslag. 

2.8.3. Verzoeken tot het opnieuw uitoefenen van economische functies door personen 
die na 10 mei 1940 het land hebben verlaten7.  Briefwisseling en verzoeken van 
belanghebbenden. aanbevelingen van V. Leemans, overzichtslijsten volgens de 
aangegeven redenen voor het verlaten van het land.  1940-1941.  3 omslagen.  

                                                      
4  Voor de belangrijke reorganisatie van de buitenlandse handel en de herschikking van de 

bevoegdheden hierover, zie 2.14.1.1. 
5  Individuele personeelsaangelegenheden bevinden zich in de tweede omslag. 
6  Gekend als "livre bleu". 
7  Op grond van de verordeningen van 18 juli en 19 september 1940 inzake beoefening van 

"openbare bedrijvigheid" moesten personen die het land hadden verlaten en die hun oude functie 
opnieuw wilden uitoefenen, door bemiddeling van het bevoegde ministerie, een verzoek richten en 
tot de Duitse autoriteiten. Leiders van Werkgeversorganisaties en van beroepsverenigingen in 
industrie, handel en diensten dienden hun verzoek kenbaar te maken aan het ministerie van 
Economische Zaken. 
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2.9. Nieuwe economische ordening 

2.9.1. Oprichting Warencentrales en algemene werking8. Kopieën briefwisseling Comité 
Central Industriel, briefwisseling F.A. Donckerwolcke, directeur Textielcentrale, met 
bijlagen; briefwisseling i.v.m. de samenstelling van de Raden en de aanstelling van 
directeurs en inspecteurs; nota's G. Craen, directeur Studiedienst Economische 
Zaken, o.m. over de directere betrokkenheid van het departement bij de werking, 
en over de financiering van de centrales; toespraak V. Leemans, De waren-
centrales en hun plaats in onze economie, voor de directeurs van de centrales, 
8 oktober 1940, communiqué Belgapress en perscommentaren; dienstnota's van 
directeurs warencentrales; processen-verbaal van vergaderingen directeurs, 1941-
1942; briefwisseling en nota's betreffende de administratieve jurisdictie en de 
rechtsmacht van de directeurs; nota's, arrest en briefwisseling betreffende de 
boekhoudkundige controle van de warencentrales door het Rekenhof/Inpectie van 
Financiën; rapporten inspectie van Financiën bij het departement, 1941, 1942 en 
1943; nota G. Craen betreffende de reglementering van verdeling van produkten 
van eerste noodzakelijkheid en notities V. Leemans; brief P. Beyer over de uit-
breiding van de bevoegdheid der warencentrales; verslagen bespreking G. Craen - 
Dr. Burger i.v.m. diverse knelpunten, 15 oktober 1943; verslag speciale verga-
dering directeurs i.v.m. de opeising van schroot; diverse briefwisseling en nota's.  
1940-1944.  2 omslagen.  

2.9.2. Ordening van het bedrijfsleven: algemeenheden. Advies van de Raad van Wet-
geving (Hayoit de Termicourt), 31 januari 1941; kaderbesluit van 10 februari 1941 
met tekst van persconferentie V. Leemans; briefwisseling met Comité Central 
Industriel, Association des Patrons et Ingénieurs Catholiques (A.P.I.C.), graaf 
Lippens, A. Delmer en L. Bekaert; nota's betreffende opdracht en financiering van 
de bedrijfsgroeperingen, lidmaatschap, bijdragen en begroting, samenwerking met 
warencentrales, afbakening van de bevoegdheid van het ministerie van Landbouw 
en bevoegdheidsconflict, personeelsaangelegenheden, de verhouding tussen 
kartels en groeperingen, de betrekkingen met het Commissariaat voor Prijzen en 
Lonen, verslag vergadering secretarissen (?) groeperingen, 23 oktober 1941; 
studienota over de opdracht en de bevoegdheid van gewestelijke Kamers van 
Economie; Duitse verordening van 1 september 1942 tot ontbinding van voor-
oorlogse werkgeversorganisaties.  1940-1944.  1 omslag. 

2.10. Initiatieven tot technologische vernieuwing en rationalisatie van de Belgische 
nijverheid9 

2.10.1. Contacten met het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.  Nota's 
betreffende en briefwisseling met het N.F.W.O. inzake samenwerkingsmodaliteiten 
met het ministerie van Economische Zaken en subsidiëring van het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek.  1940-1942.  1 omslag. 

                                                      
8  De contacten van V. Leemans met, en de werking van de afzonderlijke warencentrales werden 

gerangschikt onder rubriek 2.11. (economische sectoren), dit om dossiers met vergelijkbare inhoud 
t.b.v. de gebruiker te groeperen.  Bij de overeenkomstige sector rangschikten we ook de dossiers 
over de afzonderlijke hoofd- en bedrijfsgroeperingen, wier werking niet steeds strikt te 
onderscheiden is van deze der warencentrales (Besides the "professional groups" there existed the 
"CentralOffices for Merchandise" ... Their functions were not always different from those of the 
professional groups ..., F. BAUDHUIN, Economy under the Occupation, - Belgium under 
occupation, New York, 1947, p. 37). 

9  Raadpleeg ook 2.24.13, i.c. documenten over de hervorming van het technisch onderwijs. 



V. Leemans, 12 
 
 

2.10.2. Contacten met de Vlaamse Ingenieurs Vereniging (V.I.V.) en het Technologisch 
Instituut V.V.I.  Briefwisseling, nota's en technologische studies door leden van het 
Technologisch Instituut.  1940-1941; 1943.  1 omslag. 

2.10.3. Studie van E. d'Artois, La rationalisation économique en evaluatienota van 
O. Peters, voorzitter Technologisch Instituut V.I.V.  Maart 1941.  3 stukken.  

2.10.4. Oprichting van een Technische Dienst voor Industriële Aanpassing.  Ontwerp van 
besluit (?) en samenstelling kader.  Maart 1941.  1 stuk.  

2.11. De binnenlandse nijverheid en handel per sector 

2.11.1. Steenkoolnijverheid 

2.11.1.1. Algemene toestand en problemen. Briefwisseling m.o.m. Office Belge des 
Charbons, het Militair Bestuur, de Algemene Directie van het Mijnwezen, het Com-
missariaat-generaal voor Prijzen en Lonen, de verschillende hoofdgroeperingen; 
nota's, rapporten (vooral van warencentrales, oktober 1941), verslagen van be-
sprekingen, statistieken en ontwerpen van besluiten, vnl. over de uitvoer van 
steenkolen en de toelaatbaarheid ervan, de beperkte hoeveelheden voor binnen-
lands industrieel, openbaar en particulier verbruik, de weerslag van het steenkool-
tekort op de industrie, de politiek t.a.v. mijnwerkers (o.m. premiestelsels) en de 
tewerkstelling van Russische krijgsgevangenen, de staatstoelagen aan mijnen en 
het meningsverschil Leemans-Plisnier terzake, de noodzaak van prijsverhogingen, 
de controle op de kolenverdeling, wijzigingen in de reglementering van de verkoop, 
de terugloop van de produktie, de rendabiliteit van de Belgische mijnen en 
saneringsplannen.  1940-1944.  4 omslagen.  

2.11.1.2. Steenkoolcentrale.  Briefwisseling vnl. met directeurs Capiau, L. Boulet en 
A. Janssens, nota's, maandelijkse cumulatieve exportcijfers opgesteld door 
Comptoir Belge des Charbons en Comptoir Belge des Cokes, maandelijkse 
programma's van leveringen voor cokes, steenkool en briketten aan Duitsland.  
1940-1944.  3 omslagen.  

2.11.1.3. Hoofdgroepering Kolennijverheid. Briefwisseling o.m. over de overplaatsing van 
mijnwerkers uit Luik naar het Kempische Bekken, de moeilijkheden in de steen-
koolnijverheid en de tekorten voor huishoudelijk gebruik.  1942-1944.  1 omslag. 

2.11.1.4. Bedrijfsgroeperingen Kolengroothandel, Kolenkleinhandel.  Briefwisseling vnl. met 
leider Kolengroothandel H. Spiers, nota's, enquête betreffende bevoorrading 
volgens referentiestelsel, maandelijkse statistieken verzending kolen en cokes.  
1941-1942.  1 omslag. 

2.11.1.5. Tussenkomsten V. Leemans n.a.v. verzoeken om bevoorrading van kolen, 
klachten, toekenning van vergunningen.  Briefwisseling.  1940-1944.  1 omslag. 
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2.11.2. Andere energiebronnen: elektriciteit en gas 

2.11.2.1. Algemene problemen. Briefwisseling m.o.m. Militair Bestuur en E. De Winter en 
nota's studiedienst ministerie Economische Zaken betreffende de levering van 
elektrische energie aan Duitsland, de toestand en moeilijkheden in de gasbedeling, 
de uitbreiding van de elektrische centrale te Gent10, inlevering van koperen elek-
trische leidingen en opeising van personeel, reglementering van het elektriciteits-
verbruik.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.2.2. Ordening in de energievoorzieningen, werking van de Hoofdgroepering Energie en 
de Bedrijfsgroeperingen Elektriciteit en Gas11.  Briefwisseling, vnl. betreffende de 
moeilijke toevoer van kolen voor de gasproduktie, de tekorten bij Distrigaz en 
moeilijkheden in de gasdistributie, rapport studiebezoek aan Frankrijk.  1940-1944.  
1 omslag. 

2.11.2.3. Gasgeneratoren en maatschappij Les Carburants belges.  Briefwisseling, nota's.  
1940-1943.  1 omslag. 

2.11.3. IJzer- en staalnijverheid 

2.11.3.1. IJzercentrale.  Briefwisseling met Belgisch Staalsyndicaat, met directeur centrale 
J. Claes, nota's en rapporten over o.m. Ocachar (Office d'approvisionnement des 
Charbonnages belges), contingentering, prijzen en verzoek om prijsverhogingen, 
controle op de sluikhandel, Duitse aankopen op de zwarte markt, uitvoer, produktie 
van vanadium, toepassing van de taalwetten, verhuizing van installaties naar 
Duitsland; uitnodigingen en verslagen van diverse besprekingen.  1940-1944.  
1 omslag. 

2.11.3.2. Groepering van Hoogovens en Staalfabrieken, Bedrijfsgroepering Staal- en Ijzer-
gieterijen.  Briefwisseling, nota.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.3.3. Hoofdgroepering Metaalverwerkende Nijverheid. Briefwisseling; met leider 
L. Bekaert, met de directeur van de groepering, met I E. Reeder; besluit tot op-
richting van de hoofdgroepering, verslagen van Raadsvergaderingen, nota i.v.m. 
burgerlijke hulpverlening.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.3.4. Staalnijverheid: varia.  Briefwisseling en nota's betreffende conflict staalprodu-
centen - walserijen inzake prijzen, jaarverslag Ougrée-Marihaye 1943/44.  
1 omslag. 

2.11.4. Non-ferrometalen 

2.11.4.1. Centrale voor Non-Ferrometalen.  Briefwisseling vnl. met directeur P. Ansiau, nota 
betreffende de controle door het Rekenhof, knipsel over de rol van de centrale.  
1940-1942; 1944.  1 omslag. 

2.11.4.2. Hoofdgroepering non-Ferrometalenindustrie.  Brieven van leider (?) P. Ansiau o.m. 
betreffende de noodzaak van een betere integratie produktie - handel en over de 
opeising van loodkamers in zwavelzuurfabrieken.  1942; 1944.  3 stukken.  

                                                      
10  Zie ook IJzercentrale, 2.11.3.1. 
11   Voor de houding van de Hoofdgroepering Energie t.a.v. de levering van elektriciteit aan Duitsland, 

zie 2.11.2.1. 
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2.11.5. Textielnijverheid 

2.11.5.1. Textielcentrale.  Briefwisseling met Federatie der Belgische Textielnijverheid, met 
de respectievelijke directeurs van de centrale Donckerwolcke en Van Hee, met 
inspecteur-generaal K. Van Cauwelaert en het Militair Bestuur, verslagen van be-
sprekingen en nota's o.m. over de gevoerde kledingpolitiek, de aanstelling van 
Kommissarische Verwalter, de uitoefening van de administratieve rechtsmacht, de 
sluikhandel en het optreden van de Duitsers op de zwarte markt, produktie en 
prijzen van kunstvezels en Société beIge de Fibranne, wijzigingen aan het distri-
butiesysteem, de verhouding met het ministerie van Economische Zaken, de 
"concentratie" der produktie en de opeising van textielwaren; maandverslagen 
Textielcentrale, oktober 1941, maart 1942 en januari 1943; toespraken van 
directeurs.  1940-1944.  3 omslagen.  

2.11.5.2. Hoofdgroepering Textielnijverheid, Textielveredelingscomité, Bedrijfsgroeperingen.  
Besluiten Raad van Beheer Federatie der Belgische Textielnijverheid, april 1941, 
inzake voorzitterschap der Hoofdgroepering; nota en briefwisseling betreffende de 
machtiging tot aankoop van grondstoffen voor de textielveredeling; briefwisseling 
met hoofdgroeperingsleider H. Bruwiere o.m. betreffende de bevoegdheden 
Textielcentrale - Hoofdgroepering, met directeur Meersseman, met leiders van de 
diverse bedrijfsgroeperingen.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.5.3. Vlasnijverheid.  Memorandum van het Algemeen Belgisch Vlasverbond, sectie der 
erkende botekopers, over de bedrijvigheid der botekopers en hun functie in de 
handels- en economische structuur van het vlasbedrijf, januari 1941; brief 
L. Bekaert.  1941-1942.  2 stukken.  

2.11.6. Chemische Nijverheid 

2.11.6.1. Centrale voor Scheikundige Produkten. Briefwisseling met directeur P. Dupont en 
nota's o.m. over de verhouding met de Duitse referent en het Militair Bestuur, de 
boekhoudkundige controle door het Rekenhof, de illegale uitvoer van radium, het 
niet betalen van bijdragen in het kader van de compensatieregeling voor rubber-
bedrijven.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.6.2. Hoofdgroepering Scheikundige Nijverheid.  Briefwisseling en bijlagen met baron de 
Launoit, E. De Winter, leider E.J. Solvay o.m. over de kritische toestand van kunst-
zijdefabrieken, de verhouding met het Commissariaat-generaal voor Prijzen en 
Lonen, de opeising van de uitrusting van stilgelegde rubberfabrieken, de opeising 
van loodkamers; verslag vergadering sectie zwavelzuur.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.6.3. Koolzuurindustrie.  Vooroorlogse nota's van firma Carbrux aan minister van Eco-
nomische Zaken G. Sap en brief aan directeur-generaal G. Craen.  Januari-
september 1940.  1 omslag. 

2.11.6.4. Fotografische nijverheid.  Nota en briefwisseling met Gevaert Photoproducten over 
de toestand van de onderneming, het gevoerde beleid en daarbij gemaakte over-
wegingen i.v.m. produktiepeil, de toelaatbaarheid van leveringen aan Duitsland en 
de rechtstreekse inmenging van de bezetter in het bedrijf, briefwisseling over 
"Verlagerte Aufträge"12, uitvoer naar Frankrijk en produktieprogramma 1943/1944.  
1940-1944.  1 omslag. 

                                                      
12  Het plaatsen van Duitse bestellingen in Belgische fabrieken. 
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2.11.7. Houtnijverheid 

2.11.7.1. Houtcentrale. Nota's en briefwisseling vnl. met directeur F. Jooris, het Militair 
Bestuur en secretarissen-generaal o.m. betreffende het verbod van invoer of inbe-
slagname van hout uit Skandinavië, bevoorrading van mijnen, bevoorrading van 
gezaagd naald- en populierenhout, besluit inzake kappingen van generatorhout, in-
voervergunningen voor meubels, de opeising van Canadabomen en de opvorde-
ring van houthakkers naar Duitsland, de verdeling van mijnhout in 1944, de uit-
bouw van een afdeling houtbewerking.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.7.2. Hoofdgroeperlng Houtnijverheid.  Organigrammen, briefwisseling met leider J. De 
Coene, evaluatienota.  1941-1942.  1 omslag. 

2.11.8. Papier- en Grafische Nijverheid 

2.11.8.1. Papiercentrale.  Briefwisseling.  1941-1943.  1 omslag. 

2.11.8.2. Hoofdgroepering Papiernijverheid en Grafische Bedrijven.  Briefwisseling.  1942-
1944.  4 stukken.  

2.11.9. Bouwnijverheid: Hoofdgroepering Bouwbedrijven en bedrijfsgroeperingen.  Brief-
wisseling i.v.m. samenstelling kader, verklaring V. Leemans, nota en curriculum 
kandidaat-secretaris Groepering Metsel- en Betonwerken.  1 omslag. 

2.11.10. Kalk, cement, steen, keramiek.  Briefwisseling met Groupement Professionel de 
l'Industrie de la Chaux en brief Militair Bestuur aan kalkindustrie i.v.m. opgelegd 
leveringsprogramma; briefwisseling met G. Hannecart, voorzitter Cimenteries et 
Briqueteries Réunis en Cartel des Ciments, met secretaris-generaal De Cock en 
Militair Bestuur inzake cementindustrie, naoorlogs rapport over de activiteiten van 
het Cartel des Ciments; briefwisseling met Groupement Professionel Indépendant 
de l'Industrie des Carrières, met Fédération Nationale des Fabricants de Briques, 
met Fédération des Industries Céramiques de Belgique, met Groupement Profes-
sionel de l'Industrie Céramique en met Bedrijfsgroepering Klei- en Aanverwante 
Nijverheid.  1941-1945.  1 omslag. 

2.11.11. Glasnijverheid 

2.11.11.1. Hoofdgroepering Glas.  Briefwisseling met baron E. Janssen, voorzitter Union 
Chimique Belge, en aangaande conflict Hoofdgroepering - spiegelslijperij te 
Antwerpen.  1941; 1943-1944.  1 omslag. 

2.11.11.2. Onderzoek betreffende de overbrenging van grondstoffen door N.V. Glaver, 
producent van vensterglas, van hun fabriek te Mol naar de fabriek te Houdeng.  
Nota's.  1941.  4 stukken.  

2.11.12. Diamantnijverheid 

2.11.12.1. Diamantcentrale.  Diamantcontrole (in de schoot van de Centrale).  Nota's en brief-
wisseling.  1941-1942.  1 omslag. 

2.11.12.2. Bedrijfsgroepering Diamant.  Briefwisseling o.m. betreffende de evaluatie van de 
sector, in het bijzonder de slechte samenwerking tussen de verschillende 
instanties bevoegd over diamant.  1942.  1 omslag. 

2.11.13. Leder: contacten met Ledercentrale.  Briefwisseling met directeurs Thiry en 
J. Naerhuysen.  1940-1943.  1 omslag. 
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2.11.14. Oliän en derivaten: contacten met de Centrale voor Petroleum- en Teerprodukten.  
Nota betreffende de oprichting, briefwisseling i.v.m. benoeming kader en samen-
stelling Bijraad en met directeurs La Roche en Vandenbossche o.m. inzake de 
export van petroleum- en teerprodukten naar Duitsland en de administratieve 
rechtsmacht.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.15. Nijverheidsvetstoffen: contacten met Centrale der Nijverheidsvetstoffen.  Briefwis-
seling vnl. met directeur A. Coppez o.m. betreffende de inkrimping van de zeep-
fabricage en de sluiting van bedrijven, de illegale produktie van toiletzeep (met 
bijgevoegde rapporten), de levering van suiker voor de aanmaak van glycerine 
t.b.v. de mijnbouw.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.16. Tabaksnijverheid 

2.11.16.1. Centrale Tabaksdienst.  Briefwisseling vnl. met directeurs C. Gosset en M. De Cat 
o.m. betreffende contingentverhogingen, distributiewijze van inlandse tabak, het 
ontslag van Gosset, de inkrimping van de produktie, de leveringen van tabak aan 
Duitsland; ontwerp statuten van de Association Auxiliaire de l'Office Central des 
Tabacs (aankoopvennootschap voor tabak).  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.16.2. Bedrijfsgroepering Tabaksnijverheid.  Brieven van leider M. Verellen betreffende 
de aanstelling van bestuurscommissarissen, de toestand in de sector, concentra-
tiemaatregelen en "speling".  1941; 1943.  4 stukken.  

2.11.16.3. Besluit betreffende het toekennen van vergunningen en inschrijvingsbewijzen aan 
handelaars in tabaksprodukten en bepaalde tabaksfabrikanten.  20 augustus 1943.  
1 stuk.  

2.11.17. Recuperatiematerialen 

2.11.17.1. Centrale voor Oude en Afvalgoederen.  Briefwisseling vnl. met directeur A. De 
Sloovere o.m. inzake de bestraffing van de sluikhandel met de Duitsers, de aan-
stelling van Kommissarische Verwalter, de bestemming van non-ferrometalen, de 
levering van schroot, illegale export van kopersulfaat.  1940- 1943.  1 omslag. 

2.11.17.2. Recuperatie van oude fietsbanden, wollen lompen en afvalgoederen uit huisvuil 
door de Dienst voor de Recuperatie en Valorisatie van Grondstoffen voor 's Lands 
Economie.  Briefwisseling, verslagen van de Dienst over recuperatie-acties.  1942-
1943.  3 stukken.  

2.11.18. Ambachtswezen 

2.11.18.1. Secretariaat van het Ambachtswezen van het ministerie van Economische Zaken.  
Briefwisseling.  1941.  1 omslag. 

2.11.18.2. Hoofdgroepering Ambachtswezen.  Briefwisseling vnl. met directeur J. Van Roey, 
met leiders E. Buts en M. Cloet (a.i.), nota's.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.18.3. Ordening van het boekwezen.  Boekengilde, Ontwerpen besluit tot oprichting, 
ontwerpen statuten, briefwisseling.  1940; 1942-1944.  1 omslag. 

2.11.19. Handel 

2.11.19.1. Algemeenheden binnenlandse handel.  Nota, briefwisseling met Fédération 
Nationale des Chambres de Commerce et d'lndustrie de Belgique, Secretariaat 
voor den Handel (ministerie Economische Zaken) en het Centre BeIge d'Etudes et 
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de Documentation i.v.m. de organisatie van de handel en de werkzaamheden van 
het Secretariaat voor den Handel.  1941-1943.  1 omslag. 

2.11.19.2. Hoofdgroepering Tussenhandel.  Briefwisseling, telegram.  1943.  3 stukken.  

2.11.19.3. Hoofdgroepering Kleinhandel, Bedrijfsgroeperingen Kleding en Lederkleinhandel, 
Chambre Syndicale du Haut Commerce de Détail des Industries d'Art et de Luxe.  
Diverse briefwisseling, nota's betreffende de eventuele sluiting van kleinhandels-
bedrijven.  1941-1944.  1 omslag.  

2.11.19.4. Bijzondere Groepering Grootwarenhuizen opgericht in de schoot van de Hoofd-
groepering Kleinhandel.  Briefwisseling en bijlagen met de Syndicale Kamer der 
Grote Magazijnen van België, met de Syndicale Kamer van de Belgische 
Voedingswarenhuizen met Succursalen, met Secretariaat voor den Handel en met 
Bijzondere Groepering Grootwarenhuizen.  1941-1944.  1 omslag. 

2.11.19.5. Hoofdgroepering Groothandel en Buitenlandse Handel, Bedrijfsgroeperingen 
Groothandel Textiel en Schoeisels, Houtgroothandel, Groothandel Metalen en 
Metaalwaren.  Briefwisseling en jaarverslagen Belgische Vereniging van Uit- en 
Invoerhandelaars, briefwisseling met achtereenvolgende leiders van de hoofd-
groepering, met directeur R. Hulpiau en met leiders bedrijfsgroeperingen, nota's, 
verslagen van besprekingen, uitnodigingen, dag ordes en verslagen van Raads-
vergaderingen voorgezeten door V. Leemans, toespraken, jaarverslag en balans 
1943/1944.  1940-1944.  1 omslag. 

2.11.19.6. Hoofdgroepering Toerisme.  Briefwisseling vnl. met leider A.J. Beun.  1941-1944.  
1 omslag. 

2.11.20. Economische infrastructuur en verkeer 

2.11.20.1. Hoofdgroepering Verkeer; Bedrijfsgroeperingen Spoor, Binnenvaart en Havens, 
Zeevaart en Expeditie.  Briefwisseling met de secretarissen-generaal De Cock en 
Claeys, met ambtenaren, met leider hoofdgroepering O. Gaeremynck en met 
leiders bedrijfsgroeperingen o.m. betreffende de beperking van het vervoer per 
spoor, de oprichting en de organisatie van de hoofdgroepering en de samen-
werking met de betrokken departementen, verslag Raadsvergadering Bedrijfs-
groepering Havens ..., briefwisseling betreffende de poging van J. Randaxhe, 
leider Bedrijfsgroepering Havens ..., om de Duitse beslissing om de Antwerpse en 
Gentse haveninstallaties bij hun aftocht te vernietigen, ongedaan te maken.  1941-
1944.  1 omslag. 

2.11.20.2. Varia scheepvaart.  Nota en verslag aangaande bespreking over de wederopbouw 
van opgeëiste lichters, brief van V. Leemans en afschrift brief N.M.K.N. aan 
Castiau aangaande verordening inzake scheepsbouwkredieten, afschrift brief De 
Meyer aan Schuind en briefwisseling V. Leemans - F. Saverys i.v.m. maatregelen 
tot herstel van beschadigde schepen.  1940-1942.  1 omslag. 

2.11.20.3. Heropbouw van de brug over de Schelde te Temse. Briefwisseling met bijlagen, 
vnl. met burgemeester F.J. Boel.  1941-1942.  1 omslag. 

2.11.21. Organisatie van het verzekeringswezen, Hoofdgroepering Verzekeringen.  Brief-
wisseling, nota's, statuten van Groepering van Brandverzekeringsmaatschappijen 
en van de Belgische Afdeling der Brandverzekeringsmaatschappijen.  1941-1943.  
1 omslag. 
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2.11.22. Orde der Accountants.  Briefwisseling vnl. betreffende de voorbereiding van het 
besluit tot oprichting en de benoeming van het leiderskader; rapport van voorbe-
reidend comité, 24 juli 1941; ontwerpen van besluit, 10 januari 1942, en van aan-
vullende besluiten; nota's; verslag en vergaderstukken (met begrotingen 
1942/1943 - 1944/1945) van de Raad van de Orde, 26 april 1944.  1940-1944.  
5 omslagen.  

2.11.23. Orde van Architecten.  Documentatie over de stichting van een Katholieke 
Vereniging van Architecten in Nederland, briefwisseling en ontwerpen inrichting 
van een nationale Orde van Architecten in België.  1938-1941.  1 omslag. 

2.11.24. Ordening van het filmwezen, Filmgilde.  Brieven, nota.  1941; 1944.  3 stukken.  

2.11.25. Oprichting van een "koloniale corporatie" onder impuls van de Association des 
Intérêts Coloniaux belges.  Briefwisseling, nota's.  November 1941.  1 omslag. 

2.11.26. Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie13 in het bijzonder Hoofdgroepering 
Brouwerij, Mouterij, Stokerij, Dranken.  Briefwisseling met afschriften van brieven 
en nota's.  1941-1942.  1 omslag. 

2.12. Contacten van V. Leemans met. en moeilijkheden van secretarissen-generaal met 
het Commissariaat-generaal voor Prijzen en Lonen.  Briefwisseling van Leemans 
met O. Plisnier en A. Delmer inzake inrichting en benoemingen; briefwisseling, 
nota's en ontwerpen van besluiten inzake prijzen van diverse goederen en lonen; 
gestencilde kopieën brieven O. Plisnier aan Commissaris-generaal P. Beeckman 
en aan H. von Craushaar (vice-voorzitter Militair Bestuur), mei 1941, omtrent de 
bevoegdheidsoverschrijding van het Commissariaat; brieven aangaande bespre-
kingen met dr. Knopp (Duits commissaris voor de Prijzen in België) over aan-
houdende moeilijkheden; gestencilde nota's van O. Plisnier en P. Beeckman, 
oktober 1942, inzake de meningsverschillen over de plaats van het Commissariaat 
in de Belgische economie; briefwisseling en nota's van P. Beeckman met diens 
standpunt t.a.v. een loonsverhoging voor arbeiders en bedienden en een eventuele 
verhoging van rantsoenen, december 1943; kopieën briefwisseling P. Beeckman - 
E. De Winter betreffende het scherpe conflict tussen het Commissariaat en het 
ministerie van Landbouw, januari 1944.  1940-1944.  1 omslag. 

2.13. Diverse contacten met het Comité Central Industriel de Belgique14. Briefwisseling. 
afschriften brieven en kopie nota C.C.I. aan Commissaris voor Prijzen en Lonen, 
agenda's van ontmoe- tingen C.C.I. met V. Leemans, diverse nota's o.m. over de 
"econo- mische onafhankelijkheid van continentaal Europa" inzake grondstof- fen 
en over de ondervoeding en gezondheidstoestand van kinderen; overzicht van de 
activiteiten van het C.C.I. sedert het uitbreken van de oorlog, juli 1942.  1940-1944.  
1 omslag. 

2.14. De buitenlandse handel en financiële aspecten ervan: clearing en Emissiebank 

2.14.1. Algemeen 

2.14.1.1. Oprichting, organisatie, bevoegdheden, interne moeilijkheden en personeelsaan-
gelegenheden van de Algemene Directie van Buitenlandse Handel en Deviezen 

                                                      
13  Ressorteerde onder E. De Winter. 
14  Voorloper van het Verbond der Belgische Nijverheid, thans Verbond van Belgische Onder-

nemingen.  Voor initiatieven en activiteiten van het C.C.I. inzake warencentrales, ordening van het 
bedrijfsleven. buitenlandse handel. loonpolitiek, bevoorrading..., raadpleeg ook deze rubrieken. 
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(voortaan afgekort A.D.B.H.D.).  Brochure Office du Commerce Extérieur 
(ministerie van Buitenlandse Zaken), briefwisseling, nota's, ontwerp begroting, ont-
werpen van besluiten.  1940-1943.  2 omslagen15.  

2.14.1.2. Uitgebreide rapporten over de activiteiten van de A.D.B.H.D. en de buitenlandse 
economische betrekkingen (hoogstwaarschijnlijk) door O.M. Gérard, directeur-
generaal A.D.B.H.D.  Twee doorslagen, waarvan het laatste aangevuld tot in 
194416.  Z.d.  2 stukken.  

2.14.1.3. Emissiebank: enkele algemeenheden betreffende de instelling17.  Statuten Emis-
siebank, briefwisseling betreffende de verkiezing van V. Leemans tot lid van de 
Raad van Beheer, samenstelling op 26 november 1940 en briefwisseling i.v.m. 
latere wijzigingen, balansen en winst- en verliesrekeningen, brief en nota i.v.m. ge-
zinstoelagen beheerders, knipsels o.m. betreffende het rapport van de naoorlogse 
onderzoekscommissie; nota over de activiteiten van de Emissiebank, gebaseerd 
op het rapport Th. Basyn, secretaris Nationale Bank, september 1944.  1940-1944; 
1947.  1 omslag. 

2.14.2. Buitenlandse handel en aanverwante aangelegenheden, per jaar 

2.14.2.1. Buitenlandse handel in 1940. Nota's Comité Central Industriel, Centrale Dienst 
voor Contingenten en Vergunningen, A.D.B.H.D.; briefwisseling en verslagen van 
besprekingen o.m. over de export van produkten en exportvergunningen, clearing-
akkoorden, import van landbouwprodukten en voedingswaren, handelsbetrek-
kingen met Nederland, Frankrijk, Turkije, Italië, Zweden, Denemarken en het begin 
van de onderhandelingen met de U.S.S.R.  1940.  1 omslag. 

2.14.2.2. In 1941.  Nota's van en briefwisseling met A.D.B.H.D. en andere directies van het 
ministerie van Economische Zaken o.m. betreffende de toestand en de evolutie 
van de clearing met Duitsland en andere landen (met rapporten van de Emissie-
bank), de produktie- en uitvoermogelijkheden van de Belgische nijverheid, 
planning, overzichten en evaluatie van de buitenlandse handel; nota's en briefwis-
seling over diverse transacties of onderhandelingen met het buitenland, in het 
bijzonder met Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Skandinavische 
landen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Argentinië, het handelsakkoord met de 
U.S.S.R.; nota's Comité Central Industriel en A.D.B.H.D. over de eventuele af-
schaffing der douanegrenzen tussen Duitsland en België; nota's en besluit nopens 
de oprichting van de Dienst voor Vereenzelviging en Vereffening van Belgische 
Koopwaren (0.I.L.); rapporten van besprekingen van O.M. Gérard te Berlijn, van 
besprekingen V. Leemans, O.M. Gérard e.a. met het Militair Bestuur; weekrap-
porten van de A.D.B.H.D.; nota's betreffende en briefwisseling met Nationale 
Delcrederedienst, de Compensatiedienst, de Coördinatiecommissie voor de 
Buitenlandse handel, de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen; 
verslagen vergaderingen van het Consultatief Comité en van diensthoofden 
A.D.B.H.D.; ontwerpen van besluiten; briefwisseling tussen secretarissen-generaal 
onderling, vnl. Leemans, De Winter en Plisnier, en van dezen met het Militair 
Bestuur.  1941.  6 omslagen.  

                                                      
15  De tweede omslag bevat documenten over interne moeilijkheden en personeel. 
16  Van beide rapporten ontbreken telkens de eerste bladzijden. 
17  Andere documenten uitgaande van de Emissiebank werden gerangschikt bij de hiernavolgende 

dossiers over de buitenlandse handel, omdat men ze best raadpleegt in relatie met andere 
bescheiden over de externe economische betrekkingen. 
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2.14.2.3. In 1942.  Briefwisseling, nota's en rapporten van Emissiebank (A. Goffin) en 
A.D.B.H.D. (O.M. Gérard) , briefwisseling van O. Plisnier, A. Goffin (als voorzitter 
Emissiebank en gouverneur van de Nationale Bank) en V. Leemans met 
E. Reeder, A. von Falkenhausen, leden van het Militair Bestuur en Duits com-
missaris bij de Nationale Bank (von Becker), verslagen van diverse vergaderingen 
van Belgische topambtenaren, de secretarissen-generaal O. Plisnier, E. De Winter 
en V. Leemans en vertegenwoordigers van het bankwezen onderling en van 
Belgische verantwoordelijken met vertegenwoordigers van het Militair Bestuur en 
von Becker vnl. betreffende de toestand en evolutie van de clearing (het stijgend 
clearingtegoed), de clearingverrichtingen "laut bes onder er Mitteilung"18, bezet-
tingskosten en de omloop der Reichskreditkassenscheine19; verslag vergadering 
op het kabinet-Plisnier, 11 november 1942, met in het land gebleven oud-ministers; 
briefwisseling, nota's, rapporten, statistieken betreffende transacties met het 
buitenland, in het bijzonder betrekkingen, onderhandelingen of akkoorden met 
Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Italië, Hongarije en Roemenië; overzicht van 
leveranciers en geleverde goederen aan de Wehrmacht, 4de trimester 1942; ver-
gelijkende studie van de voornaamste in- en uitgevoerde goederen in 1941-1942.  
1942-1943.  3 omslagen.  

2.14.2.4. In 1943.  Statuten La Compagnie Européenne; briefwisseling en nota's betreffende 
de Nationale Delcrederedienst, de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergun-
ningen, het 0.I.L., de Compensatiedienst, oprichting van de Perekwatiedienst (met 
besluit); nota's en briefwisseling met de A.D.B.H.D. (O.M. Gérard) , de Emissie-
bank (A. Goffin), briefwisseling met E. Reeder en O. Plisnier en verslagen verga-
deringen clearing-commissie vnl. over het oplopend clearingtegoed, de oorzaken 
en de nadelige gevolgen ervan; briefwisseling, nota's, rapporten betreffende 
economische betrekkingen, onderhandelingen of akkoorden met Nederland, 
Frankrijk (eveneens documenten i.v.m. personenverkeer en consulaten in bezet 
Frankrijk), Skandinavische landen, Spanje, Portugal, Zwitserland, Hongarije, 
Roemenië, Turkije, Polen; overzichten leveranciers en geleverde goederen aan de 
Wehrmacht in het eerste trimester 1943 en voor het gehele jaar; maandelijkse 
cumulatieve overzichten van de buitenlandse handel door de Centrale Dienst voor 
de Statistiek.  1943.  5 omslagen.  

2.14.2.5. In 1944.  Briefwisseling, statistieken en nota's vnl. van Emissiebank en verslagen 
van diverse vergaderingen over goederenverkeer, de evolutie van de clearing, 
clearingoperaties, o.m. voor goederen met militair karakter, de financiële situatie 
van het land; nota en briefwisseling betreffende de controle op de Compensatie-
dienst en op de Perekwatiedienst, nota's over handel uit Frankrijk van parfum, 
wijnen en alcohol; overzicht van im- en export van leder 1940-1944; briefwisseling, 
nota's en verslagen van onderhandelingen inzake economische betrekkingen met 
Frankrijk, Nederland, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Polen; maandelijkse cumu-
latieve overzichten van de buitenlandse handel door de Centrale Dienst voor de 
Statistiek.  1944.  2 omslagen.  

                                                      
18  Clearingbetalingsorders aan de Emissiebank opgelegd waarbij aard en bestemming van de 

goederen niet waren gekend en die bijgevolg niet te controleren waren.  Zij deden het Belgisch 
clearingcredit fel stijgen. 

19  Was vanaf 17 juni 1940 een wettelijk betaalmiddel in België, naast de frank. Met het oog op de 
controle van de geldcirculatie en het indijken van de inflatie, werd van Belgische zijde tegen de 
dubbele muntomloop verzet aangetekend 
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2.15. Bezettingskosten20.  Brief O. Plisnier i.v.m. de ongeoorloofde verspreiding van zijn 
memorandum van 20 december 1940; nota O. Plisnier over de financiële situatie in 
België per 1 augustus 1941 en gestencilde nota's met bijlagen over een tijdelijke 
stabilisatie van, en een voor België haalbaar plafond inzake bezettingskosten.  
1941.  1 omslag. 

2.16. Economische constructies tot het verkrijgen van grondige Duitse controle op Bel-
gische ondernemingen. Briefwisseling met ondernemingen i. v.m. "treuhänder" in 
metallurgie en economische "verschwesterung" in rubbernijverheid en metaalver-
pakking, brief Leemans aan K. Schlumprecht inzake "verschwesterung" en de 
compensatieregeling voor niet "verzusterde" bedrijven.  1940-1942.  1 omslag. 

2.17. Duitse opeisingen van goederen en uitrusting21 

2.17.1. Gedwongen leveringen en opeisingen van hout, diverse metalen, schroot, metaal-
constructie, scheikundige produkten, spoorwegmateriaal en spoorwegarbeiders, 
industriële uitrusting, eetwaren en luxegoederen, opeising van klokken.  Briefwis-
seling en afschriften van brieven, nota's, verslagen van vergaderingen over de 
recuperatie van schroot.  1940-1944.  1 omslag. 

2.17.2. Opeising van toluol en Duits bevel tot verhoging van de produktie, juridische en 
economische consequenties22.  Briefwisseling en bijlagen met voorzitter Petit van 
Comptoir BeIge des Benzols (Cobenzols), met G. Schuind en Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen, nota's en statistieken, kopieën briefwisseling ter 
kennisgeving.  1941-1943.  1 omslag. 

2.17.3. "Recuperatie" van non-ferrometalen.  Briefwisseling, nota's, ontwerpen tot wijziging 
van art. 1 van het besluit van 15 juli 1941 (uit te vaardigen door de secretarissen-
generaal) en van uitvoeringsbesluiten, verordening van het Militair Bestuur van 
20 oktober 1941, wekelijkse overzichten van de resultaten van de inlevering. lijst 
van gemeenten die geen of onvoldoende gevolg gaven aan de verordening, ver-
slag over de uitvoering van de ver- ordening tot 28 februari 1943.  1941-1943.  
2 omslagen.  

2.18. De arbeidsinzet en de verplichte tewerkstelling 

2.18.1. Eerste maatregelen tot arbeidsinzet.  Briefwisseling i.v.m. de toepassing van het 
besluit van 10 april 1941, nota Studiedienst en verslag van vergadering belegd 
door Schultze over de beperking van kortwerk en andere mogelijkheden tot 
arbeidsinzet, kopie brief H. von Craushaar aan G. Romsée inzake afschaffing van 
steun aan arbeidsgeschikte werklozen en kortarbeiders.  1941-1942.  1 omslag. 

2.18.2. Politiek van secretarissen-generaal en V. Leemans t.a.v. de opeenvolgende Duitse 
verordeningen inzake verplichte tewerkstelling.  Briefwisseling van V. Leemans 
met L. Bekaert en M. Baers, februari en oktober-november 1942; nota's Vervaeck 
over de structuur van het ministerie van Arbeid en de verhouding met het Rijksar-
beidsambt; brief G. Claeys over het niet vrijstellen van tijdelijke spoorwegarbeiders 
door de verordening van 6 maart 1942, brieven V. Leemans aan Vervaeck en 

                                                      
20  Dit probleem was ook aan de orde bij het financiële verkeer met : Duitsland: zie Buitenlandse 

handel. 
21  Dit probleem komt dan ook aan bod in tal van andere dossiers: warencentrales, bedrijfs-

groeperingen, steenkool, buitenlandse handel... 
22  Toluol kon gebruikt worden voor de bereiding van springstoffen.  De bereiding ervan was echter 

verbonden met deze van benzol, belangrijk voor de produktie van cokes. 
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Hendriks (Rijksarbeidsambt) over de inzet van seizoenarbeiders als compensatie 
voor voedselimport; verslag onderhoud van V. Leemans met leiders hoofd-
groeperingen, 6 okt. 1942, en brief E. Reeder aan V. Leemans; briefwisseling met 
industriëlen, handels- en nijverheidsorganisaties (o.m. hoofdgroeperingen) en 
tussenkomsten van V. Leemans; afschrift briefwisseling Vervaeck met directeur-
generaal Rijksarbeidsambt Hendriks met proces-verbaal van onderhoud tussen 
beiden, 24 okt. 1942, en toelichting van Hendriks; kopie brief M. Baers aan 
K. Schlumprecht i.v.m. de opeising van vrouwen, 14 november 1942; kopie brief 
Leopold 111 aan Prof. Nolf. voorzitter Rode Kruis, 17 december 1942; briefwis-
seling, o.a. V. Leemans - E. Reeder, nota en besluit secretarissen-generaal i.v.m. 
financiële ondersteuning (door voorschotten op het loon) van familieleden van 
arbeiders in Duitsland; circulaire Winterhulp i.v.m. bijstandsmaatregelen; nota 
L. Bisqueret over Rijksarbeidsambt; afschrift schrijven G. Romsée aan provincie-
gouverneurs i.v.m. de uitvoering van de verordening van 6 oktober 1942 en van 
schrijven aan E. Reeder, 28 januari 1943; afschriften briefwisseling A. 0lbrechts - 
F.J. Hendriks i.v.m. verhouding Rijksarbeidsambt - ministerie van Arbeid; kopieën 
briefwisseling i.v.m. de medewerking van Belgische politiediensten aan de uit-
voering van de verordening van 6 oktober 1942; nota's en verslagen van 
besprekingen A. 0lbrechts - E. De Winter - V. Leemans met P. Beyer, oktober-
december 1943; diverse briefwisseling en los nr. Verordnungsblatt.  1942-1944.  
2 omslagen.  

2.18.3. Verplichting tot meedelen van personeelslijsten van ondernemingen aan het Rijks-
arbeidsambt op grond van verordening van 30 apri11942.  Briefwisseling met 
ondernemingen, hoofdgroeperingen en Militair Bestuur.  1942-1944.  1 omslag. 

2.18.4. Individuele tussenkomsten V. Leemans voor vrijstellingen.  Briefwisseling.  1942-
1944.  1 omslag. 

2.19. Voedselbevoorrading en rantsoenering van goederen23.  Nota's; briefwisseling met 
Comité Central Industriel (met verzoekschrift C.C.I. aan Reeder, 9 januari 1941), 
ambtenaren, burgemeesters en Militair Bestuur en afschriften van brieven E. De 
Winter aan E. Reeder, K. Schlumprecht en Gruppenleiter von Rheden; verge-
lijkende studie over de voedselbevoorrading in België en zijn buurlanden.  1941-
1942.  1 omslag. 

2.20. Zwarte markt en bestraffing van ravitailleringsdelicten (administratieve rechts-
macht).  Ontwerpen van besluiten o.m. van 15 februari 1941 betreffende de be-
voegdheid van burgemeesters van grote agglomeraties en van arrondissements-
commissarissen om administratieve sancties uit te spreken en nota's De Visscher; 
verslag bespreking 30 juli 1941 met Militair Bestuur over de beveiliging van de 
oogst; omzendbrieven G. Schuind aan Procureurs-generaal i.v.m. het optreden 
van Belgische politiediensten en Rijkswacht; kopieën briefwisseling G. Schuind - 
H. von Craushaar over de verordening van 2 augustus 1941 tot opschorting van 
beroep tegen de administratieve rechtsmacht bij gewone rechtbanken; arresten 
Hof van Cassatie, 30 maart 1942; afschrift brief E. Reeder aan G. Schuind, 10 april 

                                                      
23  Dit dossier bevat slechts enkele losse documenten.  Voor de organisatie van en concrete 

problemen inzake interne Belgische bevoorrading en distributie biedt het archief Leemans weinig 
bronnen; het was een aangelegenheid die niet tot zijn bevoegdheid behoorde.  De voedselvoor-
ziening was wel een determinerende factor in de buitenlandse handel, waarvoor Leemans verant-
woordelijk was.  Men raadplege dus ook deze (voor de hele economische situatie en beleid) 
cruciale dossiers. 
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1942, over de Duitse bedoeling om door middel van een verordening kracht van 
wet te geven aan de besluiten van de secretarissen-generaal; afschrift brieven met 
bijlagen van gouverneur van Brabant, Houtart, aan E. De Winter; brieven burge-
meester van Luik, J. Belogne, aan V. Leemans inzake het onwettige karakter van 
de administratieve rechtspraak; gewijzigd ontwerp onderrichting E. De Winter aan 
provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en burgemeesters; kopie 
brief o. Plisnier en G. Schuind, 8 mei 1942, aan E. Reeder met hun visie op, en 
bezwaren tegen de administratieve rechtsmacht zonder mogelijkheid van beroep 
op de rechterlijke macht; brief V. Leemans aan O. Plisnier, 11 mei 1942. met zijn 
visie op de rechterlijke crisis; afschrift brieven E. Reeder, aan G. Schuind betref-
fende de Duitse verordening van 14 mei 1942 die verbiedt de rechtsgeldigheid van 
de besluiten der secretarissen-generaal na te gaan; standpunt Hof van Cassatie I 
op zitting 20 mei 1942; kopieën brieven E. De Winter aan O. Plisnier en 
G. Schuind, J. Belogne aan G. Romsée, Jamar (eerste voorzitter Hof van Cassatie) 
aan G. Schuind en Schuind aan Reeder; besluit van 27 juni 1942(?) inzake 
wijziging van de besluitwet van (11 oktober 1919; nota(s van inspecteur-generaal 
K. Van Cauwelaert en ontwerpen van besluit o.m. inzake bevoegdheid van diens 
Dienst voor Controle en Onderzoek; diverse nota's en briefwisseling betreffende de 
spanningen tussen Belgische controlediensten en de Duitsers, het gebrek aan 
samenwerking. het optreden van de Duitsers op de zwarte markt; ontwerp besluit 
over een andere bestemming van aangeslagen goederen dan Winterhulp; beknopt 
verslag over de bedrijvigheid van de administratieve rechtsmacht in 1943; af-
schriften briefwisseling E. De Winter - R. de Foy over de inadequate repressie van 
overtredingen tegen de voedselreglementering en de meningsverschillen tussen 
De Winter en de magistratuur inzake maatregelen ter verbetering, juni-juli 1944; 
artikels De Standaard, augustus-september 1946 over de organisatie van de 
Duitse zwarte markt.  1941-1944; 1946.  1 omslag. 

2.21. Lonen en sociale situatie werknemers.  Brieven van Mutualistische Vereniging van 
Personeel in Openbare Diensten i.v.m. de aanpassing van de lonen van het over-
heidspersoneel, oktober 1940; afschrift nota Landelijk Algemeen Christelijk 
Verbond van Werkgevers (L.A.C.V.W.) aan Commissaris voor Prijzen en Lonen 
over de noodzaak van loonsverhogingen, mei 1941; afschrift brief o. Plisnier - 
G. Romsée i.v.m. gevraagde loonsopslag in openbare diensten, 30 jan. 1942; af-
schrift brief A. Olbrechts - E. Reeder, maart 1943, betreffende de invoering van de 
54-urenweek; brief leiders der hoofdgroeperingen aan V. Leemans, 1 december 
1943, over de slechte toestand van de arbeidersklasse, de groeiende sociale on-
rust en maatregelen ter verbetering; verzoeken afgevaardigden van Waalse in-
dustriearbeiders tot bespreking ten gronde van hun sociale situatie met alle 
secretarissen-generaal, december 1943; beklag vanwege staalnijverheid over de 
toekenning van een speciale kerstgraticifatie, id.; briefwisseling inzake protesten 
hoofdgroeperingen en patroonsorganisaties tegen "taxe social" opgelegd door 
schepencollege van Charleroi, id.; nota's over het loonpeil op 10 mei 1940 en in 
december 1943 in de verschillende sectoren van nijverheid, handel en landbouw; 
diverse briefwisseling, telegram, nota's.  1940-1943.  1 omslag. 

2.22. Contacten van V. Leemans en het ministerie van Economische Zaken met Winter-
hulp.  Briefwisseling, eventueel met bijlagen over bijdragen der ambtenaren, terbe-
schikkingstelling van in beslag genomen goederen, bevoorrading in kolen, het 
conflict E. De Winter - Gemengd Comité voor Hulpverlening in België, de reis van 
P. Heymans naar Hongarije en Roemenië voor voedselaankopen, najaar 1943; 
nota's van en briefwisseling A.D.B.H.D. met Winterhulp, E. De Winter e.a. i.v.m. 
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gebruik van stoomschepen voor aanvoer van voedingsmiddelen en medicijnen, de 
invoer van voeding uit het buiten- land en de betalingsprocedure/mogelijkheden 
van Winterhulp hiervoor, het incident E. De Winter - V. Leemans, september 1942, 
over de vermeende voorkeurbehandeling van Winterhulp t.a.v. de algemene 
voedselbevoorrading; rapporten over de voedingstoestand der Belgische be-
volking, maart 1941, en de verwezenlijkingen van Winterhulp dank zij de invoer 
van voedingswaren uit Portugal en Zwitserland; diverse uitnodigingen en briefwis-
seling.  1940-1944.  1 omslag. 

2.23. Topbesprekingen van V. Leemans (en andere Belgische verantwoordelijken) met 
het Militair Bestuur te Brussel en de Duitse centrale instanties te Berlijn 

2.23.1. Eerste reis naar Berlijn, 14-17 januari 1941, over problemen inzake voedselvoor-
ziening, voorziening van grondstoffen, clearingverhoudingen en Winterhulp24.  
Voorbereidende nota's en briefwisseling, verslag (Nederlands en Frans) van de 
besprekingen te Berlijn door V. Leemans overgemaakt aan de secretarissen-
generaal.  Januari 1941.  1 omslag. 

2.23.2. Tweede reis naar Berlijn, 19-23 maart 1941, over aanvoer van grondstoffen, de 
buitenlandse handel, voedselvoorziening, Duitse bestellingen voor de Belgische 
industrie, het Belgisch clearingtegoed en de arbeidsinzet25.  Voorbereidende 
nota's, briefwisseling en verslag van voorbereidende vergadering over de Belgisch-
Duitse clearing, verslag van de besprekingen door Leemans aan secretarissen-
generaal en aan gouverneur van de Nationale Bank.  Maart 1941.  1 omslag. 

2.23.3. Derde reis naar Berlijn, 26-28 maart 1942 over gamma van financiële, econo-
mische, gezondheids- en voedselproblemen26.  Opeenvolgende redakties van 
voorbereidende nota over de situatie in België na 20 maanden bezetting en brief-
wisseling V. Leemans - O. Plisnier hierover, afschrift brief E. Reeder aan 
O. Plisnier, nota's, verslag van de reis (origineel en doorslag) met in bijlage uit-
eenzettingen van Belgische delegatieleden, afschrift brief O. Plisnier aan Duits 
minister van Economische Zaken Funk.  Januari-maart 1942.  1 omslag. 

2.23.4. Verdere besprekingen na derde Berlijnreis.  Verslag evaluatievergadering van 
Belgische delegatieleden, 30 maart 1942; minuut brief V. Leemans aan E. Reeder 
i.v.m. beloofde ontmoeting met Duitse staatssecretaris van Economische Zaken 
Landfried en antwoord van E. Reeder, voorbereidende nota's, brief E. Reeder aan 
V. Leemans i.v.m. ontvangen voorbereidende nota, verontschuldigingsbrief 
M.L. Gérard, nota (met verslag) onderhoud met Landfried, 30 juni 1942.  Maart-juli 
1942.  1 omslag. 

2.23.5. Topbespreking (en voorbereidende vergaderingen) tussen O. Plisnier, 
V. Leemans, O.M. Gérard, A. Goffin en P. Berger (beiden Emissiebank), de privé-
bankiers A. Galopin en M.L. Gérard met E. Reeder, R. Schlumprecht en andere 

                                                      
24  Met Leemans reisden mee: secretaris-generaal van Landbouw De Winter, de professoren 

Vuylsteke en Nolf van Winterhulp, directeur-generaal O.M. Gérard en directeurs Engelbeen, 
Janssen en Kellner van Economische Zaken en de secretaresse van V. Leemans. 

25  Leemans was ditmaal vergezeld van Reeder en Westphal. 
26  De Belgische delegatie was behalve Leemans samengesteld uit de secretarissen-generaal 

O. Plisnier en E. De Winter, A. Goffin (gouverneur van de Nationale Bank), de bankiers A. Galopin 
(Société 5 Générale) en M.L. Gérard (Bank van Brussel), Heymans (N.M.K.N. en Winterhulp) en 
O.M. Gérard (directeur-generaal van de Algemene Directie van Buitenlandse Handel en Deviezen 
van het ministerie van Economische Zaken). Deze missie was vergezeld door een zeskoppige 
afvaardiging van het Militair Bestuur o.l.v. Dr. Schlumprecht, hoofd van de Wirtschaftsabteilung. 
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vooraanstaanden van het Militair Bestuur over Belgische grieven vnl. inzake de 
stijgende en niet gecompenseerde lasten die de bezetter aan de Belgische schat-
kist en economie oplegt, de beperkte Belgische controle op de transferten, de 
Duitse zwarte markt.  Verslagen van vergaderingen.  Oktober 1942.  3 stukken.  

2.23.6. Vierde reis naar Berlijn, 16-18 augustus 1943 over de verplichte tewerkstelling27.  
Briefwisseling en bijgevoegde rapporten over de toestand in de verschillende eco-
nomische sectoren vnl. inzake opeising van arbeidskrachten, algemeen rapport 
van het Comité Central Industriel de Belgique over de sociale situatie in de 
Belgische industrie in augustus 1943, statistieken Arbeidsambt, brief Olbrechts aan 
Leemans met zijn desiderata, verslag van de gesprekken in Berlijn.  Augustus 
1943.  1 omslag. 

2.24. Diverse aangelegenheden buiten de persoonlijke bevoegdheid van V. Leemans 

2.24.1. Repatriëring.  Rapport van commissaris-generaal Hannecart over de repatriëring 
uit onbezet Frankrijk per 10 oktober 1941, dankbriefjes.  1941-1942.  3 stukken.  

2.24.2. Wederopbouw en contacten van V. Leemans en o. Plisnier met het commissariaat-
generaal voor 's Lands Wederopbouw en provinciale commissariaten.  Nota's, 
briefwisseling.  1940-1943.  1 omslag. 

2.24.3. Krijgsgevangenen 

2.24.3.1. Verweer O. Plisnier tegen perscampagne tegen hem en het ministerie van 
Financiën inzake de - gebrekkige - hulp aan krijgsgevangenen en zijn houding 
t.a.v. de eventuele oprichting van een Commissariaat-generaal voor Krijgsge-
vangenen.  Gestencilde brief O. Plisnier aan V. Leemans.  18 februari 1942.  
1 stuk.  

2.24.3.2. Individuele tussenkomsten V. Leemans voor vrijlating en hulp.  Briefwisseling.  
1940-1942.  1 omslag. 

2.24.3.3. Varia.  Briefwisseling.  1941-1944.  1 omslag. 

2.24.4. Jodenvervolging.  Afschrift brief J. Vossen aan H. von Craushaar over de onwettig-
heid van de verwijdering van Joden uit openbare ambten, 11 oktober 1940; brief 
inzake terreur tegen Joden door "Volksverwering" en SS te Antwerpen, april 1941.  
1940-1941.  2 stukken.  

2.24.5. Politieke gevangenen, geïnterneerden, gijzelaars, weerstanders ... Tussenkomsten 
van V. Leemans voor vrijlatingen of genadeverzoeken.  Briefwisseling.  1941-1944.  
1 omslag. 

2.24.6. Protest tegen moordpartijen door Rexisten te Charleroi.  Afschrift brief V. Leemans 
aan E. Reeder, gestuurd naar R. de Foy, G. Romsée en directeur Stein van 
Société Générale.  5 stukken.  

2.24.7. Contacten met oudstrijdersverenigingen, organisaties van oorlogsinvaliden en oud-
krijgsgevangenen.  Briefwisseling en bijlagen, wetsvoorstel.  1940-1941.  1 omslag. 

2.24.8. Commissie tot uitvoering van de herstelverordening van 6 september 1940 (zgn. 
Bormscommissie).  Gestencilde kopieën briefwisseling.  1942.  3 stukken. 

                                                      
27  Op uitnodiging van Sauckel, Generalbevöllmächtigte für den Arbeitseinsatz, met van Belgische 

zijde V. Leemans, E. De Winter en O.M. Gérard en vertegenwoordigers van het Militair Bestuur in 
België. 
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2.24.9. Nationaal Fonds voor Hulp aan Geteisterden.  Brief Unie van Hand- en Geestes-
arbeiders, nota's, verslag van de Hoofdgroepering Houtnijverheid inzake levering 
van meubels aan geteisterden.  1943-1944.  4 stukken.  

2.24.10. Grote agglomeraties.  Afschriften brief burgemeesters van 19 Brusselse 
gemeenten aan G. Romsée, brief V. Leemans aan E. Reeder en afschrift brief 
Reeder aan G. Schuind.  Februari; november-december 1942.  4 stukken.  

2.24.11. Leeftijdsgrens ambtenaren.  Brieven Militair Bestuur, lijst van ambtenaren die 60 
jaar hebben bereikt.  1941.  3 stukken.  

2.24.12. Rijkswacht.  Omzendbrieven G. Romsée over de inschakeling van de Rijkswacht in 
de binnenlandse administratie, omzendbrief J. Streel betreffende onderzoek door 
Rex over de Rijkswacht.  1941-1942.  3 stukken.  

2.24.13. Technisch onderwijs.  Briefwisseling, nota's, ontwerpen van besluiten over o.m. 
wedden en weddesubsidies, benoemingen en personeelsaangelegenheden, 
politieke censuur, toepassing van de taalwet, leerlingwezen (beroepsopleiding), de 
hervorming van het technisch onderwijs en nieuwe afbakening van de bevoegd-
heden, het Hoger Normaal Instituut voor Landbouwhuishoudkunde te Laken, de 
normalisatie van het handelsonderwijs en leerprogramma's.  1940-1943.  
1 omslag. 

2.24.14. Jeugd en opvoeding.  Brief M. Vanhaegendoren, verbondscommissaris V.V.K.S., 
i.v.m. aan te nemen houding t.a.v. de Vrijwillige Arbeidsdienst; brief en bijgevoegde 
nota met suggesties over de noodzakelijke "spirituele en morele wederopbouw van 
het land".  1940.  2 stukken.  

2.24.15. Kultuur en Sport.  Briefwisseling i.v.m. Muntschouwburg, Albert I Bibliotheekfonds 
met jaarverslag 1941, ontwerp van besluit tot oprichting van een Algemeen Com-
missariaat voor Lichamelijke Opvoeding en Sport en bezwaren van het Nationaal 
Comité voor Lichamelijke Opvoeding en Belgisch Olympisch Comité ertegen.  
1941-1943.  1 omslag. 

2.24.16. Pers en Radio.  Briefwisseling met o.m. J. Boon, nota over de beursberichtgeving 
van L'Echo de la Bourse, afschrift brief G. Romsée - E. Reeder i.v.m. het statuut 
van journalisten.  1940-1941.  1 omslag. 

2.24.17. Contacten met de Rijksuniversiteit Gent, vanaf februari 1944 docent aan de 
Rechtsfaculteit aldaar.  Briefwisseling i.v.m. Ieventuele verkoop/verhuur van het 
academisch ziekenhuis; diverse omzendbrieven, briefwisseling en curriculum vitae 
i.v.m. zijn functie als docent.  1940-1941; 1944.  1 omslag. 

2.24.18. Contacten met groeperingen van geneesheren i.v.m. het ongenoegen t.a.v. de 
nieuwe Orde van Geneesheren, opgericht door het besluit van 26 november 1941.  
Briefwisseling.  Juli 1942.  1 omslag. 

2.25. Varia en documentatie 

2.25.1. Contacten met het Hof 

2.25.1.1. Briefwisseling en dankbriefjes28.  1940-1943.  1 omslag. 

                                                      
28  Weinig belangrijk dossiertje. 
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2.25.1.2. Huwelijk van Leopold III.  Brief G. Schuind aan V. Leemans met bekendmaking 
van het huwelijk, ontwerp van felicitatiebrief van secretarissen-generaal.  
December 1941.  3 stukken.  

2.25.2. Verzoeken aan V. Leemans om een onderhoud, informele ontmoeting.  Briefwis-
seling.  1940-1944.  1 omslag. 

2.25.3. Verzoeken om tussenkomsten vanwege bedrijfsleiders, beroepsorganisaties of ten 
voordele van ondernemingen.  Briefwisseling.  1940-1944.  1 omslag. 

2.25.4. Verzoeken om diverse tussenkomsten, ambten en betrekkingen.  Briefwisseling.  
1940-1944.  2 omslagen.  

2.25.5. Uitnodigingen voor allerlei manifestaties en vergaderingen.  Briefwisseling.  1940-
1943.  1 omslag. 

2.25.6. Aanbiedingen van present-exemplaren van publikaties, jaarverslagen van diverse 
instanties e.d.  Briefwisseling.  1940-1943.  1 omslag. 

2.25.7. Diverse briefwisseling (van beperkt belang), huwelijksaankondigingen, overlijdens-
berichten, telegrammen.  1940-1944.  1 omslag. 

2.25.8. Berichten van Brusselse burgemeester Van de Meulebroeck aan de bevolking 
inzake de hervatting van het economisch leven, de gevolgen voor de bevolking van 
het schieten op Duitse soldaten, het verbod van manifestaties op 11 november.  
1940.  4 stukken.  

2.25.9. Losse nummers clandestiene La Libre Belgique.  November-december 1940.  
3 stukken.  

2.25.10. Open brief Franz van Dorpe aan leden van het Verdinaso en polemiek met 
J. François na de "putch" in de schoot van het Verdinaso.  15 februari 1941.  
1 stuk.  

2.25.11. Overlijden van A. Galopin.  Condoleance- en dankbrieven, verslagen van, en toe-
spraken (en ontwerpen) van V. Leemans, F. Courtoy (als ouderdomsdeken leiders 
Hoofdgroeperingen) en L. Bekaert op herdenkingsvergadering gehouden op het 
ministerie van Economische Zaken, 1 maart 1944. met V. Leemans, directeurs-
generaal en leiders Hoofdgroeperingen.  1944.  1 omslag. 

2.25.12. Herderlijke brief kardinaal Van Roey.  12 juni 1944.  1 stuk.  

2.25.13. Documentatie Chambre des Ingénieurs-Conseils de Belgique/Kamer der 
Adviserende Ingenieurs.  Lijst van aangesloten bureaus en hun referenties.  
Oktober 1940.  1 stuk.  

2.25.14. Documentatie landmeters.  Brief en namenlijst van de afdelingen aangesloten bij 
de Association des Géomètres-Experts et Géomètres-Expert immobilier de 
Belgique.  1940.  2 stukken. 

2.25.15. Inleidende les O. Plisnier, Finances Publiques de Guerre op cursus Openbare 
Financiën en Begrotingstechniek aan U.L.B., 18 januari 1940.  Brochure.  1940.  
1 stuk.  

2.25.16. Zaak L. Léger, voorzitter Hoofdkas Klein Beroepskrediet, n.a.v. vastgestelde on-
regelmatigheden.  Briefwisseling, nota's.  Augustus-december 1940.  1 omslag. 

2.25.17. Herstel en normalisering van de economie na de bevrijding.  Nota van Antwerpse 
Kamer van Koophandel betreffende de organisatie van de importhandel tijdens de 
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onmiddellijke naoorlog door de oprichting van "werkgemeenschappen".  Z.d.  
1 stuk.  
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Afdeling 3. De na-oorlog 

3.1. Dossier verdediging V. Leemans.  Apologetische nota met kopieën van documen-
ten in bijlage, o.m. verklaring van Prof. F. Baudhuin, z.d.; kopieën van documenten 
gestuurd naar Auditeur-generaal, april 1948, andere kopieën; kopie bevel van niet-
vervolging, 26 mei 1948; uittreksel uit notitieboekjes V. Leemans, 1946.  1946-
1949 en z.d.  1 omslag. 

3.2. Naoorlogse beoordeling van secretarissen-generaal, documentatie over epuratie 
en repressie.  Knipsels, losse nrs. tijdschriften.  1944-1949.  1 omslag. 

3.3. Koningskwestie.  Brochure R. de LIEDEKERKE, Examinons l'Affaire du Roi. Trois 
études, Brussel, z.d.; knipsels.  1945; 1947 en z.d.  4 stukken.  

3.4. Diverse knipsels.  1944-1947.  1 omslag. 

3.5. Operatie "verruiming" C.V.P., 1949 

3.5.1. Dossiertje P.W. Segers29.  Afschrift brief K. Van Cauwelaert aan A.E. De Schryver, 
briefwisseling P.W. Segers met o.m. F. Peeters (Sint-Niklaas) en E. De Bruyne, 
knipsels.  1949; 1980.  1 omslag. 

3.5.2. Persknipsels.  Mei-juli 1949.  1 omslag. 

 

 

 

                                                      
29  Oneigenlijk archief V. Leemans; afkomstig uit de papieren van Staatsminister P.W. Segers, die 

inmiddels werden overgebracht naar het KADOC, waarin dossier zal worden geïntegreerd. 
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