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2 Voorwoord 

 

Deze masterproef vormt het sluitstuk van één academiejaar onderzoek en van mijn opleiding tot 

master in de geschiedenis. Drie jaar geleden ben ik begonnen aan deze opleiding via een 

schakelprogramma, nadat ik was afgestudeerd aan de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool als 

Professionele Bachelor – Secundair Onderwijs (Geschiedenis, Biologie, Engels). Sindsdien ben ik 

werkzaam in het Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO Antwerpen-Zuid) waar ik in 

avondonderwijs Nederlands doceer aan anderstaligen. In deze hoedanigheid kom ik elke week in 

contact met mensen vanuit alle hoeken van de wereld die in Antwerpen een beter leven zoeken. Mijn 

thuisstad Antwerpen is nog steeds een smeltkroes van vele culturen en nationaliteiten die niet vrij is 

van spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.  

 

Mijn interesse in de thematiek rond minderheden tijdens crisismomenten begon bij mijn bachelorproef 

onder leiding van Dr. Anne-Laure Bruaene over katholieken tijdens de Engelse Reformatie. Het 

onderwerp van deze masterproef was een idee van mijn promotor Dr. Antoon Vrints die al geruime 

tijd over dit thema publiceert.  

 

In deze laatste alinea wil ik iedereen bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen 

aan deze masterproef. Mijn promotor Dr. Antoon Vrints die mij op deze onderzoekspiste heeft 

geplaatst en bijgestaan met zijn deskundig advies. De Universiteit Gent voor het schakelprogramma 

dat mij in staat stelde om deze opleiding te volgen. De medewerkers van het Rijksarchief te Beveren 

en het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Medestudenten Robrecht Declercq en Sylvie Renneboog 

die rond hetzelfde thema werken voor de constructieve gesprekken en nuttige tips. Jan Verhulst en 

Dries Merlevede die samen met mij het schakelprogramma volgden voor al hun hulp en vriendschap. 

Mijn ouders die mij steeds steunen in alles wat ik doe. Mijn vrienden en familie, in het bijzonder Ute, 

als eeuwige rots in de branding.  
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3 Probleemstelling 

 

3.1 Algemeen theoretische inleiding 

 

Alvorens dieper in te gaan op de doelstellingen en de methodologie van deze masterproef lijkt het mij 

aangewezen om eerst in grote lijnen de situatie van Duitse vreemdelingen in Antwerpen te 

beschrijven vanaf het begin van de 19
e
 eeuw tot kort na de Eerste Wereldoorlog.  

 

In de 19
e
 eeuw werd Antwerpen steeds meer een bloeiende handelsmetropool die een grote 

aantrekkingskracht uitoefende op buitenlandse immigranten. Onder deze migranten namen Duitsers 

een prominente plaats in, vanaf de tweede helft van de 19
e
 eeuw vormden zij na de Nederlanders de 

grootste groep onder de buitenlandse immigranten in Antwerpen. In Brussel, Luik en Charleroi waren 

er ook grote groepen Duitse immigranten, maar nergens hadden zij meer invloed dan in Antwerpen. 

De Duitsers bouwden in Antwerpen een sterk sociaal netwerk uit door middel van Duitse scholen, 

kerken, socio-culturele en professionele organisaties. Men sprak in Antwerpen over een Duitse 

„kolonie‟, ze drukten dan ook een blijvende stempel op Antwerpen vanwege hun sterke sociaal-

economische positie en hun impact op het culturele leven
1
. 

 

Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914 ontsnapte deze Duitse gemeenschap echter niet 

aan de loodzware druk die dergelijke crisismomenten uitoefenen op de gevestigde maatschappelijke 

orde. Antwerpse families van Duitse afkomst werden gedwongen tot een definitieve keuze tussen 

België en Duitsland. De Antwerpse „autochtone‟ bevolking koelde haar woede over de oorlog op 

Duitse huizen en symbolen in de stad. De Antwerpenaren voelden zich namelijk verraden door de 

Duitsers die zij in hun stad verwelkomd hadden. Bij de Duitse inval in België werden Antwerpse 

Duitsers, als burgers van een vijandelijke natie, gedwongen om het land te verlaten. Veel Antwerpse 

Duitsers keerden terug uit hun verplichte ballingschap na de val van Antwerpen om gedurende de 

rest van de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen te wonen en te werken. De Duitse nederlaag in 1918 

betekende het einde voor de sterke Duitse aanwezigheid in Antwerpen, alsook voor de grote 

aanwezigheid van Duitse immigranten in de rest van België. Veel Duitsers voelden de bui al hangen 

voor de Wapenstilstand en ontvluchtten het land in het spoor van het Duitse leger. De overgebleven 

Duitsers, met uitzondering van zij die diensten aan België of de geallieerden hadden bewezen, 

werden door de Belgische regering uitgewezen. Alle bezittingen in België van Duitsers of statelozen 

                                                 
1
 PELCKMANS G. en VAN DOORSLAER J., De Duitse kolonie in Antwerpen 1796-1914, Kapellen, Pelckmans, 

2000, p. 9-30. 



5 

 
van Duitse afkomst, met opnieuw dezelfde uitzondering van verdienstelijke Duitsers, werden 

gesekwestreerd en verkocht om de schade van de Duitse bezetting te herstellen
2
. 

 

3.2 Algemene probleemstelling 

 

Er is al heel wat geweten over de rijkere Duitse vreemdelingen in Antwerpen die tussen de 

plaatselijke „high society‟ vertoefden, maar over Duitsers die niet tot de elite behoorden, is veel 

minder geweten. Dit onderzoek is beperkt tot een groep Duitse horeca uitbaters in Antwerpen. Zoals 

nu nog steeds het geval is, zal er waarschijnlijk een grote diversiteit zijn tussen deze horeca uitbaters; 

de rokerige kroeg om de hoek is immers een wereld van verschil tegenover een rijk uitgerust hotel. 

Via deze verscheidenheid hopen we om een realistischer beeld te krijgen van de Duitse 

vreemdelingen in Antwerpen. Naast enkele rijkere Duitsers onderzoekt deze masterproef dus ook het 

leven van „gewone‟ Duitsers in Antwerpen, die daar allemaal in dezelfde sector werkten en later de 

Eerste Wereldoorlog beleefden als burgers van een vijandige natie. De bedoeling is om in enkele 

hoofdstukken min of meer heel hun leven te beschrijven tot na de Eerste Wereldoorlog. Ze verlieten 

om verschillende redenen hun geboorteland en kwamen al dan niet rechtstreeks naar Antwerpen, 

waar ze genoeg sociaal en financieel kapitaal moesten vergaren om te kunnen overleven. Vanuit 

verschillende achtergronden zullen ze uiteindelijk in dezelfde professionele sector belanden, waar ze 

in een breed sociaaleconomisch spectrum terecht kwamen. Kenmerkend voor de horeca sector is 

haar sociabiliteitsfunctie: men bezoekt een café in de eerste plaats om een sociaal netwerk uit te 

bouwen en te versterken. De horeca uitbaters spelen dus zelf ook een belangrijke rol bij deze 

netwerkvorming. De Duitse horeca uitbaters stonden dus in bepaalde verhoudingen tegenover 

andere Duitse vreemdelingen, de Belgische overheid en de Antwerpse bevolking. Deze verhoudingen 

wijzigden in 1914 door de Eerste Wereldoorlog en de Duitse bezetting. Daarbij waren de Duitse 

vreemdelingen enerzijds afhankelijk van overheidsinstanties, Belgische en Duitse, die hen bepaalde 

verplichtingen oplegden maar ze maakten zelf ook vrijwillige keuzes bij het bepalen van hun positie 

tijdens de Eerste Wereldoorlog en de bezetting door hun oorspronkelijk vaderland. Tijdens een 

bezetting komen horeca uitbaters meestal in een bijzondere situatie terecht, aangezien de soldaten 

van het bezettingsleger dikwijls hun verteer zoeken in de lokale kroegen, zeker als die worden 

uitgebaat door personen met dezelfde nationaliteit. De Duitse uitbaters kregen de kans om geld te 

verdienen aan de bezetting terwijl de Antwerpse bevolking in moeilijke omstandigheden leefden. Als 

Duitse burgers konden zij ook ingelijfd worden in het Duitse leger of voor het Duitse burgerbestuur 

werken. Het is interessant om na te gaan of de positie tijdens de oorlog in verband kan worden 

gebracht met de voorgeschiedenis van de horeca uitbaters. Misschien dat vreemdelingen die al 

                                                 
2
 VRINTS A., “De klippen des Nationalismus. De Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Duitse kolonie in 

Antwerpen”, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2002 (10), p. 14-41. 
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langer in België woonden eerder Belgisch gezind waren. Na de oorlog veranderden de verhoudingen 

opnieuw en werden de Duitse horeca uitbaters beoordeeld op hun gedrag tijdens de oorlog.  

 

Deze masterproef wil onderzoeken hoe deze Duitse vreemdelingen hun leven opbouwden in 

Antwerpen, welke posities ze innamen tijdens de oorlog, of dit eventueel beïnvloed werd door hun 

voorgeschiedenis, en hoe de Belgische overheid over hen oordeelde na de oorlog.  

 

3.3 Specifieke doelstellingen en onderzoeksvragen 

 

Deze masterproef probeert een beeld te vormen van een specifieke groep Duitse migranten in 

Antwerpen die in 1914 voor het voldongen feit van de Eerste Wereldoorlog en de Duitse bezetting 

kwamen te staan. Aangezien het onmogelijk is om in een tijdspanne van één academiejaar alle 

Duitse migranten in Antwerpen rond 1914 te onderzoeken, werd er een onderverdeling gemaakt 

volgens beroepsgroepen. Ik heb ervoor gekozen om de Duitse migranten die in Antwerpen werkzaam 

waren als horeca uitbaters te onderzoeken. Een uitgebreidere beschrijving van deze groep kan u 

vinden onder “3.4 Afbakening van het onderzoek”. 

 

Het doel is om een inzicht te verschaffen in het leven van deze Duitse migranten vanaf hun emigratie 

uit Duitsland tot hun leven na de Eerste Wereldoorlog. Dit doel probeer ik te verwezenlijken door 

gegevens uit de bestaande literatuur te koppelen aan mijn eigen onderzoek. Deze masterproef is 

opgebouwd volgens een weloverwogen structuur. Na dit derde hoofdstuk (“Probleemstelling”), waarin 

ik de gebruikte methodologie en bronnen bespreek, volgen vier hoofdstukken die elk een belangrijke 

fase in het leven van de Duitse migranten behandelen. Deze vier hoofdstukken hebben verschillende 

doelstellingen en beantwoorden andere onderzoeksvragen maar ze zijn allemaal gestructureerd 

volgens een zelfde patroon. Telkens wordt er eerst een theoretisch kader aangereikt met relevante 

gegevens uit bestaande literatuur, dat vervolgens gekoppeld wordt aan mijn eigen 

onderzoeksresultaten waarna een besluit volgt. Mijn eigen onderzoeksresultaten worden zowel 

kwantitatief als kwalitatief benaderd. De kwantitatieve aanpak geeft (via grafieken, statistieken, 

tabellen etc.) een algemeen beeld van de Duitse migranten als groep terwijl de kwalitatieve 

benadering (via getuigenissen, brieven, onderzoeksverslagen etc.) een blik werpt op de ervaringen 

op individueel niveau.  

 

Hoofdstuk 4 (“Migratie”) beschrijft migratie in de 19
e
 eeuw vanuit drie verschillende perspectieven: 

Europees, Belgisch en Antwerps. Vanzelfsprekend ligt de nadruk hier op Duitse migratie. Mijn eigen 

onderzoek beschrijft de migratie van de Duitse migranten naar Antwerpen. Hierbij wordt onderzocht 

hoe en wanneer de Duitse migrant naar Antwerpen komt. Waar zijn zij geboren? Wanneer komen zij 
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naar België? Wanneer komen zij naar Antwerpen? Komen zij rechtstreeks naar België en naar 

Antwerpen? Wat is het profiel van de Duitse migrant?  

In dit hoofdstuk zal ook de familiale situatie van de Duitse migranten besproken worden, waarbij eerst 

wordt onderzocht of de Duitse migrant als vrijgezel naar België komt of met zijn gezin. Vervolgens 

wordt het verdere verloop van de gezinsvorming hieraan gekoppeld. Waar trouwen zij? Huwen ze 

voor of na de migratie? Trouwen zij met Belgische of met Duitse partners? Waar worden hun 

kinderen geboren? Kiezen hun kinderen voor de Duitse nationaliteit? 

 

Hoofdstuk 5 (“Horeca”) geeft een kort overzicht van de horeca in Antwerpen, alsook een bespreking 

van verschillende soorten horecazaken. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende sociale 

functies die horecazaken vervullen in een gemeenschap. Daarbij wordt er ook even uitgewijd over de 

prostitutie in Antwerpen en het aandeel van Duitse migranten in die sector. 

Mijn eigen onderzoek focust op de socio-economische diversiteit van de horecazaken en de 

uitbaters. Waar zijn de horecazaken gelegen? Waren er concentraties in bepaalde wijken? Welke 

soorten van horecazaken vinden we terug? Is er een socio-economische differentiatie onder de 

horecazaken? Wat is het profiel van de Duitse horeca uitbater? Wat voor soort cliënteel bezocht de 

verschillende Duitse horecazaken?  

 

Hoofdstuk 6 (“De Groote Oorlog: 1914-1918”) begint met een algemeen kader waarin het verloop van 

de Eerste Wereldoorlog wordt geschetst. De nadruk van dit hoofdstuk ligt op de manier waarop 

Duitse vreemdelingen in Antwerpen werden behandeld voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog door 

de overheid en door het Belgische volk, en hoe de Duitse vreemdelingen zelf handelen. Horeca 

uitbaters zijn in het geval van een militaire bezetting, een bijzonder interessante groep om te 

bestuderen, zij komen namelijk in een bijzondere situatie terecht. Soldaten zoeken immers dikwijls 

hun vertier in de plaatselijke kroegen, dat roept bij de plaatselijke bevolking al gauw het beeld op van 

horeca uitbaters die omgaan met de bezetter en profiteren op de kap van de bezette bevolking. Uit 

mijn eigen bronnenstudie moet blijken hoe de Duitse horeca uitbaters de Eerste Wereldoorlog 

beleven. Worden zij getroffen door de volkswoede van augustus 1914? Vluchten zij? Waarheen 

vluchten zij? Werken ze samen met de bezetter? Helpen zij Belgische burgers? Wat is de houding 

van hun partner en kinderen? Is er een verband tussen hun houding tijdens de oorlog en hun 

sociaaleconomisch profiel? 

 

Hoofdstuk 7 (“De naoorlogse periode”) beschrijft de manier waarop Duitse migranten in België 

worden behandeld na de Duitse nederlaag. In mijn bronnenstudie wordt onderzocht hoe het leven 

van de Duitse horeca uitbaters veranderde na de Eerste Wereldoorlog. Moeten zij het land verlaten? 

Vluchten zij vrijwillig na de Duitse nederlaag? Waar gaan ze na de oorlog heen? Krijgen zij 
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toestemming om te blijven? Wordt de rest van hun gezin getroffen? Hoe verantwoorden zij zelf 

eventuele samenwerking met de bezetter?  

Verder wordt er ook aandacht geschonken aan de houding van de Belgische overheid ten overstaan 

van de Duitse migranten. Hoe worden de Duitse migranten gestraft? Worden zij allemaal over 

dezelfde kam geschoren?  

 

3.4 Afbakening van het onderzoek  

 

Zoals reeds gezegd, is het onmogelijk om in één academiejaar alle Duitse migranten in Antwerpen te 

bestuderen, een keuze dringt zich dus op. In het geval van deze masterproef is er gekozen voor een 

bepaalde beroepsgroep, namelijk: horeca uitbaters. Deze keuze biedt enkele interessante 

invalshoeken: Ten eerste is de gemeenschappelijke beroepssector een extra element dat, naast een 

gedeelde Duitse nationaliteit, van deze individuen een groep maakt die een gezicht kan krijgen dat 

later eventueel vergeleken kan worden met andere beroepsgroepen bv. Duitse diamantairs in 

Antwerpen. Ten tweede is er de belangrijke sociabiliteitsfunctie die horeca vervult binnen een 

gemeenschap en de bijzondere situatie van horeca tijdens een militaire bezetting is ook een 

interessant element om te bestuderen. Ten derde heeft onderzoek uitgewezen dat Duitse 

vreemdelingen in België, in verhouding actiever waren in de horeca sector dan andere 

vreemdelingen. In de rangschikking van sectoren waar Duitsers in verhouding meer tewerkgesteld 

waren dan andere vreemdelingen in België in 1910 komt horeca op de derde plaats, na 

transportambtenaren en handelsreizigers
3
.  

 

Men mag niet echter nooit vergeten dat ondanks het feit dat deze groep een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken heeft, er enorme socio-economische verschillen bestaan tussen de 

Duitse horeca uitbaters in Antwerpen. De groep bevat aan het ene uiterste van het socio-economisch 

spectrum steenrijke Duitse migranten die een klein imperium van meerdere horecazaken hebben 

opgebouwd en daarnaast soms ook een villa in de omgeving van Antwerpen bezitten. Aan het andere 

uiterste vinden we quasi bezitsloze Duitse migranten die zelf een kleine zaak huren en uitbaten om in 

hun levensonderhoud te voorzien en daarnaast vaak nog een ander beroep uitoefenen. Tussen deze 

twee uitersten bevindt zich een brede waaier van socio-economische profielen. Deze masterproef 

bestudeert dus niet alleen de kapitaalkrachtigen onder de Duitse migranten.  

 

Het archief gevormd in het kader van het sekwester door het parket van de Procureur des Konings 

van Antwerpen (1918 – 1960), dat zich bevindt in het Rijksarchief Beveren, vormt de basis van deze 

                                                 
3
 ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een 

vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 2005, p.31.  
Zie p. 29 van deze masterproef voor de volledige tabel.  
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masterproef

4
. Dit archief bevat 3007 dossiers van onderdanen van de mogendheden die met België 

in oorlog waren. Vele dossiers zijn echter bundelingen van een paar individuele dossiers. Elk dossier 

is opgesteld rond het gezinshoofd. Een getrouwde vrouw en haar kinderen worden opgenomen in het 

dossier van de man. Een alleenstaande vrouw heeft dus een individueel dossier. Het Rijksarchief 

Beveren beschikt over een, tot dusver, onuitgegeven inventaris van dit archief
5
. Deze inventaris geeft 

5 gegevens voor elk dossier: het dossiernummer, de naam van de betrokkene, de beroepsactiviteit, 

het jaar dat het dossier afgesloten is en een verwijzing naar een andere archiefreeks (Bestuur der 

Domeinen) waar dezelfde persoon nog een dossier heeft. Aan de hand van de beroepsactiviteit kon 

ik zo een eerste selectie maken. Ik vond 115 horeca uitbaters. Deze 115 horeca uitbaters werden 

vervolgens onderworpen aan een strengere selectie volgens meer gedetailleerde criteria: 

 

 1) De horeca uitbater moet de Duitse nationaliteit bezitten of ooit bezeten hebben. Sommigen 

werden immers beschouwd als statenloos. Als hun laatste nationaliteit de Duitse was, worden zij 

opgenomen in de selectie. Hierdoor vielen onder andere enkele Oostenrijkse vreemdelingen weg. 

 

2) De persoon moet zelf een horeca zaak uitbaten. Horeca personeel zoals: obers, serveersters, 

hotelbedienden etc. werden dus geëlimineerd opdat de geselecteerde personen min of meer tot 

dezelfde beroepsgroep zouden behoren.  

 

3) De persoon of zijn gezin moeten minstens tot in 1914 in Antwerpen gewoond en gewerkt hebben, 

zo worden een aantal personen geëlimineerd die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog al enkele 

jaren niet meer in Antwerpen woonden en dus niet relevant zijn voor dit onderzoek.  

 

4) De horecazaak moet zich bevinden binnen de grenzen van de 9 districten van de huidige 

gemeente Antwerpen.  

 

Na deze tweede selectie hield ik 74 personen over: 68 mannen en 6 vrouwen. Zij vormen het 

onderwerp van dit onderzoek. De 6 vrouwen zijn alleenstaande Duitse vrouwen of weduwen van 

Duitse mannen. De 74 personen die na de selectie uit het sekwesterarchief overbleven, waren 

allemaal eerstegeneratie migranten. In het sekwesterarchief treffen we dus geen Duitse 

tweedegeneratie vreemdelingen aan die geboren werden in België en in Antwerpen rond 1914 een 

horeca zaak uitbaatten. Dat kan wijzen op het feit dat dit slechts een klein aantal personen betrof of 

dat die tweedegeneratie vreemdelingen gemakkelijker aan de sekwestratie konden ontsnappen 

                                                 
4
 Meer uitleg over dit archief kan u vinden onder “3.4.1 Sekwester”. 

5
  VANCOPPENOLLE C. en VANDAELE D., Inventarissen van de archieven gevormd in het kader van het 

sekwester door het Parket van de Procureur des Konings van Antwerpen (1918-1960), door de dienst van het 
sekwester verbonden aan het Bestuur der Registratie en Domeinen (1918-1964) en van het archief van onder 
sekwester gestelde bedrijven (1887-1939), Brussel, Rijksarchief te Beveren (onuitgegeven), 2005, 216 p. 
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doordat ze in België geboren waren en er heel hun leven woonden. Misschien hadden veel 

tweedegeneratie vreemdelingen al lang voor de Eerste Wereldoorlog hun Duitse nationaliteit verloren 

omdat de Duitse nationaliteitswet tot 1913 voorzag dat alle emigranten die geen contact meer 

onderhielden met het land van oorsprong na 10 jaar verblijf in het buitenland hun Duitse nationaliteit 

verloren
6
. Tweedegeneratie vreemdelingen konden ook gemakkelijker de Belgische nationaliteit 

verkrijgen via een eenvoudige verklaring van inboorlingschap
7
.  

 

3.5 Bronnen 

 

3.5.1 Sekwester 

 

Toen het einde van de Duitse bezetting in november 1918 in zicht kwam, nam de overheid 

maatregelen om de goederen en belangen op Belgisch grondgebied van onderdanen van vijandige 

staten in bewaring te nemen. De goederen en belangen moesten bewaard en gevrijwaard worden tot 

er een definitieve regeling voorhanden was.  

Op 10 november 1918 werd een besluitwet afgekondigd die de aangifte en de zogenaamde 

sekwestratie van de goederen en belangen in kwestie regelde
8
.  

 

Eerst moest men de goederen en belangen van onderdanen van vijandige mogendheden opsporen. 

De politie kon hierbij actief op zoek gaan door huiszoekingen uit te voeren. Daarnaast was iedereen 

verplicht om zulke goederen en belangen aan te geven bij de Procureur des Konings, wie dit niet 

deed, riskeerde een celstraf. Wanneer er goederen of belangen werden opgespoord of aangegeven, 

werd een sekwester aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De 

sekwesters, meestal notarissen of advocaten, moesten de goederen van de gesekwestreerden 

bewaren en hun belangen vrijwaren. Als een burger van een vijandelijke staat een onderneming had 

in België kon de sekwester deze onderneming ook verder zetten.  

Het artikel 297b van het Verdrag van Versailles voorzag in een verdere regeling. De goederen onder 

dwangbeheer werden toegekend aan de geallieerde landen als een voorschot op de 

oorlogsvergoedingen. In België regelde de wet van 17 november 1921 de uitvoering van dit artikel. 

                                                 
6
 CAESTECKER F., “Wie was nu de vijand? De constructie van de „Duitser‟ bij het aflijnen van ongewenste 

vreemdelingen (1918 – 1919)”, in: AMARA M., JAUMAIN S., MAJERUS B. en VRINTS A. (eds.), Une guerre 
totale? La Belgique dans la Première Guerre Mondiale: nouvelles tendances de la recherche historique, Brussel, 

Algemeen Rijksarchief, 2005, p. 526. 
7
 BUTAYE C., Tweedegeneratie vreemdelingen in Antwerpen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog: Belgen of 

Duitsers?, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2007, p. 53-61. 
8
 VANCOPPENOLLE C. en VANDAELE D., Inventarissen van de archieven gevormd in het kader van het 

sekwester door het Parket van de Procureur des Konings van Antwerpen (1918-1960), door de dienst van het 
sekwester verbonden aan het Bestuur der Registratie en Domeinen (1918-1964) en van het archief van onder 
sekwester gestelde bedrijven (1887-1939), Brussel, Rijksarchief te Beveren (onuitgegeven), 2005, p. 13. 
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Het Bestuur der Domeinen, onder het Ministerie van Financiën, kreeg de opdracht om de 

opbrengsten van het beheer en de verkoop van de gesekwestreerde goederen en belangen in te 

vorderen
9
.  

 

Iedereen die ooit de Duitse nationaliteit had bezeten, kwam in aanmerking om onder sekwester 

geplaatst te worden. Er werd echter een uitzondering gemaakt voor Duitsers die in het Belgische of 

een ander geallieerd leger hadden gevochten en Duitsers die bijzondere diensten aan België hadden 

bewezen
10

. De bewijsvoering betreffende de nationaliteit en het onderzoek naar de houding tijdens 

de oorlog zijn van groot belang voor dit onderzoek. 

 

De archieven gevormd in het kader van het sekwester door het parket van de Procureur des Konings 

in Antwerpen en het Bestuur der Domeinen bevinden zich momenteel in het Rijksarchief te Beveren. 

Zij worden ontsloten door de reeds vermelde inventaris
11

. Het archieffonds bestaat uit drie reeksen: 

 

De eerste reeks is gevormd door het parket van de Procureur des Konings in Antwerpen en bevat 

3007 dossiers van natuurlijke en rechtspersonen. Zoals al gezegd heb ik uit deze 3007 dossiers, 74 

Duitse horeca uitbaters geselecteerd. De raadpleging van deze reeks dient aangevraagd te worden 

bij de Procureur-Generaal van Antwerpen aangezien deze dossiers 100 jaar beschermd zijn door de 

privacywetgeving
12

. Deze reeks bevat zowel stukken van gerechtelijke als van administratieve aard: 

documenten in verband met de identiteit, afkomst en burgerlijke staat, uitgebreide 

onderzoeksverslagen waarin de politie de houding van de Duitse migrant tijdens de bezetting 

onderzoekt, onderzoeksverslagen in verband met het opsporen van Duitse bezittingen en belangen, 

getuigenverslagen, inventarissen van de bezittingen, boekhouding, waardeschattingen, stukken in 

verband met de vereffening van goederen en belangen, documenten van de Duitse bezetter, 

briefwisseling tussen betrokken partijen. Er zijn ook brieven aanwezig van de Duitse migranten zelf of 

hun familie, waarin zij zichzelf of een familielid proberen vrij te pleiten van het sekwester en een 

uitwijzing uit België. De dossiers worden gekenmerkt door een wisselende volledigheid. Spijtig 

genoeg zijn dus niet steeds alle verschillende documenten aanwezig, waardoor sommige 

onderzoeksvragen onbeantwoord blijven voor bepaalde Duitse migranten. Ongeveer 20 dossiers zijn 

                                                 
9
 CARREIN K., “De sekwesterarchieven na Wereldoorlog I : beschouwingen over het ontstaan, het beheer en de 

aanwending voor (bedrijfs)historisch onderzoek van een unieke verzameling bedrijfsarchieven”, in : Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Gent,  Jan Dhondtstichting, 2003( 3-4), p. 436-438. 
10

 VRINTS A., p. 38. 
11

 VANCOPPENOLLE C. en VANDAELE D., Inventarissen van de archieven gevormd in het kader van het 
sekwester door het Parket van de Procureur des Konings van Antwerpen (1918-1960), door de dienst van het 
sekwester verbonden aan het Bestuur der Registratie en Domeinen (1918-1964) en van het archief van onder 
sekwester gestelde bedrijven (1887-1939), Brussel, Rijksarchief te Beveren (onuitgegeven), 2005, 216 p.  
De volgende beschrijving van het archieffonds is ook gebaseerd op deze inventaris. 
12

 Op 31 juli 2008 heb ik de toestemming tot inzage aangevraagd in een brief aan de Antwerpse Procureur-
Generaal en op 10 september 2008 heb ik deze toestemming verkregen. Er moet echter discreet met de 
gegevens worden omgegaan. 
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erg dun en bevatten slechts een minimum aan informatie. Meestal gaat het hier eerder om quasi 

bezitsloze passanten die rond de Eerste Wereldoorlog slechts kort in België verbleven. 

 

In de onderstaande tabel onderscheid ik 6 verschillende categorieën van documenten in de 74 

dossiers die ik bestudeerd heb. Men kan hier aflezen in hoeveel dossiers een bepaald soort 

document voorkomt. Merk op dat geen enkel dossier alle soorten documenten bevat.  

 

Tabel 1: De verschillende soorten documenten in het archief gevormd door het parket van de  

Procureur des Konings in Antwerpen 

 

Bron Tabel 1: Eigen onderzoek in sekwester dossiers van het Rijksarchief Beveren 

 

De tweede reeks is gevormd door het Bestuur der Domeinen en bevat 865 dossiers. Deze reeks kan 

wel vrij geraadpleegd worden aangezien hier de 50-jaarregel geldt. Zoals eerder vermeld was deze 

dienst belast met het invorderen van opbrengsten van het beheer en de verkoop van vijandelijke 

goederen ten voordele van de staat. Deze dossiers bevatten dan ook hoofdzakelijk documenten die 

verband houden met de boekhouding van de sekwester en de schatting en het verkoop van de 

goederen. Omdat die goederen eerst moesten worden aangegeven aan het parket van de Procureur 

des Konings die ze vervolgens onder sekwester plaatste, is elk dossier dat gevormd is door het 

Bestuur der Domeinen gekoppeld aan een dossier van het parket van de Procureur des Konings. 

Zoals het verschil in het aantal dossiers van het parket (3007) en het Bestuur der Domeinen (865) al 

doet vermoeden, bestaat er voor elk dossier van het parket niet noodzakelijk een dossier in de reeks 

van het Bestuur der Domeinen. Slechts 9 van de 74 geselecteerde personen in dit onderzoek hebben 

ook een dossier dat gevormd is door het Bestuur der Domeinen.  

 
De derde reeks bevat de dossiers van onder sekwester gestelde bedrijven (158 dossiers). Deze 

reeks is echter niet relevant voor mijn onderzoek.  

 

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis was onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog bezorgd 

over de oorlogsarchieven, omdat ze vreesde dat een groot deel van de documenten verloren zouden 

Soort van document Aantal dossiers waarin dit soort van document aanwezig is (n=74) 

Administratieve documenten m.b.t. Identiteit 69 

Schatting en verkoop van bezit 66 

Briefwisseling tussen overheidsdiensten 48 

Onderzoeksverslag van de politie 32 

Getuigenverslag 16 

Documenten van de Duitse migrant of familie 21 
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gaan indien niet onmiddellijk werd ingegrepen. De secretaris van de Commissie, Henri Pirenne, vroeg 

aan de Minister van Wetenschappen en Kunsten in juli 1919 om een organisatie op te richten voor 

het bewaren en inventariseren van het oorlogsarchief. Zo werd in november 1919 de Commissie van 

het Oorlogsarchief geboren, haar opdracht bestond in het opsporen, verzamelen, bewaren en 

ontsluiten van alle geschreven bronnen met betrekking tot de oorlogsjaren en de bezetting. Van deze 

verzameling waren de archieven van het sekwester het meest omvangrijk. De Commissie van het 

Oorlogsarchief legde een grote bedrijvigheid aan de dag en was in 1926 van oordeel dat haar taak 

was volbracht, toch duurde het nog tot 15 mei 1928 vooraleer zij haar verzameling aan het Algemeen 

Rijksarchief had overgedragen. Door selecties en onvolledige overdrachten is het sekwesterarchief 

nooit in zijn volledigheid aan de Commissie van het Oorlogsarchief, noch later aan het Rijksarchief 

overgedragen. Het Antwerpse sekwesterarchief verhuisde pas in 1964 naar het Rijksarchief te 

Antwerpen en wegens plaatsgebrek werd het korte tijd later gedeponeerd bij het Rijksarchief te 

Beveren waar het nu nog onderzocht kan worden
13

.  

 

Verder in deze masterproef zal er als volgt naar specifieke dossiers uit het sekwester archief 

verwezen worden: 

Het archief van het sekwester gevormd door het parket van de procureur des Konings in Antwerpen: 

RAB, SEKWESTER WOI ANTWERPEN PK, (dossiernummer) 

Het archief van het sekwester gevormd door het bestuur der Domeinen:  

RAB, SEKWESTER WOI ANTWERPEN MF, (dossiernummer) 

 

3.5.2 Vreemdelingendossiers 

 

Opdat mijn onderzoek wetenschappelijk correct en zo volledig mogelijk zou zijn, heb ik na de 

verwerking van de sekwesterdossiers een ander archief geconsulteerd om mijn gegevens over de 74 

geselecteerde personen aan te vullen. In het Algemeen Rijksarchief te Brussel vinden we het archief 

van de vreemdelingenpolitie. Dit is een onderdeel van de Dienst Openbare Veiligheid die afhankelijk 

was van het Ministerie van Justitie. De Openbare Veiligheid moest vanaf 1839 alle vreemdelingen in 

België controleren. Alle autoriteiten dienden documenten in verband met een vreemdeling naar de 

Openbare Veiligheid te sturen
14

. Het departement Justitie bleef tot en met 1993 verantwoordelijk voor 

                                                 
13

 COPPEJANS - DESMEDT H., “De sekwesterarchieven met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog: historiek 
en algemeen overzicht”, in: Bibliotheek- en archiefgids , 1984 (1) , p. 63-70 . 
14

 Zoekwijzer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, De individuele 
vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943), p. 3, Online 
raadpleegbaar op: http://arch.arch.be/. 
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het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Daarna werd deze bevoegdheid 

overgebracht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
15

.  

 

Voor deze vreemdelingendossiers is zeer recent een handige zoekwijzer uitgegeven die ook online 

raadpleegbaar is
16

. 

Het Algemeen Rijksarchief in Brussel beschikt over een grote reeks persoonlijke dossiers (meer dan 

2 miljoen) die per vreemdeling werden opgesteld en gerangschikt zijn volgens openingsdatum. 

Minderjarige kinderen en echtgenotes werden opgenomen in het dossier van de man
17

. Dossiers die 

meer dan honderd jaar geleden geopend zijn, zijn vrij raadpleegbaar. Jongere dossiers kunnen 

worden ingezien mits toelating van de algemene rijksarchivaris. Het consulteren van deze dossiers is, 

door de immense omvang van het archief, een omslachtige klus. Om de dossiers te kunnen 

opvragen, heeft men de juiste dossiernummers nodig. Deze dossiernummers dient men te zoeken op 

microfilms en microfiches. De microfilms en microfiches bevatten foto‟s van alfabetische 

steekkaarten, gemaakt door de archiefvormer om het geheel overzichtelijk te maken. Op deze 

steekkaarten staan telkens de naam, geboortedatum, geboorteplaats en het dossiernummer, soms 

wordt ook de naam van de partner en het beroep vermeld. In de leeszaal van het Algemeen 

Rijksarchief is een inventaris van deze microfilms beschikbaar
18

. De microfilms bestaan uit twee 

reeksen: de eerste reeks bestaat uit oudere dossiers van A tot en met Z met dossiernummers tussen 

96 en 500 000 en de tweede reeks met jongere dossiers van A tot „Kab‟ met dossiernummers van 

500 001 tot 1668399. De volgende dossiernummers moeten gezocht worden op microfiches waar de 

namen pas beginnen vanaf „Maasse‟. Er is dus een lacune in de jongere dossiers voor wat betreft de 

microfilms en de microfiches van de familienamen die beginnen met de letter K en L, maar er zijn wel 

degelijk dossiers aanwezig waarvan de naam zich in deze lacune bevindt. Indien men de juiste naam 

van een vreemdeling heeft, kan men de hulp van een archivaris inroepen die op zijn beurt op zoek 

gaat naar het juiste dossiernummer. Wanneer alle dossiernummers verzameld zijn, kan men de 

eigenlijke dossiers opvragen. 

 

Gewapend met een lijst van 74 namen uit het sekwesterarchief en gegevens uit de overeenkomstige 

sekwesterdossiers (vooral geboortedatum, geboorteplaats en naam van de partner zijn hier erg 

belangrijk), ging ik via de microfilms en microfiches op zoek naar de overeenkomstige 

dossiernummers in het archief van de vreemdelingenpolitie. Uiteindelijk heb ik via de microfilms en de 

                                                 
15

 VAN DEN EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE G., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 
19de-20ste eeuw, Brussel, VUB Press, 2003, p. 329. 
16

 Zoekwijzer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, De individuele 
vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943), Online 
raadpleegbaar op: http://arch.arch.be/. 
17

 Ibidem, p. 8 
18

 DEPOORTERE R. en BOONE B., Ministère de la Justice. Service de la police des étrangers. Inventaire des 

microfilms du fichier des dossiers individuels, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996. 
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microfiches 57 nummers van vreemdelingendossiers teruggevonden (op een totaal van 74 

geselecteerde personen). Van deze 57 personen heb ik uiteindelijk maar 50 dossiers gevonden. 4 

dossiernummers stonden wel bij de juiste persoon vermeld, maar waren onleesbaar en na 

verschillende cijfercombinaties geprobeerd te hebben, ben ik er niet in geslaagd om het juiste dossier 

te vinden. 3 dossiernummers waren wel perfect leesbaar en stonden bij de juiste persoon vermeld, 

maar daarvan is 1 dossier niet bewaard gebleven en 2 dossiernummers bevatten het dossier van een 

andere persoon dan vermeld stond op de microfilm. 

 

Achttien namen heb ik nergens gevonden op de microfilms of op de microfiches, daarvan zijn er 5 die 

in de lacune van de tweede reeks tussen „Kab‟ en „Maasse‟ zouden kunnen vallen. Ik heb hierbij hulp 

gevraagd aan de heer Filip Strubbe die werkzaam is in het Algemeen Rijksarchief, en erg 

behulpzaam was, maar ook hij heeft ze niet gevonden. Ik heb deze 18 dossiers ook opgezocht door 

alternatieve schrijfwijzen te proberen, maar ondanks talrijke alternatieve schrijfwijzen en het 

meermaals controleren van microfilms en microfiches bleken deze namen onvindbaar te zijn. Het is 

echter onwaarschijnlijk dat deze dossiers vernietigd werden. Een mogelijke hypothese voor 11 Duitse 

migranten die geen vreemdelingendossier hebben, is dat ze pas naar Antwerpen waren gekomen 

tijdens de Duitse bezetting en voor de Wapenstilstand opnieuw vertrokken. Deze hypothese lijkt 

plausibel aangezien deze 11 personen heel dunne dossiers hebben in het sekwesterarchief die 

weinig informatie bevatten; het is niet bekend wanneer ze naar België kwamen, waar of wanneer ze 

trouwden of ze kinderen hadden, er is dus geen enkel spoor van hen voor de oorlog. Mogelijk werden 

ze tijdens de Eerste Wereldoorlog niet geregistreerd door de Openbare Veiligheid.  

 

De vreemdelingendossiers bevatten: gedetailleerde informatie over de identiteit, oorsprong en 

burgerlijke staat van de vreemdeling, onderzoeksverslagen van de politie, briefwisseling tussen lokale 

hogere autoriteiten die elkaar informeren over de vreemdelingen, documenten in verband met het 

sekwester en inlichtingen over het gedrag, eventuele veroordelingen en verblijf in andere landen of 

andere gemeenten. Ook in dit archief zijn niet alle dossiers even volledig. 

De aanvullende informatie in deze dossiers is zeer verrijkend, vooral om de migratie en het leven 

voor de Eerste Wereldoorlog volledig te schetsen.  

 

Verder in deze masterproef zal er als volgt naar specifieke vreemdelingendossiers verwezen worden:  

ARA, Sûreté Publique, (dossiernummer) 

 

3.5.3 Bundel ‘woelingen en onlusten’ in SAA 
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Het Modern Archief in het Stadsarchief Antwerpen bevat enkele bundels met archiefstukken uit de 

Eerste Wereldoorlog. Ik heb de bundel SAA, MA, 3214 woelingen en onlusten geraadpleegd. Deze 

bundel bevat, naast gedetailleerde verslagen van wijkcommissarissen over de anti-Duitse rellen van 

augustus 1914, ook enkele rechtszaken in verband met schadevergoedingen voor de toegebrachte 

schade tijdens deze rellen. Tijdens die rellen waren Duitse herbergen een belangrijk doelwit van de 

volkswoede. De aanvullende informatie uit deze bundel is belangrijk omdat de bronnen uit het 

sekwester en de vreemdelingendossiers weinig informatie bevatten over de Duitse horeca zaken die 

beschadigd werden tijdens de anti-Duitse rellen van 1914. 

 

3.5.4 Verwerking van de bronnen 

 

Samenvattend: voor dit onderzoek heb ik 74 personen bestudeerd.  

Van al deze personen is er een dossier aanwezig in het sekwesterarchief van het parket van de 

Procureur des Konings in Antwerpen, dat zijn dus 74 dossiers die de basis vormen voor dit 

onderzoek.  

Van 9 personen uit de groep van 74 geselecteerde personen is er een dossier aanwezig in het 

sekwesterarchief van het Bestuur der Domeinen.  

Van 50 personen uit de groep van 74 geselecteerde personen heb ik een dossier gevonden in het 

archief van de vreemdelingenpolitie.  

 

De gegevens uit al deze dossiers heb ik verwerkt in een zelfgemaakte Excel database die gebaseerd 

is op 65 concrete onderzoeksvragen die voor elk dossier afzonderlijk onderzocht worden. Deze 65 

onderzoeksvragen zijn verdeeld over 9 grote categorieën die elk een eigen tabblad hebben: Afkomst 

en migratie, de horeca zaak, oorlogstijd, na de oorlog, sekwesterprocedure, partner, kinderen, andere 

familie, extra informatie uit de vreemdelingendossiers. Naast de gegevens uit de onderzoeksvragen 

bevat elk tabblad ruimte voor uitgebreidere beschrijvingen en extra informatie. De uiterst linkse kolom 

bevat telkens de naam, het dossiernummer in het sekwesterarchief van de Procureur des Konings, 

(indien aanwezig) het dossiernummer in het sekwesterarchief van het Bestuur der Domeinen en 

(indien aanwezig) het dossiernummer van het vreemdelingendossier. Om een duidelijk onderscheid 

te maken tussen de informatie uit het sekwesterarchief en de informatie uit de 

vreemdelingendossiers, werd alle informatie uit de vreemdelingendossiers in het rood genoteerd. De 

meeste onderzoeksvragen in de database werden kwantitatief verwerkt door bovenaan in een aantal 

kolommen alle mogelijkheden per onderzoeksvraag te noteren en vervolgens „1‟ in te vullen waar dit 

van toepassing was. Andere onderzoeksvragen moesten ingevuld worden met een getal, een jaartal 

of een korte beschrijving. In de database kon ik dus direct kwantitatieve bewerkingen maken. Door 
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verschillende tabbladen naast elkaar te plaatsen, kon ik ook snel onderzoeken of er verbanden waren 

tussen bepaalde gegevens. 

 

De database kan ook gebruikt worden als een soort toegang op de dossiers. De geselecteerde 

sekwesterdossiers heb ik integraal gefotografeerd, en van de vreemdelingendossiers heb ik de 

belangrijkste documenten gefotografeerd. Tijdens het invullen van de gegevens heb ik in de database 

regelmatig verwezen naar nummers van bepaalde foto‟s waar ik meer informatie kon terugvinden 

over bepaalde onderzoeksvragen. Zo werd het mogelijk om bijvoorbeeld snel een uitgebreid 

onderzoeksverslag over iemands gedrag tijdens de oorlog terug te vinden.  

 

3.6 Historiografie 

 

3.6.1 Eerste Wereldoorlog  

 

De internationale historiografie rond de Eerste Wereldoorlog werd lang overschaduwd door de grote 

aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Sinds een goed decennium richten onderzoekers en 

Europese onderzoeksinstellingen zich opnieuw meer op de Eerste Wereldoorlog. Sinds de jaren 1980 

verschoof de politieke-diplomatieke en de sociaal-structurele analyse in de richting van cultuur- en 

mentaliteitsgeschiedenis waarbij de vraag naar de oorlogservaring centraal staat. Er ontstonden twee 

tendensen in de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog. De eerste legt de nadruk op de 

economische invalshoek. De tweede tendens ontstond vanuit een groep internationale historici rond 

het „Historial de la Grande Guerre‟ te Péronne. Zij leggen de nadruk vooral op de studie van de 

publieke opinie en de oorlogscultuur
19

.  

 

De Belgische historiografie rond de Eerste Wereldoorlog begint in het interbellum met een grote 

rijkdom aan kwantitatief maar ook kwalitatief onderzoek. Naast het werk van Henri Pirenne zijn vooral 

de werken van de Carnegie Foundation referentiewerken uit het interbellum
20

. Na 1945 wordt ook in 

België de historiografie van de „Groote Oorlog‟ overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog. De 

interesse die nog rest komt voornamelijk uit de hoek van de historiografie rond het Vlaams Activisme, 

de militaire en de lokale geschiedenis. In de jaren 80 mist België de nieuwe Europese ontwikkelingen 

in de historiografie rond de Eerste Wereldoorlog, namelijk de verschuiving richting cultuur- en 

mentaliteitsgeschiedenis. Deze Europese vernieuwingen zijn geïnspireerd door de sociale 

wetenschappen en zij zorgen voor een krachtige heropleving van de geschiedenis van de Eerste 

                                                 
19

 ART J. en VANHAUTE E. (red.), Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19
de

 en de 20
ste

 eeuw, Gent, 

Mens en Cultuur Uitgevers, 2003, p. 388-389. 
20

 PIRENNE H., La Belgique et la guerre mondiale, Parijs, 1928. 
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Wereldoorlog. Het blijft wachten tot de tweede helft van de jaren 90 alvorens België zich aansluit bij 

de internationale tendens. De synthese van Sophie de Schaepdrijver wordt een ware bestseller 
21

. 

Wetenschappelijke onderzoekscentra tonen ook een nieuwe belangstelling voor de Eerste 

Wereldoorlog. Het Ieperse museum „In Flanders Fields‟ ontwikkelt een onderzoekscentrum dat de 

nieuwe onderzoekspistes volgt. Het Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog (NCWOII) wordt hervormd tot het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 

Hedendaagse Maatschappij (SOMA) waarin het vernieuwde onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog 

een prominente plaats krijgt. Ook in de Rijksarchieven ontstaat er een nieuwe impuls in het 

onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog, dit vertaalt zich in het openen en inventariseren van 

archieven maar ook in de ontwikkeling van een nieuwe bibliografie voor de periode 1985-2000
22

.Op 

universitair niveau hebben twee Franstalige universiteiten het voortouw genomen, de Université 

Catholique de Louvain en de Université Libre de Bruxelles
23

. 

 

3.6.2 Duitse ‘kolonie’ in Antwerpen  

 

Hier zal ik een overzicht geven van de literatuur die specifiek de Duitse vreemdelingen in Antwerpen 

onderzoekt. 

Een eerste brede studie van deze Duitse kolonie in Antwerpen vinden we in de 

licentiaatsverhandeling van Marina Verlinden in 1979 aan de Rijksuniversiteit Gent
24

.  

De licentiaatsverhandeling van Geert Pelckmans uit 1994 en het boek dat daaruit volgt, gaan vooral 

over de culturele invloed die Duitsers op Antwerpen hadden
25

.  

Prof. Dr. Greta Devos
26

 van de Universiteit Antwerpen onderzoekt vooral het economische en 

demografische luik van deze bevolkingsgroep.  

                                                 
21

 DE SCHAEPDRIJVER S., De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
Amsterdam, Atlas, 1997. 
22

 TALLIER P.A. en SOUPART S., La Belgique et la Première Guerre Mondiale. Bibliographie. Tome 2, 
Ouvrages édités de 1985 à 2000, Bruxelles, Musée Royal de l‟ Armée, 2001. 
23

 AMARA M., JAUMAIN S., MAJERUS B. en VRINTS A., “Introduction. La recherche sur la Première Guerre 
Mondiale: un champ disciplinaire en plein développement.”, in: AMARA M., JAUMAIN S., MAJERUS B. en 
VRINTS A. (eds.), Une guerre totale? La Belgique dans la Première Guerre Mondiale: nouvelles tendances de la 
recherche historique, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2005, p. 13-16. 
24

 VERLINDEN M., Duitse immigranten in Antwerpen (1860 – 1890), Rijksuniversiteit Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 1979, 165 p. 
25

 PELCKMANS G., De Duitse kolonie te Antwerpen en haar invloed op de Antwerpse samenleving (19
e
 eeuw – 

1914), Katholieke Universiteit Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994, 153 p.  
PELCKMANS G. en VAN DOORSLAER J., De Duitse kolonie in Antwerpen 1796-1914, Kapellen, Pelckmans, 
2000, 61 p.  
26

 De belangrijkste werken van Greta Devos over Duitse vreemdelingen in Antwerpen:  
DEVOS G., “De Duitse kooplui en het Antwerpse cultuurleven”, in: BAECK-SCHILDERS H., BAETENS R., 
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Aan de Universiteit Gent onderzoekt Dr. Antoon Vrints

27
 de Duitse vreemdelingen in Antwerpen in de 

context van de Eerste Wereldoorlog. Verder dienen nog de licentiaatsverhandelingen van Caroline 

Butaye
28

 en Gijs Thooft
29

 vermeld te worden
30

.  

De huidige stand van het onderzoek levert ons al een duidelijk algemeen beeld van deze 

bevolkingsgroep en haar evolutie. Zoals zo vaak in ons vak beschikken we over veel gegevens over 

de kapitaalkrachtige Duitse immigranten maar over het leven van de doorsnee Duitse immigrant is 

veel minder geweten, ook de houding van deze bevolkingsgroep tijdens de Duitse bezetting in de 

Eerste Wereldoorlog is nog niet volledig duidelijk. Deze masterproef hoopt dan ook een waardevolle 

bijdrage te leveren aan deze kennis. 

                                                                                                                                                       
DEVOS G., “Die Firma Könings-Günther & Co.: ein Beitrag zum Häute- und Wollhandel deutscher Kaufleute in 
Antwerpen im 19./20. Jahrhundert” , in: FELDKIRCHEN W. (eds.), Wirtschaft, Gesellschaft, Unternehmen: 
Festschrift für Hans Pohl zum 6O. Geburtstag, Stuttgart, Steiner, 1995, p. 862-875. 
DEVOS G. en GREEFS H., “The German presence in Antwerp in the nineteenth century”, in IMIS-Beiträge, (14) 

2000, p.105-128. 
DEVOS G. en GREEFS H., “Deutsche Kaufleute in Antwerpen im 19. Jahrhundert”, in: BADE K.J. (eds.), 
Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn, Schöningh, 2007, p. 489-
491. 
Daarnaast heeft Greta Devos nog een aantal werken geschreven over de Antwerpse haven. 
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4 Migratie 

 

4.1 Migratie in Europa in de 19e eeuw  

 

4.1.1 Algemeen 

 

Tussen 1800 en 1914 steeg de Europese bevolking van 188 miljoen naar 458 miljoen mensen als 

gevolg van de „demografische transitie‟. Zeer algemeen gesteld, schakelde Europa over van een 

demografisch regime met een hoge mortaliteit en een hoge nataliteit naar een demografisch regime 

met een lage mortaliteit en een lage nataliteit, maar de mortaliteit daalde sneller dan de nataliteit 

waardoor er een grote bevolkingsgroei ontstond. De mortaliteit daalde vooral doordat de verspreiding 

van infectieziekten beter kon worden ingeperkt, daarnaast was ook de landbouw productiever 

geworden waardoor hongersnoden beter konden worden bedwongen
31

.  

 

Deze demografische groei legde een zware druk op de rurale samenleving. De bevolking op het 

platteland was toegenomen, maar door opdelingen van het land en het succes van grote 

commerciële gemechaniseerde landbouwbedrijven werd het steeds moeilijker voor kleine boeren om 

een eigen landbouwbedrijf te bezitten of om heel het jaar door een inkomen te verzekeren. Er 

ontstond dus een grote groep mobiele geproletariseerde arbeiders op het platteland die afhankelijk 

werden van loonarbeid. Tijdelijke arbeidsmigratie en seizoensmigratie werden steeds belangrijker. 

Doorheen heel Europa ontstonden er zo regionale migratiesystemen. Door de beperkte 

overheidsinterventie konden de migranten zich relatief vrij bewegen binnen en over de grenzen. De 

overheid stimuleerde deze migratie ook met grote transportwerken. De aanleg van kanalen, wegen 

en spoorwegen stelden niet alleen zelf veel seizoensarbeiders tewerk, ze vergemakkelijkte ook de 

migratie. Deze veranderingen zorgden voor een grote mobiliteit van de Europese bevolking. Een deel 

van de geproletariseerde bevolking kon ook terecht in de snel groeiende steden waar de vraag naar 

arbeid steeg
32

. 

 

Stedelijke migratie of agrarische seizoensarbeid was meestal een kortere, regionale migratie die 

eventueel grensoverschrijdend kon zijn. Daarnaast was er de enorme groei van trans-Atlantische 

migratie. Tussen 1815 en 1930 vertrokken ongeveer 60 miljoen Europeanen naar de Nieuwe Wereld, 

meestal naar de Verenigde Staten. Deze migratiebeweging kwam al op gang in de 18
e
 eeuw maar 
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kende pas een massale groei na 1830. Tussen 1860 en 1880 daalde het aantal trans-Atlantische 

migranten door de Amerikaanse Secessieoorlog (1861-1865), maar na 1880 was er een enorme 

toename die toe te schrijven valt aan de doorbraak van stoomschepen en dalende transportkosten en 

aan de industrialisering van West-Europa en de Verenigde staten. In West-Europa concurreerden 

Bremen, Le Havre, Hamburg, Rotterdam en Antwerpen met elkaar voor deze lucratieve 

migratiehandel. Trans-Atlantische migratie was echter niet per definitie permanent. Veel migranten 

planden een terugkeer, maar daarvan vestigde een groot deel zich toch definitief in hun nieuwe 

omgeving. Het percentage trans-Atlantische migranten dat terugkeerde bedroeg ongeveer tussen de 

25 en 60 percent, afhankelijk van de bevolkingsgroep. Terugkeerders onderhielden dikwijls contact 

met de emigratieregio en een groot deel vertrok later opnieuw. Door de opkomst van versnelde en 

goedkopere verkeersverbindingen werd zelfs trans-Atlantische seizoensmigratie mogelijk
33

.  

 

De haven van Antwerpen was met de Red Star Line een belangrijke factor in deze trans-Atlantische 

migratie. Over de Antwerpse Red Star Line kan u meer lezen onder “4.3.1 Antwerpen in de 19
e
 eeuw: 

Algemeen”. 

 

4.1.2 Migratie in Duitsland 

 

Duitsland volgde in grote lijnen het algemeen beeld dat hierboven werd geschetst. In Duitsland 

groeide de bevolking van 24,5 miljoen mensen in 1800 naar 58,5 miljoen in 1910, daarmee was de 

Duitse bevolking de snelst groeiende in Europa
34

. 

Deze demografische groei zette ook in Duitsland de agrarische samenleving onder druk.  

 

In het begin van de 19
e
 eeuw werd in Oost-Duitse provincies de horigheid afgeschaft, waardoor 

boeren niet meer gebonden waren aan de grond en de grootgrondbezitter. Wanneer later ook de 

proto-industrie en de bestaande migratiesystemen in elkaar stortten, werd de Oost-Duitse 

geproletariseerde bevolking gedwongen om nieuwe uitwegen te zoeken.  

Op deze manier ontstonden drie samenhangende migratiesystemen: één vanuit de Oost-Duitse 

provincies naar Noord-Amerika, één vanuit de Oost-Duitse provincies naar het industriële West-

Duitsland en een laatste migratiesysteem waarbij Polen uit Oostenrijkse en Russische gebieden de 

plaats innamen van de Oost-Duitse bevolking die was geëmigreerd.  

                                                 
33

 CAESTECKER F., “Trans-Atlantische emigratie uit Europa en Vlaanderen”, in: VERVOORT R., 
CAESTECKER F. en JALON R., Antwerpen=Amerika : Red Star Line : een nieuwe toekomst tegemoet. 
Antwerpen, Pandora, 2005, p. 91-105. en FEYS T., “De poorten naar de Nieuwe Wereld: De hevige 
concurrentiestrijd voor de migratiehadel”  in: VERVOORT R., CAESTECKER F. en JALON R., 
Antwerpen=Amerika : Red Star Line : een nieuwe toekomst tegemoet. Antwerpen, Pandora, 2005, p. 131 
34

 LIVI BACCI M., p. 132-133. 



22 

 
De eenmaking van het Duitse Rijk in 1871 vergemakkelijkte deze migraties. De emigratie naar Noord-

Amerika nam aanzienlijk toe in de jaren 1880 tot in het midden van de jaren 1890, maar toch 

vertegenwoordigden de twee andere systemen een groter deel van de totale migratiebeweging. De 

migratie naar Noord-Amerika slankte fel af in het midden van de jaren 1890 als gevolg van de 

Amerikaanse economische depressie in 1893, terwijl de West-Duitse industrie in diezelfde periode 

een grote bloei beleefde. Er ontstond ook een stroom van Oost-Duitse migranten naar het Rijn-Ruhr 

gebied waar zij gingen werken in de mijnen en de staalnijverheid die ginds begon aan een expansie. 

In West-Duitsland vulden de Oost-Duitse migranten de banen in die de West-Duitse bevolking 

schuwde. De West-Duitse industriële bloei rond 1895 zorgde er voor dat deze stroom bleef groeien. 

In 1880 woonden er ongeveer 20 000 migranten uit de Oost-Duitse provincies Oost-Pruisen, West-

Pruisen en Posen in Rijnland-Westfalen, rond 1910 was dit aantal gegroeid tot 460 000
35

.  

 

Het Rijn-Ruhr gebied kende zelf echter ook een grote emigratie van de plaatselijke bevolking.  

In het Noordwesten van Duitsland, vooral Westfalen, kon het bevolkingssurplus aanvankelijk 

opgevangen worden door de combinatie van landarbeid, protoindustriële textielproductie en tijdelijke 

arbeidsmigratie, zo groeide er een systeem van seizoensarbeid tussen het Rijn-Ruhr gebied en 

Nederland. Tijdens de eerste helft van de 19
e
 eeuw zakte de Duitse proto-industriële textielproductie 

echter in elkaar en moest men terugvallen op de landbouw, maar het groot aantal mensen zonder 

land die afhankelijk waren van de linnenproductie als aanvullend of belangrijkste inkomen konden 

niet meer voorzien in hun levensonderhoud. Dit zorgde voor grote golven van emigratie uit het 

Noordwesten van Duitsland (vooral uit Westfalen) onder andere naar België. Een aantal migranten 

migreerde naar Missouri in de Verenigde Staten en zij werden voorlopers van een massale trans-

Atlantische emigratie naar deze staat
36

.  

 

4.2 Migratie in België in de 19e eeuw  

 

4.2.1 Algemeen  

 

In de 19
e
 eeuw was België een emigratie- en transitland. In die periode weken er veel meer Belgen 

uit, dan dat er zich vreemdelingen vestigden. De belangrijkste bestemming van de Belgische migratie 

was Frankrijk. In 1886 werden er 489000 Belgen geteld in Frankrijk. Deze migratie nam vaak de vorm 

aan van tijdelijke arbeidsmigratie waarbij Belgische arbeiders in de snelgroeiende Noord-Franse 
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industrie gingen werken

37
. Overzeese migratie was veel minder populair bij de Belgen. In vergelijking 

met andere Europese landen verhuisden er heel weinig Belgen naar de Nieuwe Wereld. In 1870 

bedroeg het aantal inwoners van de Verenigde Staten die geboren zijn in België 12000, in 1890 steeg 

het tot 22000 en in 1900 tot iets minder dan 30000. In het begin van de 20
e
 eeuw begon deze 

emigratie wel aan een forse stijging. Veel Oost-Europeanen en Duitsers migreerden wel naar 

overzeese gebieden via België, zij beschouwden hun verblijf in België slechts als een vluchtig 

tussenstation naar de nieuwe wereld. Pas na de Eerste Wereldoorlog, vanaf omstreeks het midden 

van de jaren 1920, kwam in België meer het accent op de immigratie te liggen
38

.  

 

Tabel 2 geeft de migratiebalans in België weer van 1847 tot 1910. (-) geeft het emigratie overschot 

aan, terwijl (+) het immigratie overschot aangeeft. 

 

Tabel 2: Migratiebalans in België 

Periode Migratiebalans 

1847-1856 (-) 153 881 

1857-1866 (-) 83 404 

1867-1880 (-) 23 618 

1881-1890 (-) 19 240 

1891-1900 (-) 20 851 

1901-1910 (+) 12 673 
 

Bron Tabel 2: STENGERS J., “De immigratie van 1830 tot 1914: cijfermateriaal”, in: MORELLI A. (red.), 

Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België, van de prehistorie tot nu, Leuven, Kritak, 1993, p. 

105. 

 

Het totaal aantal vreemdelingen in België bleef in het midden van de 19
e
 eeuw stabiel: 95000 in 1846 

en 98000 in 1866. Dit aantal steeg snel aan het einde van de 19
e
 eeuw, begin 20

e
 eeuw. De 

vreemdelingen waren grotendeels afkomstig uit de buurlanden.  
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De onderstaande tabel geeft procentueel het totaal aantal vreemdelingen in België per nationaliteit 

aan, in 1890, 1900 en 1910.  

 

Tabel 3: Aandeel, per nationaliteit, van de vreemdelingen in België tijdens de algemene 
volkstellingen van 1890 - 1910. (percentages) 

Vreemdelingen per nationaliteit 1890 1900 1910 

Fransen 26.5 27.5 31.7 

Duitsers 27.6 26.1 22.4 

Nederlanders 32.8 31.0 27.9 

Luxemburgers  5.7 5.1 4.1 

Britten 2.6 2.8 2.7 

Italianen  1.0 1.7 1.8 

Andere 3.8 5.8 9.4 

        

Totaal aantal vreemdelingen 171 000 206 000 254 000 
 

Bron Tabel 3: SAERENS L., Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse 

bevolking (1880-1944), Tielt, Lannoo, 2000, p. 110. 

 

België was in de 19
e
 eeuw, globaal gezien, heel gastvrij tegenover vreemdelingen. Zij konden zonder 

problemen belangrijke plaatsen bekleden in bepaalde sectoren van de Belgische maatschappij
39

.  

De Belgische wet voorzag ook dat kinderen die geboren waren in België uit buitenlandse ouders het 

recht hadden om te opteren voor de Belgische nationaliteit. De in België geboren vreemdeling kon, 

aanvankelijk tijdens het jaar dat volgde op zijn meerderjarigheid, de Belgische nationaliteit verwerven 

met een eenvoudige verklaring van inboorlingschap. In 1888 werd de leeftijd voor deze 

nationaliteitsverklaring verlaagd tot 18 jaar. De Belgische nationaliteit werd steeds belangrijker 

waardoor het aantal nationaliteitsverklaringen fors steeg rond de eeuwwisseling. Het was wel 

moeilijker om als buitenlandse migrant de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Buitenlanders die 5 

jaar in België woonden konden vanaf de leeftijd van 21 jaar een naturalisatieaanvraag indienen. Er 

waren twee vormen van naturalisatie: de gewone naturalisatie zonder politieke rechten en de grote 

naturalisatie met politieke rechten. Naturalisatie was een gunst en geen recht, de aanvragen waren 

duur en ingewikkeld en een groot aantal werd geweigerd.
40
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4.2.2 Duitse aanwezigheid in België  

 

In de Duitse aanwezigheid in België kunnen we 3 verschillende types van migranten onderscheiden: 

migranten die tijdelijk in België kwamen werken, migranten die zich min of meer definitief in België 

hadden gevestigd en Duitse migranten die op doortocht waren naar de overzeese gebieden
41

.  

 

De drijfveren van deze Duitse migranten kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieën
42

.  

 

Economische en sociale drijfveer: Hier vinden we veruit het grootste aantal Duitse migranten. Het zijn 

meestal jonge, volwassen, alleenstaande mannen
43

. De meesten komen als onopgeleide arbeiders 

werk zoeken in industriële steden.  

 

Politieke drijfveer: België had in de 19
e
 eeuw de reputatie als een liberaal, gastvrij land, onder andere 

voor politieke vluchtelingen en ballingen
44

. Onder de Duitse migranten waren het de communisten die 

de belangrijkste groep van politieke vluchtelingen vormden, zij kwamen vooral in Brussel terecht. 

Onder hen ook Karl Marx en Friedrich Engels die sinds 1846 in Brussel woonden. Marx prees België 

voor zijn vrije meningsuiting maar werd toch uitgewezen omdat het politieke vluchtelingen verboden 

was om politiek actief te zijn in België
45

. Een andere groep Duitse politieke vluchtelingen waren de 

anarchisten.  

 

Religieuze drijfveer: Hier vinden we Duitse katholieken die Duitsland ontvluchtten vanwege de 

„Kulturkampf‟ van Bismarck. In deze „Kulturkampf‟ bestreed Bismarck de Katholieke Kerk. Bismarck 

vreesde dat de Duitse katholieke Zentrum-partei een bedreiging zou kunnen vormen voor het 

keizerrijk dat gedomineerd werd door de protestantse Pruisische elite.  

 

Wetenschappelijke drijfveer: In de laatste decennia van de 19
e
 eeuw hadden Duitsers een belangrijke 

inbreng in het Belgische academisch milieu. Rond 1860 probeerde men in Duitsland om de Duitse 

geleerden meer uitstraling te geven. Daartoe behoorde ook de uitwisseling van studenten en 

geleerden, onder andere met de Rijksuniversiteit Gent.  
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In de volkstellingen vinden we duidelijke cijfers met betrekking tot het aantal Duitsers in België. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen Duitsers die in het buitenland geboren zijn en mensen met de 

Duitse nationaliteit, die dus ook in België kunnen geboren zijn of bv. vrouwen die huwen met een man 

die de Duitse nationaliteit bezit. In 1866 woonden er in België 20704 mensen die in Duitsland waren 

geboren, in 1880: 34196, in 1890: 38367, in 1900: 42979 en in 1910: 50437. Wat betreft de mensen 

met de Duitse nationaliteit geven de volkstellingen de volgende cijfers. In 1890 hadden 47338 

mensen in België de Duitse nationaliteit, in 1900: 53758 en in 1910 waren er 57010 personen met de 

Duitse nationaliteit in België
46

. Er was dus vooral een stijging in het aantal Duitsers aan het begin van 

de 20
e
 eeuw.  

 

De onderstaande kaart geeft weer hoe de 50437 Duitse migranten, geboren in het buitenland, 

verspreid waren over België in 1910.  

 

Figuur 1: Spreiding van Duitse migranten (in percentages) in België in 1910 per provincie 

 

 

Bron Figuur 1:  Gebaseerd op de cijfers in: ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de 

Eerste Wereldoorlog, analyse van een vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Vakgroep 
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Nieuwste Geschiedenis, 2005, p.28. De figuur is zelf gemaakt. Opgelet: de kaart stelt de huidige landsgrenzen 

van België voor. 

 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vinden we dus het grootste aantal Duitsers in de 

provincies Luik, Brabant en Antwerpen. Hieronder volgt een bespreking van de Duitse aanwezigheid 

in Luik en Brabant. Voor een uitgebreide bespreking van de Duitse aanwezigheid in Antwerpen kan u 

terecht bij “4.3.2 Duitse kolonie in Antwerpen”. 

 

De provincie Luik telde het grootste aantal Duitse immigranten in België. De combinatie van de 

nabijheid van de Duitse grens en de gunstige economische factoren liggen hiervan aan de grondslag. 

Luik werd doorkruist door de Waalse industrie as. De mijnbouw en de metaalsector waren de 

grootste economische sectoren, zij boden werkgelegenheid aan ongeschoolde arbeiders. De Duitse 

migranten in de provincie Luik behoorden dan ook vooral tot de arbeidersklasse. In 1890 telde de 

provincie Luik ongeveer 11000 Duitsers in 1910 was dit aantal gestegen tot ongeveer 20000 

Duitsers
47

. In de provincie Luik woonden het grootste aantal Duitse migranten respectievelijk in de 

steden Luik (metaalnijverheid), Verviers (wolnijverheid) en Seraing. In deze steden hadden zij eigen 

verenigingen en scholen
48

. 

 

In de provincie Brabant bevond de belangrijkste concentratie van Duitsers zich in Brussel. Brussel 

kende in de 19
e
 eeuw een enorme groei waardoor het al in 1850 met 234000 inwoners op de 15

e
 

plaats van de Europese ranglijst van grootste steden stond. In 50 jaar tijd was de bevolking van de 

stad verdrievoudigd. Inwijking was de sleutel tot deze snelle groei. De meeste nieuwkomers waren 

niet in steden geboren, maar zij hadden meestal toch een stedelijke achtergrond. De immigratie was 

veel meer een interstedelijke dan een platteland-naar-stad beweging. Via Brussel reisde men dan 

dikwijls weer door naar andere steden of terug naar de geboorteplaats, de migranten verhuisden dus 

meestal meer dan eenmaal in hun leven. Brussel was één punt in een Europees interstedelijk 

netwerk waartoe ook Antwerpen, Londen, Keulen en vooral Parijs behoorden.  

Brussel was ook populair als „stad van bannelingen‟ bv. Karl Marx, maar de meeste migranten 

kwamen naar Brussel uit economische overwegingen. Brussel was een betaalbare stad met een 

grote verscheidenheid aan werk
49

. In Brussel was er echter weinig plaats voor ongeschoolde 

arbeiders. We vinden er veel geschoolde Duitse arbeiders die in de Brusselse metaalsector werkten. 

Daarnaast waren er ook Duitsers werkzaam in het bank- en verzekeringswezen, de handelshuizen en 
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ondernemingen. Er was dus aardig wat Duitse burgerij aanwezig in Brussel. Met de Deutsche Schule 

in 1892 en tal van Duitse ondernemingen zoals de Deutsche Bank en het grootwarenhuis Tietz, 

stonden de Duitse migranten redelijk sterk in Brussel, toch moest de Duitse aanwezigheid in Brussel 

het wat betreft invloed afleggen tegen de „Duitse kolonie‟ in Antwerpen
50

. 

 

Tot slot van deze bespreking van de Duitse aanwezigheid in België toont tabel 4 de tewerkstelling 

van Duitse migranten in België in 1910 tegenover de tewerkstelling van andere vreemdelingen in 

België. In de laatste kolom vinden we per sector de verhouding tussen Duitse migranten en andere 

vreemdelingen in een bepaalde sector.  
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Tabel 4: Tewerkstelling van Duitsers in België (1910) 

 

Sectoren Aantal Duitsers Totaal aantal 

vreemdelingen 

Verhouding 

 Concreet cijfer % Concreet cijfer %  

Transportambtenaar 206 0,8 604 0,5 1,5 

Handelsreizigers 930 3,6 2755 2,4 1,5 

Horeca 1708 6,6 5635 5,0 1,3 

Metaalconstructie 772 3,0 2737 2,4 1,2 

Huispersoneel 3882 15,1 13849 12,2 1,2 

Textiel 2929 11,4 10628 9,4 1,2 

Transport arbeider 1278 5,0 4776 4,2 1,2 

Metaalbewerking 377 1,5 1426 1,3 1,2 

Filiaalhouders 840 3,3 3288 2,9 1,1 

Grondstoffenindustrie 2289 8,9 9055 8,0 1,1 

Energie en rubber 107 0,4 427 0,4 1,1 

Leder 485 1,9 1996 1,8 1,1 

Handelaars 2404 9,3 10147 8,9 1,0 

Wetenschap & kunst 315 1,2 1352 1,2 1,0 

Voedingssector 676 2,6 2923 2,6 1,0 

Zorgsector 183 0,7 899 0,8 0,9 

Bouwnijverheid 1286 5,0 6411 5,7 0,9 

Papier en tabak 295 1,1 1489 1,3 0,9 

Publieke dienstsector 1501 5,8 7673 6,8 0,9 

Andere 458 1,8 2358 2,1 0,9 

Keramiek en glas 190 0,7 1234 1,1 0,7 

Relig. gemeenschap 1540 6,0 11345 10,0 0,6 

Bos- en Landbouw 735 2,9 6284 5,5 0,5 

Luxe en juwelen 365 1,4 4124 3,6 0,4 

 

Bron Tabel 4: ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van 

een vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 2005, p.31. 

 

Sectoren waar er relatief meer Duitse migranten werden tewerkgesteld dan andere vreemdelingen 

waren vooral: transportambtenaren, handelsreizigers en horeca. De transportambtenaren en 
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handelsreizigers zijn vooral werkzaam in de haven van Antwerpen en het industriële spoornetwerk. 

Het grote Duitse aandeel in de horeca kan verklaard worden door de vele eigen horecazaken van de 

Duitse migranten. 

 

4.3 Antwerpen in de 19e eeuw  

 

4.3.1 Algemeen 

 

Vanaf het einde van de 18
e
 eeuw onderging Antwerpen en grote economische transformatie. De 

Antwerpse textielsector stortte tijdens de eerste helft van de 19
e
 eeuw totaal in elkaar. Na de 

heropening van de Schelde in 1796 groeide de stad tijdens de 19
e
 eeuw uit tot een grote stad met 

een wereldhaven
51

. 

 

Onder het koninkrijk van de Nederlanden (1815-1830) kon de haven van Antwerpen zich ontwikkelen 

tot een commerciële haven van internationaal niveau. De haven van Antwerpen dreef handel met de 

Nederlandse koloniale bezittingen, de Britse export naar het continent verliep via Antwerpen en er 

werd zeer veel Duits en Russisch graan vervoerd via Antwerpen. In de jaren 1820 kende de haven 

een snelle groei. In 1820 kwam er 129 000 ton goederen binnen in Antwerpen, in 1829 was dit al 

verdubbeld tot ongeveer 258 000 ton. Naast een kwantitatieve groei kwam er ook een kwalitatieve 

verandering, de invoer van koloniale goederen steeg. De troeven van de Antwerpse haven tegenover 

de Nederlandse havens waren: een goede en veilige verbinding met de zee, goed uitgebouwde 

dokken voor de schepen, een omvangrijk „hinterland‟ met veel industrie, lagere lonen en taksen en 

een minder strenge regulering. Rond de bloeiende haven ontstond het economische en financiële 

leven van de stad. Tijdens de jaren 1820 kwamen er dan ook veel buitenlandse handelaars naar de 

stad aan de Schelde; Engelsen, Fransen en vooral Duitsers. De Belgische onafhankelijkheid in 1830 

legde echte een grote kink in de kabel. De onafhankelijkheid zorgde voor sociale onrust, 

prijsstijgingen en het verlies van koloniale markten en de transithandel met Duitsland. In 1831 daalde 

de tonnage in de haven dan ook tot een schamele 46 000 ton. Veel handelaars trokken met hun 

kapitaal vervolgens naar het Noorden, dit had natuurlijk dramatische gevolgen voor de economie 

rond de haven van Antwerpen. Een heropleving kwam er na de opheffing van de blokkade op de 

Westerschelde in 1839 en de aanleg van de „IJzeren Rijn‟ in 1843 die Antwerpen rechtsreeks 

verbond met Keulen, waardoor de (voornamelijk Duitse) transithandel opnieuw floreerde met als 

gevolg een tonnage van 282 000 ton in 1846. Eind jaren 1840 zou de Antwerpse haven nog getroffen 

worden door een aantal tegenslagen: slechte graanoogsten en de financiële crisis van 1848. Maar na 
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1852 blijft de haven gestaag groeien en rond 1860 werd er ongeveer 500 000 ton vervoerd in de 

Antwerpse haven
52

.  

De afkoop van de Scheldetol in 1863 en de omschakeling naar stoomvaart en nieuwe massatrafieken 

van goedkope bulkgoederen zoals erts, wol, petroleum, graan en meststoffen lagen aan de basis van 

de groei van de Antwerpse haven vanaf de jaren 1860-„70
53

. In 1870 verscheepte de Antwerpse 

haven 1145096 ton goederen, in 1899 was dat al gestegen tot 7133030 ton
54

. 

 

De Antwerpse haventrafiek vertoonde echter steeds een onevenwichtige balans. Er werden veel 

goederen ingevoerd maar er was dikwijls onvoldoende terugvracht beschikbaar. Het overzeese 

vervoer van landverhuizers bood een oplossing voor dit probleem. Antwerpen ontpopte zich tot een 

volwaardige emigratiehaven. Bijna alle Europese nationaliteiten passeerden Antwerpen op hun 

doorreis, Oostenrijkers-Hongaren, Duitsers, Russen en Polen waren het talrijkst. Tussen 1843 en 

1913 verscheepte Antwerpen ongeveer 1880000 landverhuizers
55

.  
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Figuur 2: Aantal landverhuizers dat per jaar uit Antwerpen vertrok 

Aantal landverhuizers dat per jaar uit Antwerpen 
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Bron Figuur 2: Cijfers afkomstig van: EVERAERT J., “Landverhuizers op doortocht: Antwerpen en de 

transatlantische migratie (1843-1914)”, in: VERVOORT R., EVERAERT J. e.a., Landverhuizers: Antwerpen als 

kruispunt van komen en gaan, Antwerpen, Pandora, 2002, p.9. 

 

Figuur 2 toont de evolutie van het aantal landverhuizers dat per jaar uit Antwerpen vertrok tussen 

1843 en 1913. Het vervoer van landverhuizers vanuit Antwerpen, kende een goede start tussen 1843 

en 1859 door de aanleg van de IJzeren Rijn in 1843 die Keulen rechtstreeks verbond met Antwerpen 

en de opeenvolgende agrarische crisissen die mensen aanzetten tot migratie. In de periode 1860 – 

1879 daalde het aantal landverhuizers, dit kan toegeschreven worden aan emigratieschandalen en 

de weerslag van de Amerikaanse burgeroorlog. In het laatste kwart van de 19
e
 eeuw schoot het 

vervoer van landverhuizers de lucht in als gevolg van industriële crisissen, politiek-religieuze migratie 

(door bv. Jodenpogroms) en propaganda. In deze periode begonnen de regelmatige stoomvaartlijnen 

op volle toeren te draaien, de twee belangrijkste maatschappijen waren de „Red Star Line‟ en de 

„Nord-Deutsche Lloyd‟. Het absolute record werd bereikt in de periode vlak voor de Eerste 

Wereldoorlog (1900 – 1913) door de grote aantrek van de Nieuwe wereld
56

.  
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De „Red Star Line‟ ontstond in 1872 en ze bestond tot 1934. Ze had haar ligplaats aan de Rijnkaai die 

omgeven was met kroegen, die samen met de logementhuizen en de latere hotels veel winst 

maakten dankzij de klanten van de Red Star Line. Het eerste schip van de „Red Star Line‟ de 

„Vaderland‟ begon op 20 januari 1873 aan haar maidentrip met de bestemming Philadelphia. De 

eerste schepen vertrokken naast passagiers vooral met granen. Naarmate de rederij succesvoller 

werd, kwamen er ook meer schepen in dienst. In 1873 werden de gesprekken afgerond tussen de 

rederij en de Belgische regering waardoor de schepen voortaan onder Belgische vlag vaarden en er 

wekelijks een afvaart kwam van Antwerpen naar New York, dat de voorkeursbestemming werd, en 

een afvaart van New York naar Antwerpen. De hevige concurrentiestrijd tussen de „Red Star Line‟ en 

de gevestigde Antwerpse rederijen werd in 1876 beslist in het voordeel van de „Red Star Line‟ door 

haar nieuwe schepen die veiliger en luxueuzer waren dan die van de concurrentie. Vanaf nu werden 

regelmatige afvaarten op New York en Philadelphia gemaakt
57

.  

 

Aanvankelijk had Antwerpen geen al te beste reputatie als emigratiehaven door de wantoestanden 

waarmee landverhuizers in de Scheldestad werden geconfronteerd. De migranten kwamen meestal 

oververmoeid en in slechte conditie aan in Antwerpen. De meesten arriveerden per trein in het Oost-

Station op het Astridplein (tot 1898) en later in het nieuwe Antwerpen-Centraal. Hier werden ze 

aangeklampt door overijverige, dikwijls malafide, vertegenwoordigers van agentschappen en 

rederijen. Niet zelden werden de landverhuizers hier al bedrogen. Ook de opvang van de migranten 

was aanvankelijk niet goed georganiseerd: te weinig logementen, ondermaats comfort, 

onhygiënische en gevaarlijke onderkomens en bedrieglijke logementhouders. Deze wantoestanden 

leidden tot hoge stapels klachtendossiers en protest van hulporganisaties. De overheid begon dan 

ook meer controle uit te oefenen op heel deze sector. De regelgeving voor de logementen voor 

landverhuizers, later hotels genoemd, werd strenger en de uitbaters moesten een vergunning 

verkrijgen van de stedelijke overheid
58

. Van de 18 logementshuizen die Antwerpen in 1903 telde, 

waren er maar liefst 16 verbonden aan de „Red Star Line‟. Ook werd de controle op de schepen zelf 

en de medische controle van de passagiers opgedreven
59

.  

 

De ontwikkeling van Antwerpen zorgde er ook voor dat er migranten in Antwerpen zelf kwamen 

wonen; migranten op doortocht naar Amerika die bleven hangen in Antwerpen, migranten die 

doelbewust migreerden naar Antwerpen om werk te zoeken, mensen die via kettingmigratie in 

Antwerpen terecht kwamen bij landgenoten of familie etc. Immigratie, nationaal en internationaal, was 
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de belangrijkste reden van de bevolkingsgroei in de stad; 56000 inwoners in 1800, 88500 inwoners in 

1846 en 273000 in 1900. In 1910 bleek dat slechts 57% van de inwoners in de stad Antwerpen daar 

ook geboren was
60

. De andere inwoners waren meestal elders in België geboren en een aanzienlijk 

deel was in het buitenland geboren.  

Tabel 5 geeft het aantal vreemdelingen per nationaliteit weer in de stad Antwerpen van 1890 tot 

1910.  

 

Tabel 5: Aantal vreemdelingen (geboren in het buitenland) in Antwerpen-stad, per nationaliteit 

gegroepeerd en totale bevolking in Antwerpen-stad tijdens de periode 1890-1910 

 1890 1900 1910 

Nederlanders 12131 15039 16745 

Duitsers 5613 8001 8346 

Fransen 1375 2135 2175 

Engelsen  1083 1541 1602 

Oostenrijkers-

Hongaren 

678 1635 3365 

Russen 427 1315 3616 

Italianen  239 450 308 

Zwitsers  140 252 292 

Amerikanen  107 247 318 

Luxemburgers 83 190 222 

Andere 856 1710 1719 

Totaal vreemdelingen 22732 32515 38708 

Totaal Antwerpse 

bevolking 

224012 272831 301766 

 

Bron Tabel 5: SAERENS L., Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse 

bevolking (1880-1944), Tielt, Lannoo, 2000, p. 9. 

 

Tussen de 10% en 12% van de Antwerpse bevolking was dus in het buitenland geboren. 

De Nederlanders vormden veruit de grootste groep onder de vreemdelingen in Antwerpen, gevolgd 

door de Duitsers. Greta Devos stelt dat de cijfers uit de volkstellingen nog te laag liggen wat betreft 

de Duitse vreemdelingen. Eigentijdse schattingen spraken van 20000 tot 50000 en zelfs 90000 

Duitsers in Antwerpen, maar deze schattingen waren waarschijnlijk overdreven door psychologische 

factoren. De Duitsers waren immers duidelijker aanwezig in het Antwerpse straatbeeld en ze trokken 
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meer aandacht door hun taal en naam dan de Nederlanders. Devos stelt dat men er mag van uitgaan 

dat de Duitse kolonie in Antwerpen meer dan 10 000 leden telde aan het einde van de 19
e
 eeuw

61
. 

De Duitse migranten in Antwerpen slaagden erin, meer dan elders in België, om hun stempel te 

drukken op de havenstad. 

 

4.3.2 Duitse ‘kolonie’ in Antwerpen 

 

De Duitse aanwezigheid in Antwerpen dateert al van de Middeleeuwen. In de 13
e
 eeuw waren er al 

handelsrelaties met Duitse steden (Hamburg, Lübeck en Keulen). In het midden van de 15
e
 eeuw 

kregen de Hanzesteden het privilege om zich in Antwerpen te vestigen, daardoor nam de immigratie 

van Duitsers en hun maatschappelijke invloed toe. Er was echter nog geen sprake van een grote 

Duitse aanwezigheid. Voor de val van Antwerpen in 1585 vormden de Duitsers volgens sommige 

schattingen de grootste groep vreemdelingen in Antwerpen, maar met de sluiting van de Schelde in 

1648 verloor Antwerpen haar aantrekkingskracht op de Duitse kooplui. Na de heropening van de 

Schelde in 1796 kende Antwerpen een nieuwe bloeiperiode en keerden de Duitse handelaars terug
62

. 

 

Het succes van de Duitse handelaars en de toestroom van Duitse migranten in Antwerpen was nauw 

verweven met de ontwikkelingen en de groei van de Antwerpse haven en de Belgische politieke en 

economische situatie. Aanvankelijk hielden de Duitse koopmannen zich vooral bezig met de handel in 

huiden, wol en koloniale goederen. In de jaren 1860 kwam de handel in granen en vleesextracten op 

en later werden Duitse rederijen in Antwerpen ook actief in de handel met de Nieuwe Wereld
63

. 

 

Steeds meer Duitse handelaars vonden hun weg naar Antwerpen. Sommige migranten kwamen 

rechtstreeks naar Antwerpen vanuit commerciële steden of havens zoals Frankfurt-am-Main en 

Hamburg. Velen waren afkomstig uit het Rijnland. Andere Duitse migranten bereikten Antwerpen na 

interstedelijke migratie. De meeste Duitse migranten in Antwerpen konden onderverdeeld worden in 

twee groepen: Duitse jongeren die naar Antwerpen komen om een beroep te leren (vooral in de 

handel) en ervaren geschoolde handelaars die zich in Antwerpen vestigen. Later werden andere 

Duitsers aangetrokken door de aanwezigheid van Duitse familie, vrienden, kennissen en 

dorpsgenoten in Antwerpen en ontstond er een kettingmigratie. 

Het merendeel van de eerste Duitse migranten in het begin van de 19
e
 eeuw behoorden al tot de 

betere middenklasse voor ze naar Antwerpen kwamen of ze konden snel klimmen op de sociale 
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ladder in Antwerpen. De Duitse migranten konden dan ook al vrij snel invloedrijke posities bekleden 

in Antwerpen
64

. Wanneer in 1803 de Kamer van Koophandel werd opgericht, was één van de leden 

een Duitser, Georg Kreglinger. Doorheen heel de 19
e
 eeuw zouden Duitsers lid zijn en belangrijke 

functies bekleden in deze Kamer van Koophandel, 16 jaar lang zouden Duitsers de Kamer zelfs 

voorzitten
65

. In 1914 was één derde van de leden van de Antwerpse Kamer van Koophandel van 

Duitse oorsprong. De rijke, vooraanstaande Duitse migranten namen ook actief deel aan het 

Antwerpse socio-culturele leven. Ze waren lid van of bekleedden een bestuursfunctie in Antwerpse 

verenigingen die gericht waren op ontspanning (zoals de „Société Royale d‟ Harmonie”) en cultuur 

(zoals de „Cercle artistique, littéraire et scientifique‟). De Duitse elite wierp zich ook dikwijls op als 

mecenas van de kunsten. De gegoede Duitsers leunden aan bij de Franstalige Antwerpse elite en op 

politiek vlak waren ze eerder liberaal gezind. Pangermaanse of „alldeutsche‟ ideeën en de 

opkomende Vlaamse beweging hadden dan ook weinig succes bij de Duitsers
66

. 

 

Volgens Hugo Soly en Catharina Lis konden de meeste nieuwe migranten, niet alleen Duitse, na 

migratie terugvallen op informele sociale netwerken in hun zoektocht naar een verblijfplaats, werk, 

etc. Dit sociaal vangnet was cruciaal voor het succes van de individuele migrant in zijn nieuwe 

leefomgeving. De sociale netwerken konden bestaan uit familie, vrienden, vroegere dorpsgenoten, 

nieuwe buren enzovoort. Omdat familieleden slechts een degelijk sociaal vangnet konden bieden 

wanneer ze talrijk genoeg aanwezig waren, wat meestal niet het geval was, waren de buurt en het 

gemeenschapsleven belangrijker en relevanter als basis voor een informeel sociaal netwerk voor 

hulp en steun
67

.  

 

Duitse migranten in Antwerpen konden terecht in een goed georganiseerd, breed en toegankelijk 

sociaal netwerk. Dit sociaal netwerk kon nieuwe Duitse migranten opvangen bij hun aankomst in 

Antwerpen. De Duitse vreemdelingen hadden in Antwerpen eigen bakkers, slagers, cafés, 

restaurants, dokters, etc. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog telde Antwerpen 50 Duitse 

verenigingen, die gegroepeerd waren in het „Central-Ausschus der Deutschen Vereine‟. Deze 

koepelorganisatie stond onder leiding van Heinrich Albert von Bary, die ook wel de Duitse 

burgemeester van Antwerpen werd genoemd
68

. Het verenigingsleven bestond vooral uit culturele 

verenigingen, sportclubs en organisaties die zich bezig hielden met de inrichting van feesten en 

banketten. Daarnaast was er ook een belangrijke rol weggelegd voor de onderlinge bijstand tussen 
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Duitsers. In het laatste kwart van de 19

e
 eeuw ontstonden verenigingen zoals het ziekenfonds „Hand 

in Hand‟ en „Germania‟ die aan de Duitse nieuwkomers goedkoop onderdak verleenden en 

fungeerden als een soort plaatsingsdienst. Daarnaast waren er nog specifieke verenigingen voor 

Duitse vrouwen, zeelieden en jonge stagiairs. Deze organisaties werden gefinancierd door de Duitse 

kolonie zelf, vooral door kooplieden die er zelf bestuursfuncties bekleedden. 

Antwerpen bezat ook een eigen Duitse school met een goede reputatie, ze was gesticht in 1840 en in 

1873 omgedoopt tot de „Allgemeine Deutsche Schule‟. De school werd ook bezocht door kinderen 

van Belgische en ingeweken ouders. In 1882 was slechts 54 % van de kinderen van Duitse 

nationaliteit.  

De Duitse protestanten beschikten over twee eigen kerken in Antwerpen. Naast de protestanten, 

waren er ook katholieken (meestal afkomstig uit het Rijnland) en een aanzienlijke groep joden onder 

de Duitse vreemdelingen
69

.  

 

Op het einde van de 19
e
 eeuw kwam er kritiek op de Duitse aanwezigheid in Antwerpen. De 

Antwerpenaars bekritiseerden de Duitse vreemdelingen om verschillende redenen: de Duitsers 

zouden zich niet genoeg integreren, flaminganten stoorden zich aan de francofilie van de Duitsers, de 

vele Duitse handelszaken waren een doorn in het oog van de Antwerpse middenstand en de 

Antwerpse burgerij zag zijn belangen bedreigd door jonge Duitse klerken die goedkoop of gratis in 

Duitse firma‟s werkten
70

.  

Op internationaal niveau waren het vooral Franse, en in mindere mate Britse, diplomaten die zich 

zorgen maakten over de Duitse aanwezigheid in Antwerpen, zij verdachten de Duitse regering van 

een bewuste penetratiestrategie. Met de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 nog vers in het 

geheugen zag men niet alleen een economisch gevaar maar ook een potentiële militaire bedreiging 

in de Duitse aanwezigheid in Antwerpen
71

. De Franse bezorgdheid werd vooral ingegeven door een 

Frans economisch nationalisme, van een bewust Duits plan was geen sprake
72

.  

 

Tot slot van dit stuk over de Duitse kolonie in Antwerpen volgen een aantal gegevens over het socio-

economische profiel van de Duitse migranten in Antwerpen. 

 

Greta Devos en Hilde Greefs maakten voor de eerste keer een sociale analyse van de Duitse 

gemeenschap in Antwerpen in haar geheel voor twee jaartallen: 1860 en 1870. Hiervoor gebruikten 

ze 400 vreemdelingendossiers. Ze analyseerden personen die in Duitsland waren geboren en in 
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1860 of 1870 in Antwerpen waren gevestigd. Hun analyse bracht de volgende onderzoeksresultaten 

aan het licht
73

.  

 

In 1860 waren 67% van de onderzochte Duitse migranten mannen, 33% waren vrouwen. Devos en 

Greefs geven echter geen cijfers in verband met het aantal mannen en vrouwen in 1870. 

 

Figuur 3: De leeftijd van Duitse migranten (gevestigden) in Antwerpen (1860 en 1870) 

 

Bron Figuur 3: DEVOS.G en GREEFS H., “The German presence in Antwerp in the nineteenth century”, in: IMIS-

Beiträge, 2000, p.118. 

 

Figuur 3 toont dat de grootste leeftijdgroep onder de Duitse migranten de groep van 20 tot 29 jaar 

was. De Duitse vreemdelingen in Antwerpen waren de dus vooral jonge volwassenen. 

 

De Duitse migranten kwamen uit alle Duitse regio‟s maar veruit de meeste van de onderzochte 

Duitse migranten waren afkomstig van de provincies Rijnland en Westfalen. De meeste migranten 

kwamen uit kleine steden en dorpen. De Duitse migranten waren ook al mobiel voor hun migratie 
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naar België. In 1860 waren 43% van de migranten al eens verhuisd van hun geboorteplaats naar een 

andere plaats in Duitsland alvorens naar Antwerpen te migreren en in 1870 was dit percentage 

opgelopen tot 55%. 12% in 1860 en 14 % van de migranten in 1870 kwamen van andere landen dan 

Duitsland naar België en 21% van de Antwerpse Duitsers in 1870 was eerst ergens anders in België 

geregistreerd alvorens ze naar Antwerpen kwamen
74

. 

 

Figuur 4: Tewerkstelling van vrouwelijke Duitse migranten (gevestigden) in Antwerpen (1860 

en 1870) 

 

Bron Figuur 4: DEVOS.G en GREEFS H., “The German presence in Antwerp in the nineteenth century”, in: IMIS-

Beiträge, (14) 2000, p. 121. 

 

Uit figuur 4 blijkt dat de meeste vrouwelijke Duitse migranten ongeschoold waren. De meerderheid 

was duidelijk tewerkgesteld als huishoudelijk personeel. Duitse kooplieden en handelaars gaven de 

voorkeur aan Duits huishoudelijk personeel. In veel gevallen migreerde het huishoudelijk personeel 
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mee met de Duitse handelaar. Veel Belgische handelaars volgden het voorbeeld van de Duitse 

kooplieden en huurden Duitse huishoudmeisjes in.  

 

 

Figuur 5: Tewerkstelling van mannelijke Duitse migranten (gevestigden) in Antwerpen (1860 

en 1870) 

 

Bron Figuur 5: DEVOS.G en GREEFS H., “The German presence in Antwerp in the nineteenth century”, in: IMIS-

Beiträge, (14) 2000, p.121. 

 

Uit deze grafiek blijkt dat in 1860 de meeste mannelijke Duitse migranten aan de slag gingen als 

geschoolde werkkrachten of dat ze een beroep leerden in Antwerpen. De groep jonge leerjongens en 

studenten verkleinde echter in 1870. Door de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 was het 

immers moeilijker en minder aantrekkelijk geworden om in het buitenland te studeren. In 1870 zien 

we ook dat het aandeel van minder gegoede Duitse migranten steeg, handwerkers en mensen die in 

andere sectoren, zoals bv. horeca en havenarbeid, waren tewerkgesteld, werden talrijker. 

 



41 

 
De meeste migranten vestigden zich in de rijke derde wijk van Antwerpen en de eerste wijk tegen de 

haven. De vierde wijk was in 1860 en 1870 het minst populair bij de Duitse migranten omdat daar 

veel arbeiders woonden.  

 

Familiemigratie kwam niet veel voor. De meeste Duitse migranten trouwden pas nadat ze gesetteld 

waren in Antwerpen of ze settelden zich eerst alleen en brachten later hun gezin over vanuit 

Duitsland
75

.  

 

4.4 Migratie van ‘Heimat’ naar Antwerpen 

 

Hier volgen de resultaten van mijn eigen onderzoek in verband met de migratie van de Duitse 

migranten naar Antwerpen. Het dient wel gezegd te worden dat deze onderzoeksresultaten 

onmogelijk representatief kunnen zijn voor alle Duitse migranten in Antwerpen. Er werden maar 74 

personen onderzocht die allemaal in dezelfde sector werkten en op hetzelfde moment (1914) in 

Antwerpen woonden. Voorts dient men steeds goed te letten op (n = ...) dat het aantal waarnemingen 

weergeeft, aangezien het aantal mogelijke waarnemingen per onderzoeksvraag verschilt naar gelang 

de gegevens uit de bronnen.  

 

Tabel 6: Geboorteplaats van Duitse migranten (hedendaagse Bundesländer + Pruisische 

staten) (n = 66) 

Bundesland Aantal migranten 

Noord-Rijnland-Westfalen 26 

Nedersaksen 8 

Baden-Württemburg 4 

Rijnland-Palts 4 

Thüringen 4 

Beieren 3 

Hamburg  3 

Hessen 3 

Mecklenburg-Voor-Pommeren 3 

Saksen-Anhalt 2 

(voormalig) Pruisisch Schlesien 1 

(voormalig) West-Pruisen 1 

(voormalig) Oost-Pruisen 1 

Brandenburg  1 

Saksen 1 

Sleeswijk-Anhalt 1 

Berlijn 0 

Bremen  0 
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Saarland  0 

 

In tabel 6 zien we dat de Duitse migranten bijna van alle regio‟s in Duitsland afkomstig waren maar 

dat een heel groot deel geboren was in Rijnland en Westfalen. Deze vaststelling zien we ook steeds 

terugkeren in de bestaande literatuur. Er zijn enkele factoren die het grote aandeel van Rijnland en 

Westfalen kunnen verklaren: De economische ontwikkelingen in die regio met een grote mobiliteit van 

de bevolking tot gevolg, het migratiesysteem dat al lang bestond tussen Westfalen en Nederland 

waarbij Duitsers vanuit Westfalen seizoensarbeid verrichtten in Nederland, de kettingmigratie via 

Antwerpen van inwoners uit Westfalen naar de Nieuwe Wereld, de aanleg van de IJzeren Rijn in 

1843 die Antwerpen rechtstreeks verbond met Keulen en natuurlijk de ligging van Rijnland en 

Westfalen nabij de Belgische grens. Op de tweede plaats staat Nedersaksen dat vlak boven 

Westfalen ligt. 

 

Tabel 7: Verblijfplaatsen in het buitenland van Duitse migranten voor hun aankomst in België 

(n = 11) 

Verblijfplaats    Aantal Duitse migranten 

Verenigde Staten 5 

Engeland 4 

Nederland  2 

Frankrijk  1 

Argentinië 1 

Brazilië 1 

 

Uit mijn onderzoek blijkt dat 11 Duitse migranten (15 %) eerst in het buitenland verbleven hadden 

voor dat ze naar België kwamen. Drie migranten hadden al in meerdere andere landen verbleven. 

Het onderzoek van Devos en Greefs sprak over 12% in 1860 en 14% in 1870 wat betreft het aantal 

migranten dat eerst in het buitenland verbleven had voor hun komst naar Antwerpen
76

. Het zou al te 

voorbarig zijn om op basis van 74 personen te spreken van een stijgende internationale mobiliteit, 

maar deze stijging in mobiliteit was er wel degelijk door de toename van overzeese migratie vanaf 

1860, met Antwerpen als verbindingspunt. Het aandeel van de Nieuwe Wereld is dan ook opvallend 

groot in deze tabel, bij de Verenigde Staten kunnen we immers nog Argentinië en Brazilië tellen. Dat 

maakt 7 verblijfplaatsen in Europa en 7 verblijfplaatsen in de Nieuwe Wereld. De exacte 

verblijfplaatsen in deze landen, voor zover de bronnen er informatie over verschaffen, waren vooral 

grote steden zoals New York, Chicago, Londen, Manchester, Parijs, Buenos Aires.  
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Tabel 8: Verblijfplaatsen van Duitse migranten in België voor Antwerpen (n=18) 

Verblijfplaats  Aantal Duitse migranten 

Brussel 9 

Gent  3 

Oostende  2 

Merksem 2 

Luik 2 

Verviers  1 

Blankenberge 1 

Brugge 1 

Charleroi  1 

Ukkel  1 

Oosterweel 1 

Molenbeek  1 

Hemiksem 1 

Sint-Joost-ten-Node  1 

 

Tabel 8 geeft een overzicht van de verblijfplaatsen van de Duitse migranten in België, voor dat ze 

naar Antwerpen kwamen. 18 migranten (24,5%) vestigden zich eerst elders in België, 6 van hen 

verbleven op meerdere plaatsen. Devos en Greefs kwamen in hun onderzoek uit op 21%.  

Brussel was de belangrijkste verblijfplaats in België voor de komst naar Antwerpen, zeker als we bij 

de 9 verblijfplaatsen in Brussel de 3 verblijfplaatsen tellen uit de onmiddellijke omgeving (Ukkel, 

Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node). Dat brengt het totaal op 12 verblijfplaatsen van Duitse migranten 

in het Brusselse. De grote en succesvolle Duitse aanwezigheid in Brussel kan het grote aandeel 

verklaren. Brussel en Antwerpen maakten deel uit van een interstedelijk migratienetwerk waartoe ook 

Londen en Parijs behoorden
77

. Het aantal verblijfplaatsen in de industriële regio van Luik (Luik en 

Verviers) is zeer beperkt terwijl daar ook veel Duitse migranten leefden. De Duitse migranten in Luik 

waren echter meestal industrie arbeiders, terwijl Antwerpen en Brussel eerder commerciële en 

financiële centra waren waarvan de socio-economische profielen dichter bij elkaar liggen. Verder 

treffen we nog 4 verblijfplaatsen van migranten aan in de onmiddellijke omgeving van Antwerpen 

(Hemiksem, Merksem en Oosterweel), 3 verblijfplaatsen in Gent en 4 verblijfplaatsen aan de 

kuststreek (Oostende, Blankenberge, Brugge). De laatste 4 verblijfplaatsen aan de kust zijn toe te 

schrijven aan 3 Duitse migranten die daar in de horeca werkzaam waren.  
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Van de 18 migranten die eerst nog elders in België leefden, bedroeg de tijd tussen hun aankomst in 

België en de komst naar Antwerpen bij 12 migranten twee jaar of minder, bij 4 migranten tussen twee 

en tien jaar en bij slechts 2 migranten meer dan tien jaar. We kunnen dus stellen dat de meeste 

migranten die zich eerst elders in België vestigden, meestal vrij snel naar Antwerpen kwamen. 

 

Figuur 5: 

Leeftijd van Duitse migranten bij aankomst in 

België (n = 59)
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Figuur 5 toont duidelijk dat de meerderheid van de Duitse migranten op jonge leeftijd naar België 

kwam. De leeftijdsgroep 21-30 jaar bevat 54% van de personen die onderzocht werden, telt men 

daarbij de migranten tussen 31-35 jaar dan telt deze groep 71%. Bij de jongere leeftijdsgroepen 11-

20 jaar (13%) vinden we enkele migranten die op jonge leeftijd samen met hun ouders naar België 

migreerden, in deze gevallen was er weinig sprake van een bewuste keuze van de persoon zelf om 

te migreren. De overgrote meerderheid van de Duitse migranten waren jongvolwassenen wanneer ze 

naar België kwamen, het zijn meer bepaald jonge mannen aangezien de onderzochte groep bestaat 

uit 68 mannen en 6 vrouwen. Hier was er wel sprake van een bewuste keuze om te migreren. Het 

aandeel van 40 plussers was verwaarloosbaar. Het grote aandeel van jongvolwassenen doet ook 

vermoeden dat de meeste van deze Duitse migranten in de fleur van hun leven naar België kwamen 

uit economische overwegingen. 
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Figuur 6:  

Moment wanneer Duitse migranten zich in België 

vestigen (n = 60)
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Nogmaals ter herinnering: al deze Duitse migranten woonden zeker tot in 1914 in Antwerpen, velen 

woonden er ook nog tijdens de oorlog en sommigen nog na de oorlog. Figuur 6 toont een piek van 

Duitse migranten tussen 1906 en 1910. Het is echter belangrijk om te beseffen dat 42 van de 60 

onderzochte migranten (70%) al in België woonden voor deze piek. Met andere woorden, bijna 70% 

van de onderzochte Duitse migranten woonden 10 jaar of langer in Antwerpen toen de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak. De Duitse nationaliteitswet voorzag tot 1913 dat alle emigranten die geen 

contact meer onderhielden met het land van oorsprong na een ononderbroken verblijf van 10 jaar in 

het buitenland hun Duitse nationaliteit verloren
78

. In de groep Duitse migranten die ik heb onderzocht, 

                                                 
78

 CAESTECKER F., “Wie was nu de vijand? De constructie van de „Duitser‟ bij het aflijnen van ongewenste 
vreemdelingen (1918 – 1919)”, in: AMARA M., JAUMAIN S., MAJERUS B. en VRINTS A. (eds.), Une guerre 



46 

 
waren 17 Duitse migranten in 1918 officieel hun Duitse nationaliteit kwijt door deze wet, zij waren dus 

in principe staatloos. Daaruit kan afgeleid worden dat de meeste van de onderzochte Duitse 

migranten wel contact hielden met het land van oorsprong. Ook het feit dat slechts één van de Duitse 

migranten een aanvraag doet tot naturalisatie voor de Eerste Wereldoorlog doet vermoeden dat de 

meesten hun Duitse nationaliteit wensten te behouden. Deze enige naturalisatieaanvraag, in 1913, 

werd nooit behandeld door het uitbreken van de oorlog
79

.  

 

Tabel 9: Sector van tewerkstelling van Duitse migranten voor de horecazaak in Antwerpen  

(n = 38) 

Sector Aantal Duitse migranten 

Zeevaart 14 

Horeca 8 

Kleinhandel 7 

Havenarbeiders 5 

Monteurs en mecaniciens 2 

Andere 2 

 

Tabel 9 toont de sectoren van tewerkstelling van de Duitse migranten voor dat ze een horeca zaak in 

Antwerpen begonnen, men dient dus wel akte te nemen van het feit dat de Duitse migranten in deze 

sectoren tewerkgesteld konden zijn in Duitsland, België, andere landen of al in Antwerpen. 

Op de eerste plaats staat de zeevaart met een grote voorsprong (37%). Veel van deze migranten 

waren al enkele malen naar Antwerpen gevaren als zeeman voor dat ze er zich vestigden. Twee 

Duitse migranten werkten op schepen van de „Red Star Line‟ namelijk de „Waesland‟ en de 

„Friesland‟
80

. De band van de Duitse migranten met de zeevaart komt ook heel duidelijk naar voor uit 

de bronnen, in veel onderzoeksverslagen werd vermeld: „de zaak werd voor de oorlog uitsluitend of 

vooral bezocht door zeelieden‟. Op de tweede plaats staat de horeca (21%). Van de 8 migranten die 

vroeger al werkzaam waren in de horeca waren er 3 obers of hotelbedienden en baatten 5 vroeger 

een eigen horecazaak uit buiten Antwerpen, één daarvan baatte in Duitsland een café uit tot in 1910 

wanneer hij zijn vergunning verloor en naar Brussel kwam om daar een horecazaak te starten, en in 

1911 een horeca zaak in Antwerpen startte
81

. Interessant gegeven is ook dat Nicolas Weber, één van 

rijkste Duitse horeca uitbaters in 1914 met een prestigieus hotel op de Keyserlei, begonnen was als 

ober in Brussel. Net zoals de meeste Duitsers in dit onderzoek was hij amper geschoold 
82

. Op de 

derde plaats staat de kleinhandel met een schoenmaker, een smid, een handelaar in elektrische 

piano‟s, een handelaar in fotografisch materiaal, een bakker en twee beenhouwers. Op de vierde 
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plaats staan havenarbeiders, de meeste onder hen waren eerst werkzaam in de haven Antwerpen 

waarna ze daar een horecazaak begonnen. Deze sector is natuurlijk nauw verbonden met de 

zeevaart en wanneer we de cijfers van zeevaart en havenarbeid samentellen, komen we aan 50% 

Duitse migranten die tewerkgesteld waren in de ruimere sector van de zeevaart en de havenarbeid. 

Aangezien de haven van Antwerpen zich volop aan het ontwikkelen was in de tweede helft van de 

19
e
 is het grote aandeel van de zeevaart geen verassing. De cijfers over de vroegere tewerkstelling 

van de latere horeca uitbaters doen vermoeden dat de onderzochte Duitse migranten meestal weinig 

geschoold en niet erg kapitaalkrachtig waren. 

Figuur 7: 

Aard van de huwelijken van Duitse migranten 

(n = 65)
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Figuur 8: 

Plaats van de huwelijken van Duitse migranten 

(n = 57)
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Figuur 9: 
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Aantal huwelijken van Duitse migranten voor en 

na migratie naar België (n = 50) 

15

35

Huwelijk voor migratie

Huwelijk na migratie

 

Figuur 10:  

Huwelijk na migratie: Aantal jaar tussen migratie 

en huwelijk (n=35)
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Tabel 10: Huwelijksleeftijd bij eerste huwelijken van Duitse migranten (n=102) 

  Man Vrouw 

Mediaan 29 25 

Gemiddelde 30,5 25,8 

 

De figuren 7, 8, 9, 10 en tabel 10 tonen het huwelijksgedrag van de Duitse migranten. Meer bepaald 

de burgerlijke staat in 1914 van de Duitse migranten werd onderzocht. Er zijn slechts 3 alleenstaande 

Duitse migranten in de groep van 74 personen, zij trouwden nooit. De anderen zijn allemaal ooit 

getrouwd. Vier zijn ooit gescheiden en daarvan hertrouwden 2 personen. 14 personen werden 

weduwe of weduwenaar en daarvan hertrouwden 6 personen. 
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Figuur 7 spreekt alleen over Duitse mannen, dat komt omdat de 6 vrouwen ofwel alleenstaande 

Duitse vrouwen of weduwen van een Duitse man waren. De grafiek toont dat iets meer dan de helft 

van de huwelijken (52%) gesloten werd tussen een Duitse man en een Duitse vrouw. Opvallend veel 

Duitse mannen (42%) huwden met een Belgische vrouw die daardoor automatisch haar Belgische 

nationaliteit verloor en de Duitse nationaliteit verkreeg
83

. Van deze 27 Belgische vrouwen waren er 14 

afkomstig van Antwerpen zelf, 5 uit de onmiddellijke omgeving van Antwerpen, 3 uit de omgeving van 

Brussel en 6 van ergens anders. Daarnaast zijn er nog 3 huwelijken tussen Duitse mannen en 

Nederlandse vrouwen en 1 huwelijk tussen een Duitse man en een Luxemburgse vrouw. 

 

Op figuur 8 kunnen we lezen dat de meeste huwelijken (63%) werden voltrokken in België. Van deze 

36 huwelijken werden er 28 in Antwerpen voltrokken, 5 in Brussel en 3 elders. De 5 andere 

huwelijken die in een ander land werden voltrokken, zijn de som van 3 huwelijken in Londen, 1 

huwelijk in Luxemburg en 1 huwelijk in Duits-Afrika.  

 

Figuur 9 toont hoeveel Duitse migranten trouwden voor of na de migratie naar België. Van de 50 

migranten waarvan de huwelijksdatum en de datum van de aankomst in België vergeleken konden 

worden, waren 35 huwelijken (70%) afgesloten na de komst naar België. Dat betekent dat een grote 

meerderheid van de Duitse migranten zich eerst als vrijgezel vestigde in België en daarna pas 

huwde. Vijftien migranten huwden alvorens te migreren, zij vertegenwoordigden het grootste deel van 

de huwelijken in Duitsland in figuur 8. Uit figuur 10 blijkt dat de Duitse vrijgezellen in België meestal 

snel na hun migratie naar België huwden. 60% onder hen trouwt na de migratie al binnen de 5 jaar, 

de meesten trouwen zelfs al binnen de 2 jaar na migratie. 

Dat kunnen we ook afleiden aan de gemiddelde huwelijksleeftijden van de mannen in tabel 10. Als 

we de gemiddelde mannelijke huwelijksleeftijd van 30,5 jaar en mediaan van 29 jaar uit tabel 10 

vergelijken met de leeftijd bij aankomst in België uit figuur 5 (de overgrote meerderheid migreerde 

wanneer ze jonger dan 35 jaar waren) dan volgt de conclusie dat het huwelijk inderdaad vrij snel na 

de migratie volgde. 

 

Samenvattend: 30% van de Duitse migranten waren getrouwd voor ze naar België migreerden. Zij 

migreerden samen met hun, meestal Duitse, vrouw naar België. De meeste Duitse migranten 

vestigden zich eerst in België als vrijgezel maar meestal trouwden ze snel daarna. Ongeveer de helft 

van die Duitse vrijgezellen in België trouwde met een Belgische vrouw en de andere helft met een 

Duitse vrouw. Van deze huwelijken na migratie werd de overgrote meerderheid in België gesloten. 
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Waarschijnlijk ontmoetten de meeste Duitse migranten hun partner, Belgisch of Duits, dan ook in 

België.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11:  

Geboorteland van de kinderen van Duitse migranten 

(n = 113)
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Tabel 11: 

Aantal kinderen per gezin van Duitse migranten (n (aantal gezinnen) = 59) 

Mediaan 2 

Gemiddelde 2,2 

 

Figuur 12:  



51 

 

Aantal kinderen per gezin bij Duitse migranten 

(n (aantal gezinnen) = 59)
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Tabel 12: 

Leeftijd van de moeder bij de bevalling van het eerste kind (n = 41) 

Mediaan 26 

Gemiddelde 26,3 

 

Figuur 11 toont dat de overgrote meerderheid (84%) van de kinderen van Duitse migranten in België 

geboren werd. Van de 95 kinderen die in België waren geboren, werden er 86 in Antwerpen geboren. 

Vijftien kinderen werden in Duitsland geboren. Een vergelijking met de gegevens over het huwelijk 

wijst uit dat 14 van deze kinderen geboren waren uit 9 huwelijken die in Duitsland werden voltrokken 

voor de migratie naar België. Met andere woorden, slechts 9 Duitse migranten komen naar België 

met hun vrouw en kinderen. De meeste Duitse migranten stichtten dus pas een gezin nadat de zich 

hadden gevestigd in Antwerpen. Als we de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouw uit tabel 10 

(gemiddelde: 25,8 jaar, mediaan: 25 jaar) vergelijken met de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de 

bevalling van het eerste kind uit tabel 12 (gemiddelde: 26,3 jaar, mediaan: 26), zien we dat het eerste 

kind gemiddeld volgde na ongeveer 1 jaar huwelijk. 

Tabel 11 en figuur 12 tonen dat de gezinnen van Duitse migranten meestal vrij klein waren, met 

gemiddeld 2,2 kinderen. We kunnen deze onderzoeksresultaten, in verband met huwelijksleeftijd en 

gezinsgrootte, vergelijken met de gemiddelden van de Belgische bevolking. Rond 1900 was 

gemiddelde huwelijksleeftijd van Belgische vrouwen bij het eerste huwelijk 25,7 jaar. Dat is bijna 

hetzelfde als de gemiddelde huwelijksleeftijd van 25,8 jaar bij vrouwen in een eerste huwelijk met een 
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Duitse migrant. Bijna de helft van deze vrouwen waren dan ook Belgische vrouwen. De gemiddelde 

huwelijksleeftijd van de mannelijke Duitse migrant (30,5 jaar) was hoger dan de gemiddelde 

huwelijksleeftijd van 27,6 jaar bij Belgische mannen rond 1900. Dit kan verklaard worden doordat de 

migranten eerst hun leven opbouwden in hun nieuwe omgeving voordat ze huwden. De gezinnen van 

Duitse migranten met gemiddeld 2,2 kinderen waren iets kleiner dan Vlaamse gezinnen die rond 

1900 gemiddeld ongeveer 2,5 kinderen hadden
84

.  

 

32 kinderen (28,5 %) van Duitse ouders verkregen uiteindelijk de Belgische nationaliteit. Dit cijfer 

bevat zowel nationaliteitsveranderingen van Duitse dochters die trouwden met een Belgische man 

waardoor de Duitse dochter de Belgische nationaliteit kreeg, als nationaliteitsveranderingen door 

nationaliteitsverklaringen van Duitse kinderen die in België waren geboren. 

Een aantal tweedegeneratie Duitsers opteerden na de oorlog voor de Belgische nationaliteit, 

waarschijnlijk om te ontsnappen aan uitwijzing en sekwestratie. Daarbij valt ook op dat enkele 

tweedegeneratie zonen zich vlak na de Eerste Wereldoorlog aanmeldden bij het Belgisch leger.  

33 kinderen (29%) uit 14 gezinnen van Duitse migranten volgden les in Belgische 

onderwijsinstellingen. Dit blijkt uit onderzoeksverslagen die na de oorlog moesten uitwijzen of de 

gezinnen zich Belgisch of Duits profileerden. Voor de andere kinderen wordt er echter nooit vermeld 

of ze al dan niet les volgden in Duitse onderwijsinstellingen in Antwerpen. Waarschijnlijk zal dat voor 

veel Duitse kinderen wel het geval zijn geweest. 

 

Uit de bronnen blijkt dat de Duitse migranten buiten het gezin dat ze zelf stichtten, zeer weinig andere 

familieleden hebben in België. In slechts 7 gevallen worden er andere familieleden vermeld in de 

bronnen, dat waren dan meestal broers en zussen.  

 

4.5 Besluit 

 

In de 19
e
 eeuw was België een emigratie- en een transitland, na de eeuwwisseling kwam daar 

verandering in en verschoof het zwaartepunt steeds meer naar immigratie. Antwerpen en zijn haven 

speelden een cruciale rol in de trans-Atlantische migratie naar de Nieuwe Wereld. De haven van 

Antwerpen kende doorheen de 19
e
 eeuw ook al een aantrek van migranten door het commerciële en 

economische succes van de Scheldestad.  

Een belangrijke groep onder de migranten in Antwerpen waren de Duitsers. Zij bouwden in 

Antwerpen een echte Duitse kolonie op met een uitgebreid en goed georganiseerd verenigingsleven. 

De meest vooraanstaande Duitsers waren terug te vinden in de Antwerpse „high society‟ en de 
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Kamer van Koophandel. In de tweede helft van de 19

e
 eeuw  kwamen steeds meer Duitsers naar 

Antwerpen.  

 

De groep Duitsers die ik heb onderzocht kwamen vooral uit Rijnland en Westfalen. Een deel van hen 

(15%) was al internationaal mobiel voor ze naar Antwerpen kwamen en bijna 1 op 4 Duitse migranten 

vestigde zich eerst elders in België vooraleer ze, meestal binnen de 2 jaar, naar Antwerpen kwamen. 

Bij deze mobiliteit valt de migratie tussen grote steden op, Brussel speelde hierbij een belangrijke rol. 

Het waren vooral jonge mannen, jonger dan 35, met weinig scholing en kapitaal. De meesten waren 

eerst tewerkgesteld in de zeevaart, de horeca en de kleinhandel voor dat ze zelf een horecazaak in 

Antwerpen begonnen. 30% van de Duitse migranten kwam België binnen als een gehuwd man en 

18% kwam België binnen als een gehuwd man met kinderen. 70% van de Duitse migranten die ooit 

huwden, was vrijgezel wanneer ze zich in België vestigden. De meeste vrijgezellen huwden vrij snel 

(binnen de 5 jaar) na de migratie naar België en ongeveer de helft huwde met een Belgische vrouw 

en de andere helft met een Duitse vrouw. Uit het onderzoek blijkt ook dat de Duitse migranten weinig 

andere familieleden in België en in Antwerpen hadden.  

De meeste Duitse migranten (82%) begonnen dus ook pas aan kinderen nadat ze zich gevestigd 

hadden in België, meestal in Antwerpen. Het eerste kind volgde gemiddeld na ongeveer 1 jaar 

huwelijk en de Duitse migranten vormden meestal vrij kleine gezinnen van gemiddeld 2,2 kinderen. 

84% van de kinderen van de Duitse migranten werd geboren in België, een zeer grote meerderheid in 

Antwerpen. 29% van alle kinderen liepen school in Belgische onderwijsinstellingen en 28,5% van de 

kinderen verkreeg uiteindelijk de Belgische nationaliteit, meestal door een nationaliteitsverklaring. 
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5 Horeca  

 

5.1 Kenmerken van de horeca in Antwerpen 

 

5.1.1 Soorten  

 

Bij de zaken die enkel drank schonken, stond het „cabaret‟ of het „estaminet‟ op de onderste trap van 

de sociaal-economische ladder
85

. In het Antwerpse adresboek voor 1909 stonden 5500 

drankgelegenheden in Antwerpen, Merksem, Borgerhout en Berchem vermeld, waarvan ongeveer 

4900 vermeld stonden als „estaminet‟ of „cabaret‟ (niet te verwarren met de toneelvorm). De overigen 

waren terug te vinden onder „cafetiers‟. De „estaminets‟, door de Antwerpse sinjoren „staminées‟ 

genoemd, waren gevestigd in de volkse buurten van Antwerpen zoals de Saucierstraat, de Seefhoek 

en het Sint-Andrieskwartier. Men bestelde er bij een „cabaretier‟ gewoonlijk jenever en goedkopere 

Belgische bieren. Een glas porto of wijn kon men hier ook nog wel vinden maar dure koffie of thee 

waren er zelden verkrijgbaar. Het „estaminet‟ of „cabaret‟ bestond meestal maar uit een vrij klein 

lokaal. In estaminets kon men zogenaamde „jeneverleursters‟ aantreffen. Dit waren vrouwen die 

werden ingehuurd door de cabaretier om de klanten van het estaminet aan te zetten tot een groter 

verbruik
86

. Deze naamgeving kan verwarrend zijn want in de Antwerpse volksmond werden deze 

„cabarets‟ en „estaminets‟ ook wel „herbergen‟ genoemd, hoewel een „herberg‟ eigenlijk een andere 

functie heeft. Naast het „estaminet‟ deed, op het einde van de 19
e
 eeuw, de „brasserie‟ langzaam 

haar intrede. De brasserie werd bezocht door het gewone volk en men dronk er vooral bier
87

. 

 

Het „café‟ was een plaats waar de betere stand voornamelijk koffie dronk maar er mocht ook bier en 

geestrijke drank geschonken worden door de „cafetier‟. In Antwerpen waren „cafés‟ vooral terug te 

vinden rond de Keyserlei, de Leien, de Groenplaats en de Grote markt. Naast het „café‟ in de echte 

zin van het woord waren er veel „cafés‟ met een dubbele functie en naam, bv.: café-restaurants of 

café-chantant etc. Er waren ook veel „cafés‟ gevestigd in hotels. Na de Wet Vandervelde in 1919, die 

de verkoop van sterke drank aan banden legde, groeiden de „estaminets‟ en de „cafés‟ naar elkaar 

toe doordat koffie en thee nu ook verschenen in de „estaminets‟. Om de „estaminets‟ een waardigere 
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uitstraling te geven, kregen veel „estaminets‟ later het etiket „café‟ opgeplakt. Veel exploitanten van 

drankhuizen combineerden hun horecazaak met een ander beroep bv. kapper of smid etc
88

. 

 

Restaurants waren voor de Eerste Wereldoorlog meestal verbonden aan een hotel. Het Antwerpse 

adresboek uit 1909 vermeldde 200 „restaurateurs‟, daarvan was 80% ook hotelhouder
89

.  

Op het einde van de 19
e
 eeuw deed de term „taverne‟, afkomstig uit Engeland, haar intrede. De 

„taverne‟ was eerder een café-restaurant waar gegeten en gedronken kon worden
90

.  

 

Wie onderdak zocht kon tegen betaling terecht in een „herberg‟ of „hotel‟, waar ook gegeten en 

gedronken kon worden
91

. De termen „herberg‟ en „hotel‟ waren vaak inwisselbaar, maar gewoonlijk 

werd een logement van betere afkomst „hotel‟ genoemd en de uitbater een „hotelier‟. Een herberg 

was eerder een eenvoudig logement. Wie onderzoek doet naar de horeca in Antwerpen op het einde 

van de 19
e
 eeuw moet opletten voor het feit dat Antwerpenaars vaak de term „herberg‟ gebruikten als 

verwijzing naar een „estaminet‟ of een „cabaret‟. Met de toenemende emigratie naar Amerika via 

Antwerpen steeg ook het aantal logementen in Antwerpen. Vooral in de Stationsbuurt werden veel 

logementen geopend, de Keyserlei telde in die buurt veel grote hotels
92

. 

 

5.1.2 Sociabiliteitsfunctie 

 

Tot in de Vroegmoderne periode werd de kroeg bezocht door alle rangen en standen, maar daar 

kwam verandering in. De elites en de hogere sociale middengroepen hadden zich in de 19
e
 eeuw 

teruggetrokken in exclusieve etablissementen in de duurdere wijken van de stad, sindsdien waren de 

kroegen vooral geconcentreerd in de arbeiderswijken. Het buurtcafé, dat aanvankelijk werd bezocht 

door alle lagen van de bevolking, werd in de eerste helft van de 19
e 
eeuw enkel nog gefrequenteerd 

door de lagere sociale groepen
93

. De 19
e
 eeuwse elite beschouwde de buurtkroeg steeds meer als 

een oord van verderf. Het regelmatige cafébezoek en de overvloedige alcoholconsumptie aldaar 

zouden leiden tot agressie, een tanende gezondheid en een ontregeling van het familiale leven. De 

dominante klasse zag de kroeg ook als een chaotische broedplaats van sociale onrust waar 

stakingen en opstanden konden uitbreken
94

. 
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Deze negatieve visie moet echter bijgestuurd worden. Ten eerste was het alcoholgebruik bij 19

e 
 

eeuwse arbeiders meestal niet problematisch en slechts een kleine minderheid viel ten prooi aan 

alcoholisme
95

. Ten tweede ging het negatieve beeld dat de 19
e
 eeuwse elite had van openbare 

lokalen voorbij aan de belangrijke sociale en culturele functies ervan.  

 

Men ging in de eerste plaats naar de kroeg om informele sociale relaties aan te knopen en te 

onderhouden. Op deze informele sociale relaties kon men dan misschien op een later moment 

beroep doen. Door samen te drinken en elkaar te trakteren werden de informele sociale relaties 

bevestigd. In de kroeg werden dan ook vaak belangrijke feesten zoals geboortes, doopsels, bruiloften 

gevierd, waarbij men de drank samen met familieleden, buren en vrienden rijkelijk liet vloeien
96

. 

Zeker voor immigranten waren deze informele sociale relaties ontzettend belangrijk om te overleven 

in hun nieuwe woonplaats. Zoals eerder vermeld en ook bleek uit mijn eigen onderzoeksresultaten, 

stellen Lis en Soly dat immigranten meestal te weinig of geen familie hadden in hun nieuwe 

verblijfplaats om enkel van daaruit een succesvol sociaal netwerk uit te bouwen in hun nieuwe 

omgeving. Immigranten moesten een beroep doen op buren, collega‟s en streek- en dorpgenoten. De 

kroeg was de plaats bij uitstek om met anderen in contact te komen en informele sociale relaties uit te 

bouwen
97

. Een goed uitgebreid sociaal netwerk was onder andere cruciaal in de zoektocht naar 

huisvesting en werk. Immigrantencafés, die in hun uithangborden dikwijls verwezen naar de afkomst 

van de uitbater, zijn een specifiek voorbeeld van een openbaar lokaal waar migranten onderling een 

sociaal netwerk konden uitbouwen
98

.  

 

Een noodzakelijke voorwaarde voor de participatie in informele sociale netwerken was een goede 

reputatie
99

. In de 19
e
 eeuw leefden de mensen, door de dichtheid van de steden en het leven 

buitenshuis, onder het alziende oog van de buurt. Er was immers geen plaats voor geheimzinnigheid 

aangezien informele sociale relaties, maar ook meer formele afspraken zoals kleine leningen en 

huurcontracten, gebaseerd waren op wederzijds vertrouwen. Iemands goede reputatie was diens 

waarborg voor deelname aan informele sociale netwerken. De nood aan „openheid‟ nam toe met de 

komst van meer immigranten. Deze immigranten moesten zich inpassen in dit systeem als zij het 

vertrouwen van anderen wensten te winnen om sociale relaties en bijhorende reciprociteitrelaties te 

kunnen aanknopen. Ze moesten publiekelijk hun „goede naam maken‟ binnen de gemeenschap. De 

kroeg was hiervoor de plaats bij uitstek. Een goede reputatie werd mede in de kroeg gemaakt of 

gekraakt. Een caféruzie was dan ook vaak het gevolg van een conflict over de reputatie van de 
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betrokken personen

100
. Het café was een uitermate geschikte locatie voor informele 

conflictbeslechting die gebonden was aan eigen normen en regels. Hierbij speelden de andere 

caféklanten, als publiek, een belangrijke rol. De herbergier trad vaak regulerend op om het 

cafébezoek in goede banen te leiden. Soms leidde dit tot spanningen tussen klanten en uitbaters, 

waarbij de uitbater vreesde voor de beschadiging van diens eigen reputatie of eigendom
101

.  

 

Een cafébezoek was dus gebonden aan een geheel van eigen informele waarden en normen die 

voor de meeste bezoekers duidelijk waren en waarin iedereen zijn eigen plaats had. Dit beeld 

verschilt aanzienlijk van de chaotische bron van verderf die de 19
e
 eeuwse elites voor ogen hadden 

wanneer ze aan de buurtcafés dachten.  

 

Dat de kroeg een brandpunt van informele sociale relaties was, bleek ook uit het feit dat de kroeg 

centraal stond in het verenigingsleven. Verenigingen konden in de kroeg terecht met hun activiteiten 

of om er reclame te maken
102

. De kroeg was ook een ontmoetingsplaats voor allerhande politieke, 

sociale en culturele groepen. Zo hadden de kroegen onder andere een belangrijke rol in nieuwe 

artistieke stromingen in België, ze waren vergaderzalen voor de Vlaamse Beweging en ze vormden 

een belangrijk actieterrein voor de arbeidersbeweging
103

. 

 

De kroeg speelde ook een belangrijke culturele rol. De klanten brachten elkaar op de hoogte van het 

laatste nieuws en genoten er van typische volksspelen zoals „vogelpik‟, „schuiftafel‟, 

„hanengevechten‟ etc.
104

 

 

5.1.3 Prostitutie 

 

Prostitutie is steeds, al dan niet verborgen, verbonden geweest met het herbergwezen. Naast de 

sociabiliteitsfunctie van de herbergen vervulden zij ook een amoureuze en erotische functie
105

. 

Het samengaan van prostitutie en het herbergwezen werd beïnvloed door de wetgeving. In 1817 

bepaalde het nieuwe herbergreglement dat cabarets en herbergen, waar aan prostitutie werd 

gedaan, hun cumulatieve praktijken moesten stopzetten. Voortaan mocht men in herbergen en 

cabarets, waar drank geschonken mocht worden, niet meer aan prostitutie doen terwijl ontuchthuizen 
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geen drank meer mochten schenken. Een Koninklijk Besluit uit 1838 stelde hetzelfde. Door deze 

maatregelen nam het aantal ontuchthuizen af, tot in 1840 en 1841 wanneer enkele uitspraken van het 

Hof van Cassatie het herbergreglement en het Koninklijk Besluit ongedaan maakten. De meeste 

bordelen werden terug herbergen en hun aantal steeg terug tot in 1887 wanneer de wetgeving 

opnieuw een scheiding creëerde tussen prostitutiehuizen en drankgelegenheden, met een forse 

daling van het aantal legale ontuchthuizen als gevolg
106

.  

 

De houder van een ontuchthuis kon een officiële toestemming van de gemeente krijgen voor zijn 

zaak, in dat geval sprak men over een geautoriseerd of getolereerd ontuchthuis. Indien een uitbater 

deze toestemming niet had, sprak men over een clandestien ontuchthuis. De gemeente Antwerpen 

wilde via deze toestemming de prostitutie concentreren in bepaalde buurten, hierbij werd gedacht aan 

de havenbuurt en rond kazernes. Zo ontstond er een concentratie van ontuchthuizen aan de kazerne 

in de Kipdorpvest en aan de haven in de buurt van de Rietdijk (Zakstraat, de Burchtgracht en de 

Haringvliet). Door de rechttrekking van de Scheldekaaien in de jaren 1870 moest een deel van de 

Rietdijk verdwijnen, de ontuchthuizen schoven toen meer op in noordelijke richting naar de Gorter- en 

de Spuistraat, waar het nieuw zwaartepunt kwam te liggen, en naar het Schipperskwartier waar de 

prostitutie in Antwerpen vandaag de dag nog steeds gevestigd is.  

Het aantal geautoriseerde prostitutiehuizen in Antwerpen schommelde sterk naargelang de 

wetgeving. In 1813 waren er 73 ontuchthuizen, in 1824 waren er 25, in 1850 waren 41 en in 1900 nog 

maar 13. Daarnaast waren er veel clandestiene ontuchthuizen die geen officiële toestemming 

aanvraagden of cabaretiers die hun drankgelegenheid bleven combineren met prostitutie wanneer dit 

verboden was
107

. 

 

Tabel 13: Land van herkomst van de prostituees te Antwerpen (1883-1898) 

Land Aantal prostituees Percentage (%) 

België 542 53% 

Duitsland + Pruisen 254 25% 

Frankrijk 112 11% 

Nederland  88 8% 

Luxemburg 17 2% 

Overige 8 1% 

Totaal 1021 100% 
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Bron Tabel 13: VAN ROEY G., Prostitutie te Antwerpen (19

de
 eeuw), Katholieke Universiteit Leuven 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990, p. 142. 

 

Uit tabel 13 blijkt dat de meeste prostituees in Antwerpen Belgische vrouwen zijn, maar de stad bleek 

ook een trekpleister te zijn voor een groot aantal vreemde prostituees. 47% van de geregistreerde 

prostituees was niet van Belgische afkomst. In vergelijking met andere steden is dit percentage van 

ingeweken vrouwen opmerkelijk hoog, Gent telde bijvoorbeeld maar 8% niet-Belgische prostituees. 

Onder de niet-Belgische prostituees valt het grote aandeel van Duitse vrouwen op. Hoewel er in 

Antwerpen veel meer Nederlandse dan Duitse vrouwen waren, werkten er veel meer Duitse dan 

Nederlandse vrouwen in de Antwerpse prostitutie.  

 

5.2 De Duitse migrant als horeca uitbater in Antwerpen  

 

Hier volgen de resultaten van mijn eigen onderzoek in de sekwester- en de vreemdelingendossiers.  

Eerst werpen we een blik op het soort van horecazaken dat werd uitgebaat door Duitse migranten. 

Deze gegevens werden onderzocht aan de hand van de inschrijvingscertificaten bij de dienst 

bevolking van de stad Antwerpen. In bijna elk sekwesterdossier van het parket van de Procureur des 

Konings van Antwerpen bevinden zich de inschrijvingscertificaten van de Duitse migrant en zijn 

gezin. Daarop werd naast de naam, het adres, geboortedatum en –plaats en moment van 

inschrijving, ook het beroep van de migrant in Antwerpen vermeld. Aan de hand van deze vermelding 

is het mogelijk om te weten te komen wat voor soort horecazaak de migrant uitbaatte. Indien het 

inschrijvingscertificaat ontbrak in het dossier, kan men nog steeds terecht in onderzoeksverslagen 

waar meestal wel een beschrijving van de horecazaak kan worden gevonden. 

 

Tabel 14: Differentiatie van de Duitse horecazaken in Antwerpen (1914) (n=70) 

Soort horecazaak Aantal zaken 

Cabaret (of estaminet) 35 

Hotel 17 

Herberg 8 

Café 5 

Restaurant 3 

Brasserie 2 

 

Het cabaret of estaminet was in Antwerpen de meest voorkomende vorm van horeca, de helft van de 

Duitse horecazaken waren dan ook een cabaret of estaminet. In tabel 14 zien we ook veel hotels van 

Duitse migranten. Er zijn dubbel zoveel hotels als herbergen, Duitsers waren immers vanaf het 
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midden van de 19

e
 eeuw zeer bedrijvig in de hotelsector

108
. Veel hotels deden ook dienst als café of 

restaurant, vandaar het kleine aandeel van dat soort horecazaken. Brasseries deden pas laat in de 

19
e
 eeuw hun intrede, vandaar de beperkte aanwezigheid van Duitse brasseries.  

 

Figuur 13: Spreiding van Duitse horecazaken in Antwerpen, met differentiatie (1914) 

 

Legende: 
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Bron Figuur 13: De figuur is zelf gemaakt, de kaart is een actuele kaart van Antwerpen afkomstig van Google 

Maps: http://maps.google.be/ 

 

Figuur 13 toont hoe de verschillende Duitse horecazaken verspreid waren over Antwerpen. 

Een eerste concentratie van Duitse horecazaken vinden we in de Stationsbuurt, het was meer 

bepaald een concentratie van Duitse hotels. Het doel van een groot aantal van deze hotels was om 

de reizigers en landverhuizers onderdak te verschaffen nadat ze uit het Oost-station en na 1898 uit 

Antwerpen-Centraal stapten. In de Stationsbuurt waren dan ook veel logementen gevestigd die 

specifiek voor landverhuizers op doorreis bedoeld waren, hier konden zij enkele nachten verblijven 

voor ze naar de Nieuwe Wereld vertrokken vanuit de Antwerpse haven. Deze logementen werden 

door de politie regelmatig gecontroleerd en beoordeeld om de vele wantoestanden tegen te gaan die 

de opvang van landverhuizers in Antwerpen lang hadden gekenmerkt
109

.  

In mijn onderzoek trof ik 3 van deze logementen voor landverhuizers aan.  

In de Statiestraat 42 werd „Hotel Max‟ tot 1914 uitgebaat door de Duitser Hendrik P., die later aan de 

overkant van de straat „Hotel Monopole‟ opende. „Hotel Max‟ werd dan overgenomen door Joseph K. 

Het hotel, met een capaciteit van 182 personen, werd omschreven als een aanbevelenswaardig hotel 

dat ook „betere‟ landverhuizers ontving
110

.  

In de Statiestraat 13 baatte de Duitser Karl W. het hotel „Stadt Frankfurt‟ uit. Karl W. was vroeger nog 

steward geweest op het schip „Waesland‟ dat in dienst was van de „Red Star Line‟. Hij was de enige 

horeca uitbater in deze wijk die vroeger in de zeevaart werkte, later baatte hij dus dit logement voor 

landverhuizers uit dat verbonden was aan de „Red Star Line‟. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog kon 

„Stadt Frankfurt‟ 177 gasten opnemen. Het hotel liet volgens de controleurs veel te wensen over: in 

de verschillende kamers stonden meer bedden dan er personen wettelijk mochten overnachten en de 

eetzaal was te klein en weinig verlucht
111

.  
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Naast de Statiestraat lag de Anneessensstraat, hier baatte de Duitser Friedrich B. het „Hotel Braun‟ 

uit op nummer 29. Ook dit was een logement dat specifiek op landverhuizers was gericht
112

.  

In de Keyserlei vinden we enkele luxueuze hotels die door Duitsers werden uitgebaat, aan de top 

stond ongetwijfeld „Grand Hotel Weber‟, van Nicolas Weber dat het begin van de Keyserlei 

beheerste. Voor de oorlog stelde Nicolas Weber zijn hotel regelmatig gratis ter beschikking voor 

allerlei activiteiten van het Rode Kruis, dat hij ook financieel steunde. Hij was ook actief in de 

soepbedeling aan armen
113

.  

De Duitse hotel uitbaters in de stationsbuurt waren veruit de rijksten uit heel dit onderzoek, ze hadden 

hun grote hotels in volledige eigendom en beschikten daarnaast over heel wat roerende goederen.  

In totaal bezaten 24 Duitse horeca uitbaters onroerend goed in Antwerpen. De 50 overige Duitse 

horeca uitbaters bezaten geen onroerend goed. Zij huurden de horeca zaak die ze uitbaatten, 

meestal van Belgische eigenaars. 

 

Een tweede concentratie van Duitse horecazaken vinden we vlak naast de Scheldekaaien in de buurt 

van de vroegere Rietdijk: de Zakstraat, Zirkstraat, de Burchtgracht, de Saucierstraat en de 

Gorterstraat. Aan de overkant van deze wijk, op de Jordaenskaai, waren 2 grotere cafés gevestigd. 

Één daarvan was het „Café de la terasse Nord‟ dat eigendom was van de stad. Paul H., die vroeger 

zeevaarder was op Belgische schepen, huurde dit café van de stad.
114

 

In de wijk rond de Saucierstraat zelf treffen we vooral kleine cabarets aan die door de Duitse 

migranten meestal werden gehuurd van de eigenaar. De eigenaars waren meestal Belgen. 

Slechts 4 Duitse horeca uitbaters in deze cluster waren ook eigenaar van hun zaak. 

Zo huurt Theodor P. vanaf 1912 een klein estaminet, dat in het contract „herberg‟ werd genoemd. Het 

huurcontract stelde het volgende: 

 

“Tusschen S. D. L., Eigenaarster Molenstraat 63 ter eener zijde en Mr. P., herbergier 

Veemarkt n°1 te anderen zijde, is het volgende huurkontrakt gesloten.  

Artikel 1. De kontraktant ter eener zijde verklaart in huur te geven aan den kontraktant ter andere 

zijde dit aannemende: Een herberghuis gestaan te Antwerpe op de Veemarkt n°1 genoegzaam 

bekend aan den aan de huurder welke er zich mede vergenoegt en verklaart het bezichtigt te hebben 

en goed te kennen.  

Artikel 2. Deze verhuring en huur wordt aangegaan voor den tijd van drij jaren, aanvangnemende op 

de eersten januari 1912 en eindigende op 31 december 1914. 

Artikel 3. Den huurprijs wordt bepaald op zestien honderd en tachtig franken per jaar betaalbaar per 

maand en op voorhand ten huizen van de eigenares. 
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Artikel 4. Onverminderd den huurprijs zal de huurder dragen en betalen alle hoegenaamde kosten en 

contributen op het huis gesteld of later te stellen zoo gewone als buitegewone, uitgezonderd de 

grondlasten van den staat welke voor rekening van den verhuurder zijn.”
115

 

 

Uit onderzoeksverslagen valt af te leiden dat de horecazaken in deze wijk voornamelijk door 

zeelieden, dokwerkers en Duitse migranten werden bezocht. Onder de uitbaters in deze wijk waren er 

5 personen vroeger zelf werkzaam geweest als zeevaarder of havenarbeider. Zoals eerder vermeld 

was er een concentratie van ontuchthuizen in de wijk rond de vroegere Rietdijk. Drie Duitse 

horecazaken waren gekend bij de politie voor clandestiene prostitutie en rond enkele andere hing een 

sfeer van verdenking. Zo stond het estaminet van Henri-Joachim B. bekend voor prostitutie. De 

politiecommissaris meldde hierover het volgende aan de burgemeester en het Ministerie van Justitie: 

  

“Henri-Joachim B. (...) tient effectivement en notre ville un estaminet, rue des trois jambons n° 1, 

qui est considéré comme un lieu de prostitution clandestine et doit, pour cette raison, fermer à minuit. 

(...) Il a à son service, en qualité de servantes les nommées Elisabeth S., née à Borgerhout (...) et 

Louise D., née à La Clinge, Hollande (...) qui ont une réputation morale trés mauvaise. Ces femmes, 

après l‟ heure de la fermeture, sortent et se rendent en ville avec les hommes que la police a fait 

sortir de cet estaminet, probablement pour aller se livrer avec eux à la prostitution dans l‟ un ou l‟ 

autre logement. Quand ces servantes ne sortent pas aprés la fermeture de cet établissement, elles 

se mettent aux fenêtres du premier étages et il résulte des renseignements recueillis qu‟ elles laissent 

rentrer les consommateurs après le départ de la police et ceux-ci y resteraient alors jusqu‟au 

matin.”
116

 

 

Ook de praktijk van „jeneverleursters‟ die de klanten moesten aanzetten om meer te consumeren 

werd in deze wijk niet geschuwd. Zo werd onder andere het estaminet van Johann R. in de 

Saucierstraat enkel bezocht door zeelieden en was er “eene dienster, die enkel gebezigd wordt om 

de klanten tot buitengewoon verteer aan te sporen.”
117

 

 

Langs de Cockerillkaai, aan het begin van de Scheldekaaien, waren enkele gelijksoortige 

horecazaken gevestigd. Ook dit waren kleine estaminets die voornamelijk werden bezocht door 

zeelieden. Drie van de 4 herbergen daar waren volgens de Antwerpse politie “zeer verdacht onder 

zedelijk oogpunt”
118

. In 2 gevallen werd er ook melding gemaakt van „jeneverleursters‟.  
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Dichtbij de vroegere Rietdijk maar iets meer in het Noorden van de stad was er een derde cluster van 

Duitse horecazaken rond de Brouwersvliet, het Falconplein en de dokken. Hoewel de omgeving rond 

de Schippersstraat gekend was voor prostitutie, was geen enkele van de Duitse herbergen of 

estaminets uit deze buurt volgens de politie „verdacht onder zedelijk oogpunt‟. Er werd dan ook geen 

melding gemaakt van prostitutie of „jeneverleursters‟. De zaken in deze buurt werden vooral bezocht 

door Duitse migranten en zeelieden. In deze buurt (Brouwersvliet, Falconplein en rond de dokken) 

waren 7 horeca uitbaters vroeger zelf werkzaam geweest als zeevaarder of havenarbeider. Ook hier 

waren het vooral kleine estaminets die gehuurd werden door de uitbaters, toch waren enkele Duitse 

uitbaters ook eigenaar van hun zaak. Wilhelm S. was de eigenaar van een kroeg in de Verversrui.  

  “Het cliënteel van S. voor den oorlog, bestond uit zeelieden van alle nationaliteiten, zoowel 

Duitschers, Engelschen, Zweden en Noorwegers. Hij was bijzonder gekend tusschen de Engelsche 

zeelieden, om reden hij steeds op Engelsche en Belgische zeeschepen heeft gevaren.”
119

 

 

In de nabije omgeving van de cluster rond het Falconplein waren er nog enkele Duitse horecazaken 

rond de dokken. Rond het Falconplein en de dokken vallen de Duitse herbergen (kleinere 

slaapgelegenheden) op die we nergens anders in de stad terug vinden. Deze herbergen namen, 

vooral Duitse, zeelieden op die in de dokken aan wal lagen. De uitbaters van deze herbergen waren 

vroeger meestal zelf zeelieden of dokwerkers geweest, de helft van deze uitbaters was ook eigenaar 

van zijn herberg.  

Joseph P. huurde een herberg aan de Rijnkaai, naast herbergier was hij zelf nog steeds 

dokwerker
120

.  

Wilhelm H. huurde een herberg in de Amsterdamstraat. Voor hij deze herberg uitbaatte, werkte hij op 

de „Friesland‟ van de „Red Star Line‟
121

. De ligplaats van de „Red Star Line‟ aan de Rijnkaai bevond 

zich trouwens vlakbij zijn herberg.  

Friedrich S. was de eigenaar van een herberg in de Schippersstraat, daarvoor was hij steeds matroos 

geweest
122

.  

In 1908 werd op de Brouwersvliet het „Deutsche Seemannsheim‟ opgericht door de „Verein für 

Deutsche Seeleute‟. Deze vereniging bemiddelde bij de aanmonstering van Duitse matrozen bij 

Duitse rederijen en ze voorzag Duitse zeelui van onderdak en begeleiding. Het zeemanshuis bood 

onderdak aan 100 gasten en werd financieel en materieel gesteund door de Duitse kolonie. Het 

zeemanshuis beschikte onder andere over een fonds waar zeelieden goedkope leningen konden 
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aangaan. Er werden ook amusementsavonden, voordrachten en vieringen georganiseerd. In 1912 

kreeg het zeemanshuis ongeveer 41000 zeelieden over de vloer
123

.  

 

Er waren ook nog een aantal verschillende Duitse horecazaken rond het begin van de Ernest van 

Dijckkaai. Deze horecazaken waren meestal de eigendom van de Duitse uitbater en ook deze zaken 

werden vooral bezocht door zeelieden. Zo was de kroeg „Hafen Börse‟ op de Van Dijckkaai 22  

eigendom van de Duitser Paul Hugo W. Hij was vroeger zelf zeeman en nu werd zijn kroeg veel 

bezocht door zeelieden. Paul Hugo W. werd in 1909 voorzitter van de „Vorstand des Deutschen 

Socialistischen Seefarhtbund‟, een organisatie die zich over Duitse zeelieden bekommerde
124

. 

 

De overige horecazaken waren verspreid over de rest van de stad, er waren nog een aantal 

horecazaken in het centrum van Antwerpen waaronder 4 grotere zaken op de Groenplaats. Onder 

andere het „Hotel de l‟ Europe‟ van Carl R. dat in 1914 vernield werd door Duitse 

bombardementen
125

. 

 

Wat betreft de naamgeving van de Duitse horecazaken hebben we weinig gegevens. Vooral voor de 

kleine estaminets en cabarets vinden we zeer weinig namen, zelfs in gedetailleerde 

onderzoeksverslagen werd de naam van deze horecazaken zelden of nooit genoemd. Van de 28 

namen die bekend zijn, waren er 11 die uitgesproken Frans klonken, 9 die Duits
126

 en 3 die 

Nederlands klonken, de andere namen waren eerder neutraal op dat gebied. De meeste Frans 

klinkende namen waren terug te vinden bij de duurdere horeca zaken aan de Keyserlei en de 

Groenplaats. Een mooi voorbeeld hiervan is het hotel „Français‟ op de Groenplaats. 

De rijkere Duitse migranten leunden immers dicht aan bij de Franstalige elite. De Duits klinkende 

namen waren vooral afkomstig van horeca zaken in de Stationsbuurt en aan de Van Dijckkaai. De 3 

logementen voor landverhuizers in de Stationsbuurt hadden Duits klinkende namen: „Hotel Braun‟, 

„Max‟ en „Stadt Frankfurt‟. Waarschijnlijk was het de bedoeling om Duitstalige landverhuizers aan te 

trekken. Acht namen verwezen naar de afkomst van de horeca uitbater of plaatsen waar hij verbleven 

had: bv. „Westphalia‟, „Rheingau‟, „Rheinischer Hof‟ zijn duidelijke verwijzingen naar Rijnland en 

Westfalen waar de uitbaters waren geboren. Verder waren er: „In de stad Luxemburg‟ waarvan de 

uitbater was getrouwd met een vrouw uit Luxemburg, „Hotel d‟Angleterre‟ waarvan de uitbater in 

Engeland woonde voor hij naar België kwam.  
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Tot slot werpen we nog een blik op het juridisch verleden, in Duitsland en in België, van de Duitse 

horeca uitbaters. In de vreemdelingendossiers zit altijd een overzicht van de veroordelingen die een 

migrant had opgelopen in Duitsland voor hij migreerde en het bevat ook veroordelingen die de Duitse 

migrant opliep in België. Van de 74 personen in dit onderzoek werden 22 personen ooit veroordeeld 

(soms meerdere malen of voor meerdere feiten): 16 personen werden in België veroordeeld en 6 

personen werden in Duitsland veroordeeld, waarvan er 3 personen naar België vluchtten om hun 

straf te ontlopen. 3 personen werden veroordeeld in België en in Duitsland. De meeste 

veroordelingen waren voor geweldplegingen, op de tweede plaats (alleen in België) stonden 

overtredingen in verband met het herbergreglement en dan waren er nog overtredingen van de 

zedenwet. Verder was er nog diefstal en belastingontduiking. In Duitsland waren er ook nog twee 

veroordelingen voor desertie. Het grote aantal veroordelingen in België kan dus deels verklaard 

worden door het feit dat de meeste Duitse migranten pas een horecazaak beginnen in België en in 

België worden veroordeeld voor overtreding van het herbergreglement. In veel gevallen waren de 

veroordelingen in verband met het herbergreglement gekoppeld aan veroordelingen voor 

geweldfeiten, dit kan erop wijzen dat deze geweldfeiten ook plaatsvonden in de horecazaak waar de 

uitbater regulerend moest optreden. 

Er was geen concentratie van veroordeelde Duitse migranten in bepaalde wijken, alle bovenvermelde 

clusters van Duitse horecazaken telden verhoudingsgewijs ongeveer evenveel personen die ooit 

veroordeeld werden.  

 

5.3 Besluit 

 

Horeca vervulde een belangrijke functie in de 19
e
 eeuwse samenleving, het was de plaats waar 

mensen hun sociale netwerken versterkten. Zeker voor vreemdelingen was een sociaal netwerk van 

cruciaal belang om te overleven in hun nieuwe omgeving. Vreemdelingencafés speelden dus een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van sociale relaties bij migranten. De horeca wordt gekenmerkt door 

een sociaal-economische diversiteit en dat is duidelijk ook het geval in dit onderzoek. Bij de Duitse 

horecazaken vinden we drie opvallende clusters met eigen sociaal-economische profielen en 

functies.  

 

Een eerste cluster bevond zich in de Stationsbuurt met daarnaast de Keyserlei. Op één zaak na 

waren alle Duitse horecazaken in deze buurt hotels. De Duitse uitbaters in deze buurt waren bijna 

allemaal eigenaar van hun zaak, zij waren dan ook de rijkste onder de Duitse horeca uitbaters. In de 

stationsbuurt vinden we enkele hotels die specifiek gericht waren op de opvang van landverhuizers 

die tot 1898 in Antwerpen-Oost en later in Antwerpen-Centraal aankwamen. Op de Keyserlei 
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bevonden zich de grotere en luxueuzere hotels met daaraan verbonden cafés en restaurants. Deze 

zaken, meestal met Franse namen, werden vooral bezocht door rijkere personen.  

In het centrum van Antwerpen, vooral rond de Groenplaats, waren nog enkele horecazaken 

gevestigd met min of meer hetzelfde sociaaleconomisch profiel als de zaken op de Keyserlei. 

 

Naast de Scheldekaaien, in de buurt van de vroegere Rietdijk, rond de Saucierstraat, de Zakstraat en 

de Gorterstraat was een tweede concentratie van Duitse horecazaken. Deze zaken waren 

voornamelijk kleine estaminets die door de Duitse uitbaters werden gehuurd van voornamelijk 

Belgische eigenaars. Het gros van het cliënteel van de Duitse horecazaken in deze buurt waren 

Duitse migranten en zeelieden. Deze buurt was lang een centrum voor legale prostitutie maar door 

de herbergwet van 1887 nam het aantal ontuchthuizen af en werd de prostitutie meer clandestien. 

Enkele Duitse estaminets uit deze buurt stonden bekend voor prostitutie en rond andere Duitse zaken 

hing een sfeer van verdenking. De politie meldde in deze buurt ook de aanwezigheid van 

jeneverleursters die bezoekers moesten aanzetten tot verbruik.  

Hetzelfde profiel vinden we terug bij enkele horecazaken langs de Cockerillkaai. 

 

Ten Noorden van de vroegere Rietdijk was er een derde concentratie van Duitse horecazaken rond 

het Falconplein, de Brouwersvliet en de dokken. Ook deze buurt werd vooral bezocht door zeelieden, 

meestal Duitse, Hier bevonden zich vooral kleine estaminets die werden gehuurd. Vooral rond de 

dokken waren er herbergen die onderdak boden aan zeelieden. Door de opening van het Duitse 

zeemanshuis in 1908 werd de buurt rond de dokken nog meer een toevluchtsoord voor zeelieden.  

 

De band tussen de zeevaart en de laatste twee wijken bleek ook uit het feit dat 12 horeca uitbaters uit 

deze ruime buurt werkzaam waren geweest als havenarbeider of zeeman, veel van hen hadden de 

haven van Antwerpen vroeger al bezocht voor ze zich in Antwerpen vestigden. Vermoedelijk 

bouwden ze als havenarbeider of zeeman een sociaal netwerk uit rond de haven dat hen in staat 

stelde om een horecazaak te beginnen en een cliënteel op te bouwen.  
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6 ‘De Groote Oorlog’: 1914 - 1918 

 

6.1 Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog  

 

Aan het begin van de 20
e
 eeuw kwam er een einde aan het harmonieuze Europa met de vorming van 

twee machtsblokken. Frankrijk met Engeland en Rusland enerzijds en het Duitse rijk met Oostenrijk-

Hongarije en Italië anderzijds. België bevond zich als neutrale staat tussen deze twee 

machtsblokken. De rivaliteit tussen de Europese staten verscherpte zienderogen door stijgende 

wapenproductie en militaire afspraken tussen de bondgenoten.  

Op 28 juni 1914 om half elf ‟s morgens ontkende de Bosnisch-Servische student Gavrilo Princip een 

kettingreactie in het Europese kruitvat door de Oostenrijkse troonopvolger, Franz Ferdinand, en zijn 

vrouw te doden in de Bosnische hoofdstad Sarajevo
127

.  

 

6.2 België tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 

Een gedetailleerd overzicht van België tijdens de Eerste Wereldoorlog zou ons te ver voeren, daarom 

is dit een beknopt overzicht van de belangrijkste momenten en gebeurtenissen die ook relevant zijn 

voor mijn eigen onderzoek.  

 

Het Duitse „Schlieffenplan‟ uit 1906 bestond uit een tweefrontenoorlog tegen Rusland en zijn 

bondgenoot Frankrijk. Het Duitse leger zou eerst afrekenen met Frankrijk om zich vervolgens te 

richten op Rusland. Frankrijk moest in een tang worden genomen tussen de Elzas en België. De 

Belgische neutraliteit moest dus geschonden worden
128

.  

 

België zou zijn neutraliteit echter verdedigen, op 29 juli was het Belgische leger op versterkte 

vredesvoet gebracht en 4 dagen later volgde de algemene mobilisatie. Ook intern werd deze 

neutraliteit hoog in het vaandel gedragen, Belgische burgers mochten geen sympathie of antipathie 

laten blijken tegenover burgers uit één van de oorlogsvoerende landen.  

Op 2 augustus 1914 kreeg België van Duitsland een ultimatum met de vraag om zich welwillend op te 

stellen bij een Duitse inval, maar een dag later werd dit ultimatum verworpen en overal in België 

staken patriottische gevoelens de kop op. Her en der verhitten de gemoederen en koelden Belgische 
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burgers hun woede op Duitse huizen en winkels. Duitsers en Oostenrijkers moesten als burgers van 

een vijandige staat halsoverkop het Belgische grondgebied verlaten.  

Op dinsdag 4 augustus verklaarde Duitsland Frankrijk de oorlog en om negen uur ‟s morgens was de 

Duitse inval in België een feit, het Duitse Maasleger van generaal Otto von Emmich was op weg naar 

Luik. Het nieuws van de inval verspreidde zich door het land en zorgde opnieuw voor een heropleving 

van patriottische en tegelijk anti-Duitse gevoelens. Overal in het land vreesde men voor Duitse 

spionnen en barstte er anti-Duits geweld los. Nadat de Luikse forten waren gevallen rukte het Duitse 

leger verder op door België. De honderden burgers die daarbij gedood werden en de ravage in 

steden als Aarschot, Tamines, Dinant en Leuven, zaaiden paniek en afschuw in de rest van België. 

Veel Belgen vluchtten naar het neutrale Nederland, waar begin oktober 1914 meer dan één miljoen 

Belgen verbleven.
129

.  

 

Wanneer ook Brussel bedreigd werd, trokken de regering, koning Albert en het veldleger zich terug in 

Antwerpen dat beschermd werd door een moderne fortengordel. Terwijl de Duitse legers zuidwaarts 

trokken werd er voor Antwerpen een klein leger achtergelaten dat de stad vanuit de lucht beschoot.  

In de nacht van 24 op 25 augustus werd Antwerpen gebombardeerd vanuit zeppelins.  

Tussen 25 augustus en 27 september ondernam het Belgisch leger drie uitvallen vanuit Antwerpen 

tegen de Duitse legers die zuidwaarts waren gegaan om de Britse en Franse legers aan de Marne 

aan te vallen. Nadat de slag aan de Marne verloren was, besloten de Duitsers om eerst de 

Antwerpse vesting in te nemen en op 28 september begon het bombardement op de Antwerpse 

forten. Op 6 oktober kreeg het Belgische veldleger het bevel om zich terug te trekken uit Antwerpen 

richting kust, de regering verliet de stad diezelfde dag en koning Albert volgde een dag later.  

Op 7 oktober begonnen de Duitsers, nog niet op de hoogte van de Belgische terugtocht, de 

Antwerpse binnenstad te bombarderen
130

.  

Op 10 oktober gaf de vesting Antwerpen zich over
131

. 

 

Het Duitse leger rukte verder op richting Belgische kust en werd bij de slag om de IJzer (18 oktober -

10 november 1914) tot stilstaan gebracht. Vanaf dan begon een lange stellingenoorlog. België was, 

behalve een smalle strook achter de IJzer bezet. De Duitse autoriteiten deelden mee dat de 

vluchtelingen, die vooral in Nederland verbleven, veilig konden terug komen naar het bezette België, 

een groot deel deed dit ook
132

.  
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Het Duitse bezettingsbestuur onderscheidde in België 3 zones met een verschillend 

bezettingsregime: het „Etappengebiet‟, het „Operationsgebiet‟ en het „Okkupationsgebiet‟.  

In het „Etappengebiet‟ (West-Vlaanderen, het grootste deel van Oost-Vlaanderen, westelijk deel van 

Henegouwen en het uiterste zuiden van Limburg) heerste de militaire overheid, de „Kommandantüre‟. 

De eigenlijke frontzone of het „Operationsgebiet‟ stond onder toezicht van de Duitse marine.  

Het grootste deel van België (onder andere Antwerpen) was „Okkupationsgebiet‟, hier heerste een 

burgerlijk bestuur, de „Zivilverwaltung‟, naast het militaire bestuur. De „Zivilverwaltung‟ bestond uit 8 

afdelingen die aansloten bij de bestaande ministeries
133

. 

Elke provincie had een militair gouverneur en een provinciale „Zivilverwaltung‟. Aan de gemeentelijke 

bestuursorganen werd niet geraakt maar ze werden onderworpen aan arrondissementele militaire 

„Kreisschefs‟ en burgerlijke „Zivilkommissare‟. Daarnaast was er nog een „Kommandantur‟ in grotere 

gemeentes waar een garnizoen gelegerd was. De bureaucratische dynamiek binnen de 

„Zivilverwaltung‟ zorgde ervoor dat er naast deze organisatie nieuwe bestuurlijke instellingen in het 

leven werden geroepen, er ontstonden meer en meer „Zentralen‟ en „Abteilungen‟. Zo ontstond in 

1915 de „Politische Abteilung‟ die belast werd met delicatere politieke zaken zoals propaganda. Alle 

goederen die in België werden geproduceerd, kwamen onder Duitse controle in de zogenaamde 

„Zentralen‟, b.v.: de „Kartoffelzentrale‟ voor aardappelen en de „Pressezentrale‟ voor kranten. 

Daarnaast werd alles opgevorderd wat het Duitse leger nodig had voor de oorlogsvoering: voedsel, 

uitrusting, paarden, rubber, tin, etc. Er werden ook zware oorlogsschattingen geheven in de bezette 

gebieden
134

.  

 

De Duitse migranten in België kwamen in een lastig parket door de Duitse militaire campagne en de 

bezetting. Bij de Duitse inval in België moesten de meeste Duitse migranten, als onderdanen van een 

vijandige staat, België verlaten en brak er gewelddadig anti-Duits protest los. Als de Duitsers uit hun 

verplichte ballingschap terugkeerden naar het bezette België kwamen ze voor een moeilijke keuze te 

staan.  

 

6.3 Duitse vreemdelingen in Antwerpen tijdens W.O.I 

 

6.3.1 Minderheden in crisismomenten: theoretisch kader  

 

In oorlogssituaties worden nationalistische gevoelens aangescherpt en het is meer regel dan 

uitzondering dat minderheden binnen de samenleving het op die momenten moeten ontgelden. 
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Panikos Panayi geeft een bruikbaar theoretisch kader in verband met de reactie van de dominante 

meerderheid en het bestuur tegen de minderheden. Eerst en vooral maakt hij een onderscheid 

tussen neutrale of bevriende minderheden en minderheden die gelieerd worden aan de vijand, zoals 

vreemdelingen die in een land wonen dat in oorlog is met hun eigen vaderland. De reacties van de 

meerderheid op de minderheden die gepercipieerd worden als vijandig nemen verschillende vormen 

aan. De reacties van de overheid enerzijds en van de bevolking anderzijds zijn hierbij nauw met 

elkaar verweven. Individuele personen die tot de minderheid behoren, worden meestal als één groep 

behandeld en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweedegeneratie migranten of 

vreemdelingen die langer of minder lang in een land wonen.  

Overheden kunnen wetgeving gebruiken tegen de minderheden. Dit uit zich in wetten die bedoeld zijn 

om de vreemdelingen nauwlettend te controleren en de toegang tot het grondgebied te verstrengen. 

De overheid kan beslissen om bezittingen van minderheden te confisqueren en vaak worden 

„vijandige‟ groepen onder dwang van de overheid gemobiliseerd naar gesloten interneringskampen of 

naar andere gebieden.  

De reactie van de overheden wordt vaak gesteund door de bevolking, wat vooral belangrijk is in 

democratische regimes. De media kan dienen als spreekbuis om de vijandige gevoelens tegenover 

bepaalde groepen te uiten, de pers viseert daarbij zowel individuen als heel de groep. Een thema dat 

vaak voorkomt in de reactie van de bevolking is de angst voor spionage door vreemdelingen. In de 

reactie van de meerderheid zit vaak ook een raciale ondertoon en soms gaat dit gepaard met de 

oprichting van nationalistische en xenofobe organisaties door de dominante bevolking. Wanneer er 

ook een economische vijandigheid aanwezig is, worden er vaak stakingen georganiseerd die 

specifiek gericht zijn tegen minderheden. Één van de meest krachtigste reacties is geweld. De 

dominante bevolking kan geweld gebruiken tegen personen of bezittingen van personen die tot een 

minderheid behoren, vaak barst dit geweld los in de vorm van grote rellen
135

.  

 

In het volgende stuk “6.3.2 Augustus 1914 tot 10 oktober 1914” wordt beschreven hoe Duitse 

vreemdelingen in Antwerpen als minderheid werden behandeld door de Antwerpse bevolking en de 

overheden, vanaf het moment van reële oorlogsdreiging tot de verovering van Antwerpen door het 

Duitse leger.  

 

6.3.2 Augustus 1914 tot 10 oktober 1914 in Antwerpen 

 

Door het neutrale statuut van België moesten de overheden in België voorzichtig zijn in de 

behandeling van vreemdelingen, zeker als ze burgers waren van de strijdende naties.  
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Op 31 juli kreeg de Antwerpse burgemeester, Jan De Vos, de vraag van krijgsgouverneur Dufour om 

vooral de Duitse en Nederlandse vreemdelingen in Antwerpen nauwlettend in de gaten te houden in 

verband met mogelijke spionage. De burgemeester riep daarvoor de hulp in van de politie en 

Openbare Veiligheid. Daarop werden enkele lijsten van verdachte vreemdelingen opgesteld
136

.  

Vanaf 2 augustus werd de Antwerpse bevolking onrustig tegenover Duitse vreemdelingen. Die dag 

deelde burgemeester De Vos via aanplakbrieven het volgende mee aan de Antwerpenaars:  

 

 “Aan mijne medeburgers: Hollandsch Limburg is door de Duitsche troepen ingenomen. Het 

grootste gevaar bestaat voor België om een zelfde lot te ondergaan. Antwerpen is in staat van beleg 

verklaard. Ik doe den warmsten oproep tot mijne medeburgers opdat elkeen kalm blijve en bijdrage 

tot de openbare orde.  

Antwerpen, den 2
e
 Augustus 1914. De Burgemeester, J. De Vos.”

137
 

 

Op 4 augustus 1914 braken de eerste grote anti-Duitse rellen uit
138

. Politie en de burgerwacht waren 

niet opgewassen tegen deze volkswoede. De burgemeester nam samen met de krijgsgouverneur 

maatregelen om de situatie onder controle te krijgen waarna de onrust afnam maar niet volledig 

verdween
139

. Zo werden onder andere samenscholingen van meer dan 10 personen verboden en 

bestraft. De volgende aanplakbrief werd in Antwerpen verspreid:  

 

 “Wanordelijkheden hebben zich gisteren in de straten voorgedaan; huizen werden verwoest 

en uitgeplunderd; De Burgemeester, gezien de staat van beleg, willende alle wanordelijkheden 

voorkomen, besluit: Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden. De overtreders 

zullen door de gewapende aangehouden worden en, op staanden voet, ter beschikking gesteld van 

de Krijgsoverheid.  

Ten stadhuize van Antwerpen, den 5
e
 Augustus 1914. De Burgemeester, J. De Vos.”

140
 

 

Na de Duitse inval in België werden onderdanen van de vijandige mogendheden uitgewezen. Het 

uitdrijvingsbevel van Dufour voor Duitsers en Oostenrijkers in Antwerpen werd nog op 4 augustus 

gedrukt: op 6 augustus om middernacht moesten zij Antwerpen verlaten hebben. De meeste Duitsers 

gehoorzaamden dit bevel binnen de opgelegde termijn en de meerderheid vertrok per trein of per 
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schip naar Nederland

141
. Duitsers en Oostenrijkers die het bevel niet opvolgden en zich schuilhielden 

in Antwerpen werden opgespoord, opgepakt, verhoord door de krijgsraad en alsnog uitgedreven en 

mannen van dienstplichtige leeftijd werden opgesloten. Sommige Duitsers kregen toelating om in 

Antwerpen te blijven. Generaal Werbrouck, de stafchef van Dufour, stelde enkele voorwaarden op 

waaraan Duitse of Oostenrijkse vreemdelingen moesten voldoen om in Antwerpen te mogen blijven: 

1) kinderen onder de 18 jaar waarvan de ouders zijn vertrokken,  

2) Belgische vrouwen van Belgische ouders van wie de echtgenoot vertrokken is,  

3) vreemdelingen van wie een zoon in het Belgisch leger dient,  

4) vreemdelingen die hun nationaliteit hebben verloren, wiens zonen in België geboren zijn en in het 

Belgisch leger hebben gediend,  

5) vreemdelingen zonder ouders, die geboren zijn in België en aan de Belgische wetten van de 

dienstplicht hebben voldaan.  

Het is echter onduidelijk of deze voorwaarden ook echt geïmplementeerd werden. Daarnaast konden 

invloedrijke Belgische personen ook tussenkomen ten voordele van vreemdelingen. De regering was 

voorstander van een gematigd beleid tegenover vreemdelingen van vijandige nationaliteit maar begin 

september verstrengde Dufour de maatregelen, tegen 6 september 1914 moesten alle Duitse en 

Oostenrijkse onderdanen België verlaten, zelfs zij die tot Belg waren genaturaliseerd
142

.  

Hoewel Duitse en Oostenrijkse onderdanen werden uitgewezen, werden hun bezittingen en belangen 

beschermd door de Belgische overheid. Enerzijds wilde men de rechten van de vreemdelingen 

beschermen maar anderzijds wilde men de bezittingen vrijwaren om ze later zelf eventueel op te 

vorderen of om latere eisen tot schadevergoedingen te vermijden
143

.  

 

Zoals hierboven al kort werd aangestipt, bleef de Antwerpse bevolking niet onberoerd tijdens de 

eerste fase van de oorlog.  

De Antwerpse pers sprak kwaad over de tolerantie waarmee de stad de Duitse vreemdelingen 

ontvangen had voor de oorlog en keerde zich tegen de Duitse aanwezigheid in Antwerpen. De 

kranten hadden het over een langzame Duitse infiltratie waarvan Antwerpen nu de rekening 

gepresenteerd kreeg. Vooral het Franstalige, katholieke dagblad „La Métropole‟ nam hierin het 

voortouw
144

.  

Op 2 augustus trok een groep gemobiliseerde Duitsers over de Suikerrui terwijl ze strijdliederen 

zongen. Nadat ze een bevel tot ontbinding van de politie weigerden, kwam het tot een confrontatie 
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met de politie en Belgische omstanders

145
. De volgende dag bleef het relatief kalm ondanks het feit 

dat het nieuws over het Duitse ultimatum aan België Antwerpen had bereikt, maar wanneer op 4 

augustus omstreeks 15 u de Duitse inval bekend raakte in Antwerpen barstte de bom. De 

Antwerpenaars verzamelden zich in de straten en met behulp van vlaggen met Belgische, Engelse en 

Franse kleuren, liederen en kreten werd het patriottisme en het anti-Duits protest uitgeschreeuwd. De 

menigte richtte zijn protest tegen Duitse symbolen zoals vlaggen, vlaggenstokken en rijksadelaars. 

Om 18 u verzamelde een massa volk zich op de Antwerpse Meir en bij het warenhuis Tietz 

sneuvelden een Duitse vlaggenstok en rijksadelaar. Daarna begaf de massa zich naar het hotel 

Weber op de Keyserlei dat gespaard bleef van vernielingen. Om 19 u ontstond een betoging op de 

Leopoldsplaats voor het Duitse consulaat die werd ontbonden door de politie waarna de burgerwacht 

de wijk moest bewaken. In deze eerste uren van protest was geweld eerder uitzonderlijk, maar de 

sfeer werd met het uur grimmiger en gewelddadiger. Eerst werden in het Statiekwartier Duitse 

herbergen en hun inboedel vernield. Rond 20 u werd vooral de 1
e
 wijk overspoeld door anti-Duits 

protest, veel van de deelnemers daar hadden ook eerst deelgenomen aan de acties in het 

Statiekwartier
146

. Betogingen van enkele honderden mensen bleven aanzwellen en de politie voelde 

dat ze de situatie niet onder controle konden houden. Er braken vechtpartijen uit en ruiten en vitrines 

werden stuk geslagen, er werden zelfs revolverschoten gelost. Vooral plaatsen waar veel Duitse 

kroegen waren gevestigd zoals de Brouwersvliet, de Van Dijckkaai, de Jordaenskaai, de 

Burchtgracht, de Veemarkt en de Saucierstraat kregen het zwaar te verduren
147

. In de 4
e
 wijk, vooral 

rond de Reyndersstraat, de Plantinkaai, het Zand en de Vlasmarkt, werden 15 Duitse horecazaken 

het slachtoffer van vernielingen
148

.  

In de nacht van 4 op 5 augustus gingen de vernielingen door en werd er ook geplunderd uit de 

vernielde huizen en herbergen. Duitsers die uit Antwerpen wilden vertrekken werden tegengehouden 

op straat en beroofd van hun persoonlijke bezittingen. Na 5 augustus werd de orde langzaam 

hersteld maar de situatie bleef zeer gespannen. Maarten van Alstein schat dat er in totaal 93 

woningen beschadigd waren. De 1
e
 en de 4

e
 wijk werden daarbij het zwaarst getroffen met 

respectievelijk 31 en 26 beschadigde huizen. Het aantal beschadigde herbergen is moeilijker in te 

schatten. De brouwerij „Grandes Brasseries de l‟ Etoile‟ die cafés aan Duitsers verhuurde, maakte 

melding van 51 cafés die beschadigd werden. Klachten over de vernielingen werden pas later 

ingediend doordat de meeste Duitse huurders al vertrokken waren en de Belgische eigenaars van de 

huizen en herbergen wachtten met hun klacht in te dienen
149

.  
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Hoewel vernielingen en plunderingen op grote schaal hadden plaatsgevonden, is het belangrijk om te 

vermelden dat niet alle Duitse herbergen en huizen beschadigd werden. Verslagen van 

wijkcommissarissen en rechtszaken wijzen uit dat in de meeste straten een aantal huizen en 

herbergen werden vernield terwijl andere Duitse herbergen en huizen in diezelfde straat 

onaangeroerd bleven
150

.  

 

6.3.3 Duitse vreemdelingen tijdens de Duitse bezetting 

 

Op 10 oktober 1914 was de Duitse bezetting van Antwerpen een feit. Later deelden de Duitse 

autoriteiten deelden mee dat de vluchtelingen, en dus ook de Duitse en Oostenrijkse vreemdelingen 

die uitgewezen waren, veilig terug konden keren naar het bezette België en een groot deel deed dit 

ook
151

. De Duitse overheden deden trouwens veel moeite om de Duitse vreemdelingen die gevlucht 

waren te overtuigen om naar België terug te keren. Ze beloofden steun aan de vreemdelingen die 

terugkeerden en zetten zich actief in om de Duitse gemeenschappen in België opnieuw op te 

bouwen. Vooral de wederopbouw van de Duitse kolonie in Antwerpen, die men van een groot 

strategisch belang achtte, stond hoog op Duitse agenda
152

. 

 

Over de houding van Duitse vreemdelingen, zowel in België als meer specifiek in Antwerpen, tijdens 

de Duitse bezetting van België is nog maar weinig geweten.  

Francis Sartorius stelt algemeen dat de Duitsers in België twee houdingen aannamen tijdens de 

bezetting. Enerzijds waren er Duitsers die al lang in België woonden en zeer Belgisch gezind waren, 

hun kinderen waren dikwijls al Belg geworden en daarvan boden velen zich aan bij het Belgisch 

leger. Anderzijds waren er Duitsers in België die de Duitse bezetting toejuichten, zij zagen zakelijke 

buitenkansen in de bezetting of de mogelijkheid om een positie te bekleden in het Duitse 

bezettingsbestuur
153

.  

Antoon Vrints schetst een meer genuanceerd beeld wat betreft de houding van Duitse vreemdelingen 

in Antwerpen tijdens de Duitse bezetting. Onder de Duitse notabelen ziet ook hij een groep die de 

Duitse inval duidelijk veroordeelde en zich Belgisch gezind en soms zeer patriottisch opstelde. 

Anderzijds waren er Duitsers die zich Duits gezind opstelden. De Duitse vreemdelingen hadden 

immers de steun van de bezetter nodig om hun gemeenschap opnieuw op te bouwen, sommigen 

zagen ook commerciële en zakelijke buitenkansen om munt te slaan uit de bezetting of belangrijke 

posities te veroveren. Daarnaast was er bij de Duitsers in Antwerpen ongetwijfeld ook verbittering 
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over de uitdrijving en de anti-Duitse rellen van augustus 1914. Duitsers konden zich tot de bezetter 

wenden en via het speciaal daarvoor opgerichte Duitse „Schiedsgericht‟ een schadevergoeding van 

de stad Antwerpen bekomen voor de schade die aan hun huis of zaak was toegebracht. Duitsers in 

Antwerpen zonder militaire opleiding die tussen 17 en 48 jaar oud waren, werden ook ingelijfd bij het 

Duitse leger en om hieraan te ontsnappen trad men vaak in dienst van het Duitse bezettingsbestuur. 

In het activisme waren de Duitsers in Antwerpen nauwelijks geïnteresseerd
154

.  

 

6.4 Duitse horeca uitbaters in Antwerpen tijdens W.O.I             

 

Hier volgen de resultaten van mijn eigen onderzoek. In dit deel volgen we de Duitse horeca uitbaters 

en hun gezin vanaf augustus 1914 tot aan het einde van de Duitse bezetting. Eerst wordt er 

onderzocht waarheen de Duitse horeca uitbaters in Antwerpen vluchtten in augustus 1914. 

Vervolgens werpen we een blik op de anti-Duitse rellen in Antwerpen om te weten te komen of de 

onderzochte horecazaken werden getroffen. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de houding 

van de Duitse horeca uitbaters tijdens de Duitse bezetting.  

 

Over de vlucht en de gedwongen uittocht uit Antwerpen begin augustus 1914 geven de bronnen 

weinig informatie. Uit de onderzochte bronnen blijkt dat een overgrote meerderheid van de Duitse 

horeca uitbaters België wel verlieten maar hoe, wanneer of waarheen blijven meestal onbekend. Voor 

de vrouwen en kinderen van de horeca uitbaters zijn nog minder gegevens beschikbaar. Er zijn zo 

goed als geen gegevens over het precieze moment waarop de Duitse horeca uitbaters uit Antwerpen 

vertrekken. Wat betreft het toevluchtsoord zijn er slechts gegevens over 22 personen. Tabel 15 geeft 

een overzicht van de landen waarheen de Duitsers vluchtten.  

 

Tabel 15: Verblijf van Duitse vluchtelingen uit Antwerpen in het buitenland in augustus 1914 

(n=22) 

Land  Aantal Duitse horeca uitbaters 

Nederland  10 

Duitsland 7 

Verenigde Staten 3 

Engeland 2 

 

De gegevens uit tabel 15 bevestigen wat we al weten uit de bestaande literatuur, namelijk dat de 

meerderheid van de Duitsers in Antwerpen vluchtte naar Nederland en een aanzienlijk deel naar 
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Duitsland ging. De 5 Duitsers die naar de Verenigde Staten en Engeland vluchtten, keerden niet 

meer terug naar België gedurende de Eerste Wereldoorlog.  

In Engeland verbleef onder andere Henri F. die in reeds in juli 1914 gevlucht was uit Antwerpen. Hij 

vertrok met een Engels schip naar Newcastle van waaruit hij naar Buenos Ayres wilde reizen maar hij 

werd opgepakt en opgesloten in Engeland gedurende de rest van de oorlog
155

.  

Hetzelfde overkwam Gustaaf G. die eind juli 1914 naar Londen vaarde, waar hij op 4 augustus als 

Duits onderdaan werd geïnterneerd. Op 29 maart 1916 werd hij met enkele andere Duitsers uit 

Engeland weggebracht en via Vlissingen naar Duitsland gevoerd waar hij de rest van de oorlog 

verbleef bij zijn zuster
156

.  

 

De bronnen bevatten verder informatie over 3 Duitse horeca uitbaters die België niet hebben verlaten 

begin augustus 1914. Alle 3 waren ze volgens de Duitse wet hun Duitse nationaliteit kwijt door een 

10-jarig verblijf in het buitenland zonder contact met Duitsland. Twee van hen waren getrouwd met 

een Belgische vrouw en 1 van hen was getrouwd met een Nederlandse vrouw en hun kinderen 

hadden de Belgische nationaliteit verworven.  

Één van deze drie personen was Carl R., hij had in 1913 een aanvraag tot naturalisatie gedaan maar 

door het uitbreken van de oorlog werd deze aanvraag niet meer behandeld. Op 20 augustus 1914 

kreeg hij officieel toestemming om in België te blijven. Vlak voor de val van Antwerpen vluchtte hij wel 

naar Nederland waar hij de rest van de oorlog doorbracht om de Duitse bezetter te vermijden
157

.  

Friedrich N. kreeg ook toestemming om in België te blijven omdat hij aan het begin van de oorlog zijn 

hotel ter beschikking stelde van de het Rode Kruis, hij bleef in Antwerpen tijdens de bezetting en 

zette zich in voor de Belgische bevolking
158

.  

De derde Duitsers was Nicolas Weber, eigenaar van het „Grand Hotel Weber‟ aan de Keyserlei. Hij 

kreeg geen toestemming om te blijven maar ontvluchtte België niet en verbleef in augustus 1914 in 

zijn buitenverblijf te Brasschaat. Zijn twee oudste zonen dienden zich in augustus 1914 aan bij het 

Belgisch leger en de burgerwacht. Een verslag uit 1922 van de burgemeester van Brasschaat aan de 

Procureur des Konings van Antwerpen vermeldt het volgende:  

 

“Bij het uitbreken van de oorlog heeft hij als duitsch onderdaan het land moeten verlaten, en 

bevond hij zich op dien ogenblik (...) op zijn buitenverblijf „De Zwaan‟ te Brasschaat en op dien 

ogenblik in volle straat zijne Duitsche gevoelens lucht gaf met te roepen “Vive la guerre, Vive l‟ 
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Allemagne”, en naar men ons verzekerd, heeft hij hiervoor slagen opgelopen van de opgewonden 

menigte.”
159

 

 

In mijn onderzoek is dit trouwens ook het enige bekende geval van lichamelijk geweld tegen Duitse 

horeca uitbaters in Antwerpen tijdens de begindagen van augustus 1914. Een aantal Duitse horeca 

uitbaters werden echter wel het slachtoffer van anti-Duits geweld in Antwerpen waarbij hun 

bezittingen vernield en in de meeste gevallen ook geplunderd werden. Volgens de verslagen hadden 

zij allen Antwerpen al verlaten voor de rellen. In totaal heb ik gegevens gevonden over 18 horeca 

uitbaters van wie bezittingen vernield of geplunderd werden. In het sekwesterarchief worden deze 

vernielingen en plunderingen enkel vermeld als de Duitse horeca uitbater een schadevergoeding 

vroeg aan het Duitse „Schiedsgericht‟, de overige gegevens kunnen terug gevonden worden in de 

bundel SAA, MA, 3214, woelingen en onlusten. Wie deze laatste bundel bestudeert, zal merken dat 

er veel meer Duitse horecazaken werden getroffen dan het aantal dat ik vermeld. Van deze Duitse 

horeca uitbaters zijn er echter geen sekwesterdossiers opgesteld of bewaard gebleven. Ik zal mij hier 

beperken tot de studie van de groep Duitse horeca uitbaters die ik in het sekwesterarchief heb 

gevonden.  

 

Tabel 16: Plaats van de vernielingen tijdens de anti-Duitse rellen van augustus 1914 (n = 18) 

Wijk Aantal getroffen horecazaken 

Wijk 1 11 

Statiekwartier 4 

Wijk 4 3 

 

Zoals de literatuur bevestigt, werden het Statiekwartier, de 1
e 
en de 4

e
 wijk het hardst getroffen door 

de anti-Duitse rellen. Van de horecazaken die ik onderzocht, was grootste aantal getroffen zaken 

gelegen in de 1
e
 wijk. Vooral rond de Saucierstraat ging het er heftig aan toe.  

Een adjunct-commissaris van de politie van de 1
e
 wijk schreef op 25 augustus 1914 het volgende 

verslag over één van de getroffen herbergen:  

 

 “(...) dat in de nacht van 4 op 5 dezer, in onze stad een oproer tegen de duitschers 

uitgebroken is. In vele huizen door duitschers bewoond, werden ruiten, vitrienen en meubelen 

verbrijzeld. De politie was niet in staat zulks te beletten. In het huis Jordaenskaai n° 19 toehoorende 

aan de heer B., en bewoond door den duitscher H. Richard heeft men daar de vitrien, ongeveer 4,90 

X 3,00 meter groot, verschillige ruiten, zes marmere tafels, toog, schabben, stoelen, luster, spiegels, 

eene schilderij, enz. verbrijzeld. Wij kunnen niet vaststellen hoeveel de schade bedraagt, de 
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bewooner die vertrokken is, hebben wij niet kunnen onderhoren. De daders van het feit in kwestie zijn 

tot hiertoe ongekend gebleven.”
160

 

 

Uit andere verslagen en meldingen blijkt dat vooral het inslaan van ruiten een veel voorkomende 

vorm van vernieling was. Dat was ook het geval in de 4
e
 wijk waar 3 Duitse horecazaken uit mijn 

onderzoek werden beschadigd. Deze 3 zaken waren gelegen tussen de Cockerillkaai en de Waalse 

kaai. Een adjunct-commissaris uit de 4
e
 wijk maakte dit verslag over de vaststellingen die hij samen 

met een collega deed op 4 augustus rond 11 uur ‟s avonds aan de Cockerillkaai. 

 

 “(...) Honderdtallen personen gewapend door allerhande voorwerpen zoals ijzeren staven, 

stokken en planken verbrijzelden de herberg n°6, Cockerillkaai bewoond door den duitscher Lorenz 

Walther C.H. (...). Na de glazen deuren ingestampt te hebben, drongen zij in dit lokaal, en vernielden 

al wat er zich bevond. Een rijwiel werd op straat gesleurd en vernield. De volgende herbergen 

ondergingen hetzelfde lot: 2) Cockerillkaai 13 (...) 3) Cockerillkaai n°14 (...) 4) Cockerillkaai n°15 (...) 

5) Cockerillkaai n°26, bij L. Gustaaf- August (...) 8) Visscherkaai, 1, bij K. Willem (...) 9) alsook bij den 

bakker Vlaamsche kaai, 22, (...). Gansch de inboedel zoals buffetten, electrische pianos, tafels en 

stoelen werden vernield. In de herberg der Visscherskaai werden tafels, stoelen en een gedeelte der 

electrische pianos in het sasdok geworpen. Toen wij voor deze herberg het volk wegdreven werd er 

een revolverschot gelost en toen ik mij terugtrok werden wij allerhande voorwerpen naar het hoofd 

geworpen, zoals steenen, stukken ijzer en stokken. Wij waren overmand en waren niet bij machte de 

woelmakers te verdrijven dan wanneer ons hulp werd toegezonden, door den kraaiendienst en de 8
e
 

wijk. Verscheidene dier inbrekers kon ik bij den kraag vatten maar de aanwezigen verplichtten ons 

hem los te laten. Wij zouden dezen niet kunnen herkennen. Nergens werden bewoners aangetroffen, 

waarschijnlijk waren zij reeds gevlucht want wij hebben hen niet terug gezien.”
161

 

 

In het Statiekwartier werden 4 horecazaken uit de onderzochte groep beschadigd, onder andere het 

„Hotel Westphalia‟ van Wilhelm T. Tijdens de Duitse bezetting wendde hij zich tot het Duitse 

„Schiedsgericht‟ om een schadevergoeding te krijgen van de gemeente Antwerpen. De uitspraak van 

het „Schiedsgericht‟ op 3 november 1915 luidde als volgt:  

 

 “ (...) Die Gemeinde Antwerpen wird verurteilt, dem Gastwirt Wilhelm T. die summe von 

20000 (zwanzigtausend) Franken zu zahlen.  

(...) BEGRUENDUNG: Die Klaeger Wilhelm T. verlangt von der Beklagten 26802 Franken 

Schadenersatz, weil ihm durch die Anfang August 1914 erfolgte Pluenderung seiner Gastwirtschaft 
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“Hôtel Westphalia”, belegen zu Antwerpen, Bahnhofplatz, 2/3, durch den Poebel ein Schaden in 

dieser Hoehe entstanden sei. Die beklagte Gemeinde ist vom Verhandlungstermin ordnungsmaessig 

verstaendigt worden, aber nicht erschienen. Das Gericht hat daher den erhobenen Ersatzanspruch 

von Amtswegen geprueft. Die Beweisaufnahme hat ergeben, das in den ersten Tagen des August 

1914 eine wohl tausenkoepfige Volksmenge das Hotel Westphalia gestuermt hat. Nach den 

Feststellungen sind einzelne Personen aus der Menge auch in das Haus eingedrungen. Der Zeuge 

V. hat dann noch festgestellt, dass in dem Hause viel demoliert war.”
162

 

 

Wilhelm T. was niet de enige Duitse horeca uitbater die een schadevergoeding van de stad 

Antwerpen toegewezen kreeg van het Duitse „Schiedsgericht‟, in totaal kregen 10 van de 

onderzochte Duitsers op die manier een schadevergoeding van de stad Antwerpen. De kleinste 

schadevergoeding bedroeg 120 Belgische frank en de grootste bedroeg 30000 Belgische frank. De 

meeste schadevergoedingen lagen tussen 5000 en 10000 Belgische frank.  

Nicolas Weber vormde een merkwaardig geval. Tijdens de bezetting wendde hij zich ook tot het 

Duitse „Schiedsgericht‟ om een schadevergoeding te bekomen voor vermeende beschadigingen en 

plunderingen in zijn villa te Brasschaat. Deze aanvraag werd op 28 juni 1916 verworpen door het 

Schiedsgericht dat zich onbevoegd verklaarde in de zaak. Een onderzoek door het gemeentebestuur 

van Brasschaat had eerder ook al uitgewezen dat er niets was beschadigd of geplunderd in de villa 

van Weber. In mijn onderzoek was dit het enige geval waar een aanvraag tot schadevergoeding werd 

verworpen door het Duitse „Schiedsgericht‟
163

.  

 

Nu volgt een bespreking van de houding van de Duitse horeca uitbaters in Antwerpen tijdens de 

bezetting. In de bronnen vinden we gegevens die ons toelaten om de houding van 42 Duitse horeca 

uitbaters tijdens de bezetting te bespreken. De overige 32 dossiers bevatten geen informatie over het 

gedrag tijdens de bezetting. 

Tabel 17 probeert een overzicht te geven van de verschillende houdingen tijdens de bezetting, het is 

echter belangrijk om te beseffen dat deze onderverdeling weinig plaats laat voor nuances en 

onderlinge verschillen tussen Duitsers met dezelfde houding. De tabel en de onderverdeling zijn 

echter wel noodzakelijk om een algemeen overzicht te geven van de verschillende houdingen tijdens 

de bezetting. In de bespreking van tabel 17 zal ik wel enkele belangrijke nuances aanbrengen en mijn 

onderverdeling rechtvaardigen, maar een persoonlijk gegeven zoals Duitse of Belgische gezindheid 

is nu eenmaal geen wetenschappelijk feit dat volledig objectief kan vastgesteld worden en de 

beweegreden om een bepaalde houding aan te nemen, kan moeilijk worden gevonden in de bronnen. 

Mijn resultaten zijn gebaseerd op onderzoeksverslagen, juridische stukken en persoonlijke 

documenten die enerzijds vrij objectieve beschrijvingen van concrete daden en handelingen bevatten, 
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anderzijds vinden we ook eerder subjectieve getuigenissen en beschrijvingen die weergeven hoe de 

houding van de Duitse horeca uitbater werd gepercipieerd. Over de houding van de vrouwen en 

kinderen geven de bronnen veel minder informatie, een aparte bespreking zou dan ook weinig 

opbrengen. Wanneer er toch informatie voorhanden is, zal die worden opgenomen in de bespreking 

van de houding van de horeca uitbater. Algemeen kunnen we stellen dat de meeste vrouwen en 

kinderen dezelfde houding als de huisvader aannamen.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 17: Houding van de Duitse horeca uitbaters tijdens de bezetting (n = 42) 

Houding tijdens de bezetting Aantal Duitse horeca uitbaters 

Verblijf in buitenland  

(gedurende het grootste deel van de bezetting) 

15 

Soldaat in het Duits leger 8 

In dienst van de Duitse bezetter 5 

Duits gezind (zonder actieve inzet) 5 

Actieve steun aan België of Belgische burgers 4 

Belgisch gezind (zonder actieve inzet) 3 

Dubbele houding 2 

 

Tabel 17 toont aan dat een groot deel van de Duitse horeca uitbaters tijdens de bezetting in het 

buitenland verbleef. Elf van deze 15 Duitsers vluchtten al in augustus 1914 naar het buitenland en 

keerden tijdens de bezetting niet meer terug naar België. De overige 4 horeca uitbaters vertrokken op 

een later moment uit Antwerpen. In tabel 18 gaan we even dieper in op de precieze verblijfplaatsen. 

Vier Duitsers verbleven in meerdere landen tijdens de bezetting, er zijn dus meer dan 15 

verblijfplaatsen in tabel 18. 

 

Tabel 18: Verblijfplaats van Duitse horeca uitbaters in het buitenland tijdens de bezetting  

(n = 15) 

Land  Aantal Duitse horeca uitbaters 

Duitsland 6 

Nederland 5 

Verenigde Staten  4 
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Engeland  3 

Frankrijk  1 

Italië 1 

Zweden 1 

 

Verblijf in Duitsland: 

 

Zes Duitse horeca uitbaters verbleven tijdens het grootste deel van de bezetting in hun vaderland. 

Vier van deze Duitsers vluchtten met heel hun gezin begin augustus 1914 van Antwerpen naar 

Duitsland en kwamen niet meer terug. Twee Duitsers bleven eerst een tijdje in bezet Antwerpen en 

vertrokken later naar Duitsland. 

Lorenz Walther C.H. baatte een herberg uit op de Cockerillkaai n° 6 die werd vernield tijdens de anti-

Duitse rellen. Hij was met zijn gezin al voor 4 augustus naar Duitsland gevlucht. In 1915 keerde 

Lorenz Walther nog enkele dagen terug naar Antwerpen om een schadevergoeding te verkrijgen via 

het Duitse „Schiedsgericht‟
164

.  

Een ander voorbeeld was Michel B.I., hij baatte samen met zijn Belgische vrouw een herberg uit in de 

Prinsstraat 2 die ongeschonden bleef tijdens de anti-Duitse rellen. Wanneer de oorlog uitbrak, 

vluchtte hij met zijn vrouw en zijn zoon naar Duisburg in Duitsland waar hij gedurende de rest van de 

oorlog in een fabriek werkte. In Duitsland moest hij zich melden bij het leger maar hij werd afgekeurd 

voor zijn slechte ogen. Zijn vrouw keerde in 1916 alleen terug naar Antwerpen om de herberg in de 

Prinsstraat alleen uit te baten maar na de oorlog moest zij België verlaten en keerde ze terug naar 

haar echtgenoot en zoon in Duitsland
165

.  

Twee Duitse horeca uitbaters, Friedrich I. en Gustave G. lieten kinderen achter in Antwerpen. De 4 

oudste zonen van Friedrich I. traden allemaal in dienst van de Duitse politie in Antwerpen en werden 

na de oorlog veroordeeld voor verraad
166

. De oudste zoon van Gustave G. probeerde om zich bij het 

Belgisch leger aan het front aan te sluiten maar hij werd door het Duits leger gearresteerd en naar 

Duitsland gebracht, een andere zoon deed tijdens de oorlog spionagewerk voor het Belgisch leger
167

.  

 

Verblijf in het buitenland, niet Duitsland: 

 

De meerderheid van de 9 Duitsers die België ontvluchtten en in een ander land dan Duitsland 

verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog lijken eerder Belgisch gezind te zijn geweest, meestal 
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vluchtten ze met heel hun gezin om de Duitse bezetting te vermijden. Hieronder worden 3 

voorbeelden beschreven die exemplarisch zijn voor meerderheid van deze groep. 

Francois P., eigenaar van het café „Français‟ op de Groenplaats, vluchtte in augustus 1914 met zijn 

gezin naar Boston in de Verenigde Staten om “elk contact met de Duitse bezetter te mijden” en om te 

vermijden dat zijn zoon zou ingelijfd worden in het Duitse leger. Later verkreeg Francois P. de 

Amerikaanse nationaliteit
168

.  

Ook Alexander K. vluchtte in augustus 1914 naar de Verenigde Staten, maar hij verbleef en werkte in 

New York tijdens de oorlog. Alexander K. vluchtte alleen naar de Verenigde Staten en liet zijn vrouw 

en kinderen, allen geboren in Antwerpen, achter. De Amerikaanse autoriteiten schreven over hem in 

1919: “(...) he has always been a peacable and orderly citizen, both in Belgium and United States, 

and that he was in sympathy with the allies and their cause during the war.” Dit kan bevestigd worden 

door het feit dat zijn enige zoon vocht in het Belgische leger en zijn vrouw en dochters Ernest 

Buerbaum verstopten, deze persoon werd gezocht door de Duitse politie. Ernest Buerbaum was de 

zoon van Jozef Buerbaum die onder het pseudoniem „Janus Droogstoppel‟ clandestien pamfletten 

tegen de Duitse bezetter publiceerde
169

.  

Een andere Duitse horeca uitbater Carl R., die in augustus 1914 van de Belgische overheid 

toestemming kreeg om in België te blijven, vertrok vlak na de val van Antwerpen met heel zijn gezin 

naar Nederland om de Duitse bezetting te vermijden. In Nederland zou hij zich inzetten om gevluchte 

Belgen op te vangen. Het gezin R. woonde later tijdens de oorlog ook nog in Italië, Frankrijk en 

Engeland
170

.  

 

De overige 27 Duitse horeca uitbaters woonden gedurende het grootste deel van de oorlog en de 

bezetting wel in Antwerpen.  

 

Soldaat in het Duits leger: 

 

Acht Duitsers werden ingelijfd in het Duits leger. Hoe, waar en wanneer dit gebeurde of waar ze 

werden ingezet is echter onduidelijk. Aangezien ze dienstplichtig waren, konden ze niet al te oud zijn 

geweest. De bezetter had in Antwerpen uitgehangen dat alle Duitse mannen zonder militaire 

opleiding tussen 17 en 45 jaar zich moesten melden bij het Duitse leger
171

. Aan de hand van hun 

geboortejaar heb ik gekeken naar hun leeftijd in 1914. In 1914 waren deze 8 mannen tussen 33 en 

44 jaar oud, de meesten schommelden rond 35 jaar en woonden nog geen 10 jaar in België. Voor de 

rest is er dus weinig informatie over hun legerdienst. 
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Van Friedrich S. is geweten dat hij pas in 1917 werd ingelijfd in het Duits leger, waarna hij gewond 

raakte aan het front en de rest van de oorlog doorbracht in een ziekenhuis in Duitsland
172

.  

Drie van deze Duitsers kregen van het „Schiedsgericht‟ schadevergoedingen toegewezen van 30000, 

18500 en 8620 Belgische frank. Deze 3 schadevergoedingen behoren tot de 4 hoogste 

schadevergoedingen uit mijn onderzoek. Zij werden dus waarschijnlijk bevoordeeld door het Duits 

gerecht. 

De bronnen bevatten informatie over de houding van 4 echtgenotes van Duitse horeca uitbaters die 

werden ingelijfd in het leger. Twee echtgenotes van Duitse horeca uitbaters / soldaten, beiden 

geboren in België, werkten voor de Duitse Zivilverwaltung in Antwerpen, terwijl twee andere 

echtgenotes de horecazaak in Antwerpen uitbaatten tijdens de bezetting. Die laatste 2 horecazaken 

stonden tijdens de bezetting bekend als zeer Duits gezind. Zo was er onder andere het hotel „Max‟ in 

de Statiestraat 42, dat aan het begin van de oorlog werd uitgebaat door Joseph K. en vroeger een 

hotel voor landverhuizers was. Terwijl Joseph in het Duitse leger diende, baatte zijn Duitse vrouw het 

hotel uit dat door enkele getuigen werd beschreven als: “(...) une maison allemande. La clièntèle était 

presqu‟ exclusivement composée de sous-officiers et de soldats allemands. On y organisait des fêtes 

allemandes; on s‟ y livrait à un commerce intense de denrées alimentaires, de viandes, etc. au profit 

exclusif des armées allemandes.”
173

 Over de houding van de andere echtgenotes geven de bronnen 

geen informatie. Over de kinderen van deze Duitsers is niets geweten, de meesten waren simpelweg 

te jong om een bepaalde houding aan te nemen tijdens de oorlog.  

 

In dienst van de Duitse bezetter: 

 

Vijf Duitse horeca uitbaters waren in dienst van de Duitse bezetter. Het waren allemaal vijftigplussers 

in 1914 die al meer dan 10 jaar, de meesten al meer dan 20 jaar, in België woonden. Zij waren dus 

niet dienstplichtig voor het Duitse leger en waarschijnlijk was hun houding dan ook een bewuste 

keuze.  

Friedrich L. trad kort na de Duitse verovering van Antwerpen in dienst bij de Duitse krijgsbakkerij. 

Vanaf 1917 werkte hij als „levensmiddelagent‟ voor de Zivilverwaltung en was hij als dusdanig belast 

met het opsporen en in beslag nemen van, vermoedelijk gesmokkelde, levensmiddelen. In een 

rapport aan de Procureur des Konings werd vermeld:  

 

“Door zijne handelswijze tegenover de belgische bevolking, bijzonder in de oogenblikken dat 

onze landgenoten gebrek leden aan voedingsmiddelen; welke hun; indien zij er in gelukten zich op 

den buiten aan woekerprijzen aan te schaffen; door dergelijke agenten als L. werden ontnomen, 

gevolgd van straffen van wegens den vijand; heeft hij zich den haat der bevolking op den hals 
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geladen, zodanig dat hij bij den wapenstilstand werd aangehouden ter beschikking der 

krijgsveiligheid.”
174

  

 

De Belgische vrouw van Friedrich L. hield de kroeg op de Falconrui open die tijdens de oorlog veel 

bezocht werd door Duitse soldaten. Zijn jongste zoon werkte als vrijwilliger in een fabriek in 

Duitsland
175

.  

Julius M. werkte tijdens de oorlog voor de Duitse bezetter als spoorwegarbeider. Volgens getuigen 

was hij ook zeer Duits gezind en “(...) werd hij hiervoor veracht door zijn buren.” Zijn enige dochter 

huwde in 1915 met een Duitse legerofficier
176

.  

Franz P. baatte tijdens de oorlog samen met zijn Duitse vrouw een herberg uit in de Schippersstraat 

die druk bezocht werd door Duitse soldaten. Naast deze herberg opende hij tijdens de bezetting een 

militaire kantine in Beverlo, bij de kazerne van Leopoldsburg. Vanaf 1917 verlieten hij en zijn vrouw 

Antwerpen om deze kantine voltijds uit te baten. Getuigen zeiden het volgende over Franz P.:  

 

 “P. was een duitscher die hier sinds jaren woonde. Fanatiek gedroeg hij zich niet, doch was 

stellig overtuigd der duitsche overwinning. Hij heeft zich, niet tegenstaande die overtuiging nooit 

onhebbelijk gedragen tegenover de geburen, en liet zich zelfs nogal wat gezeggen.”
177

 

 

Johan S. werkte tijdens de bezetting voor de Duitse oliecentrale waarvan het kantoor gevestigd was 

op de Meirplaats. In deze hoedanigheid werd hij dikwijls gezien met Duitse militairen waarmee hij 

door de stad reed
178

.  

Ten slotte was er Hermann G. die tijdens de oorlog in Brussel voor de Duitse aardappel- en 

botercentrale werkte. Zijn Duitse vrouw baatte de herberg in Antwerpen verder uit die tijdens de 

bezetting veel werd bezocht door Duitse soldaten
179

.  

 

Duits gezind: 

 

Dan waren er nog 5 Duitsers die niet in dienst waren van de Duitse bezetter maar zich op de één of 

andere manier toch profileerden als Duits gezind.  

Joseph S. baatte in het centrum van Antwerpen, op de Sint-Kathelijnevest een hotel uit. Dit hotel 

werd vooral bezocht door Duitse soldaten en officieren met wie S. “zeer gemoedelijk omging.”
180
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Hetzelfde werd gemeld bij Karl K. en bij de weduwe Barbara R. wiens twee dochters tijdens de oorlog 

huwden met Duitse soldaten en wiens zoon vrijwillig in Duitsland werkte
181

.  

Ernst F. baatte voor de oorlog een restaurant uit in Hoboken op de Dorpsplaats. In augustus 1914 

vluchtte hij met zijn gezin naar Duitsland en in november 1914 keerden ze terug naar Hoboken. Hij 

tekende twee keer in op een Duitse oorlogslening, telkens voor 100 Belgische frank. Zijn zaak in 

Hoboken werd door het Duitse leger aangeraden bij zijn soldaten en officieren. Uit rondvraag in 

Hoboken bleek het volgende:  

 

 “Tijdens den oorlog werd zijne herberg uitsluitelijk bezocht door duitsche krijgslieden. Gansch 

zijnen omgang was duitsch. In zijne gesprekken en ook aan zijne handelswijze was het te zien dat hij 

zeer duitsch gezind was. Zijne kinderen waren eveneens zeer duitsch gezind en hielden zich niet op 

dan met duitsche officieren. In de gebuurte werd hij algemeen veracht bij zo verre dat geen Belg in 

zijne herberg durfde gaan.”
182

 

 

De Duitse echtgenoot van Emile F., die zelf in Duitsland was geboren, bracht de oorlog door in een 

psychiatrisch centrum waar hij in 1917 overleed. Emile F. baatte in de Dodoensstraat de kroeg uit en 

zou zich samen met haar zoon steeds vijandig tegenover de Belgische bevolking hebben opgesteld. 

Haar zaak werd voornamelijk bezocht door Duitse politieagenten
183

.  

 

Actieve steun aan België of Belgische burgers: 

 

Vier Duitse horeca uitbaters verleenden tijdens de bezetting diensten aan de Belgische bevolking.  

Edouard O. baatte voor en tijdens de oorlog het chiquere hotel „Habis‟ uit op de Keyserlei. Tijdens de 

bezetting hielp hij samen met zijn gezin vele Belgische burgers op allerlei manieren: hij verstopte 

Belgische burgers die door de Duitse politie werden gezocht en hielp enkele van hen over de grens, 

hij bracht brieven van Frankrijk naar Antwerpen, hij bracht geld naar Belgen die naar Nederland 

waren gevlucht en hij zond hulppakketten naar Belgische krijgsgevangenen. Men had dan ook veel 

lof over deze man. In verschillende getuigenissen en verslagen werd vermeld dat het „betere‟ 

cliënteel van voor de oorlog de zaak bleef bezoeken maar daarnaast werd het hotel, waaraan ook 

een café was verbonden, ook veel bezocht door Duitse officieren. Het is interessant om te lezen dat 

officiële verslagen en getuigen dit meldden met de toevoeging: “Nu zulks gebeurde bijna overal.” Een 

horeca zaak die bezocht werd door Duitse soldaten en officieren was dus blijkbaar niet automatisch 

slecht, veel hing ook af van de manier waarop de individuele horeca uitbater zich opstelde tegenover 

de Duitse bezetter en de Belgische bevolking. Het dossier van Edouard O. bevat ook nog een 
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interessant verslag over een woordenwisseling tussen Edouard O. en enkele Belgen waaruit ten 

eerste blijkt dat Edouard werd gerespecteerd door de Belgische bevolking tijdens de bezetting en ten 

tweede dat hij zijn Duitse afkomst niet zomaar verloochende ondanks het feit dat hij de Duitse 

bezetter tegenwerkte.  

 

 “Zekeren avond, na het sluitingsuur, kwam O., in het café: Taverne de la Comedie, bij 

Fernand, hoek van de Meirplaats en Kolvenierstraat. Het café was gesloten, maar er waren nog 

verschillige klanten binnen waaronder apothekers en nog andere goede burgers der stad. Om binnen 

te kunnen moest hij aankloppen en zoodra de klienten gezien hadden dat hij het was zegden zij, och, 

‟t is wel een duitsch van geboorte maar tis toch eenen braven belg, laat hem maar binnen. Er werd 

over het een en ander gesproken, ook over de duitschers; de klanten waren al wat vranker geworden 

en durfden reeds wat meer zeggen. Opeens werd O. kwaad, zegde: de duitschers zijn brave mensen 

en de Belgen hebben ongelijk. Het kwam zoo ver dat de klanten vreesden last te krijgen met de 

patrouilles die destijds ‟s nachts rondgingen. Ze vluchtten en verscholen zich bij den apotheker er 

rechtover. De baas zette O. aan de deur waar er nog wat woorden werden gewisseld, maar er is dan 

toch niets van gekomen. De baas heeft enige dagen schrik gehad, denkende dat O. hem bij de 

duitschers zou verraden hebben. De personen die er tegenwoordig waren bezochten ook het café 

gehouden door O., doch kwamen er na dit voorval niet meer. Toen O. deze woorden sprak bevond hij 

zich onder den invloed van den drank.”
184

 

 

Wilhelm P. pendelde voor de oorlog enkele malen per jaar tussen Antwerpen en New York. Aan het 

begin van de oorlog bevond hij zich in Antwerpen en vluchtte begin augustus 1914 alleen naar 

Nederland en liet zijn Nederlandse vrouw achter in Antwerpen. Vanuit Nederland vertrok hij op 11 

augustus 1914 naar New York in Verenigde Staten. Op 14 december 1914 verkreeg hij daar de 

Amerikaanse nationaliteit en kort daarna, in februari 1915, keerde hij via Nederland terug naar België 

waar hij werd aangehouden door de Duitse bezetter maar kort daarna weer vrijgelaten wegens 

gezondheidsproblemen. Tijdens de bezetting was P. vertegenwoordiger van de brouwerijen 

„Hermans‟ en „Bavaro-Belge‟ terwijl zijn vrouw hun kroeg aan het Falconplein uitbaatte. Wilhelm P. 

smokkelde verschillende Belgische jongeren en brieven over de Nederlandse grens
185

.  

Maria M. baatte voor de oorlog samen met haar twee zusters een kroeg uit aan het Falconplein. Op 8 

augustus 1914 hebben zij Antwerpen verlaten en daarna verbleven ze in Nederland bij familie. Op 18 

november keerde Maria met haar zusters terug naar Antwerpen. Ze hielden de herberg open maar 

zochten nooit contact met de bezetter en om elke twijfel rond hun Belgische trouw te vermijden, 

namen ze het Duits klinkend uithangbord voor hun zaak weg. Wanneer de bezetter koper opeiste van 

                                                 
184

 RAB, SEKWESTER WOI ANTWERPEN PK, 136 en ARA, Sûreté Publique, 571 408. 
185

 RAB, SEKWESTER WOI ANTWERPEN PK, 660. 



88 

 
de Belgische bevolking verstopten de zusters een grote hoeveelheid koper van hun buurman, een 

groothandelaar in metaal, in hun tuin
186

.  

Friedrich N. was voor de oorlog uitbater van het „Hotel d‟Angleterre‟ aan de Van Dijckkaai. Wanneer 

de oorlog uitbrak, bleef hij in Antwerpen en stelde hij zijn hotel ter beschikking van het Belgische 

Rode Kruis. Tijdens de bezetting sloot hij zijn zaak. Friedrich N. verstopte compromitterende papieren 

en brieven toen de Duitse politie een Belgisch spionagenetwerk rond een zekere Van Buynder en 

Van Temsche onderzocht. In deze zaak werden een zestal Belgen gefusilleerd, maar door het 

optreden van Friedrich N. werd het leven van verschillende andere Belgen gered
187

.  

 

Belgisch gezind 

 

Drie Duitse horeca uitbaters waren volgens getuigen en onderzoeksverslagen Belgisch gezind, maar 

ze verleenden geen diensten aan de Belgische bevolking.  

Heinrich P. verbleef al sinds 1886 in België en was de eigenaar van het hotel „Monopole‟ in de 

Statiestraat. Tijdens de bezetting wilde men hem verplicht inlijven in het Duitse leger, maar hij 

verzette zich en toonde blijkbaar succesvol aan dat hij zijn Duitse nationaliteit kwijt was. Voorts 

toonde hij zich steeds Belgisch gezind en overtuigd van de geallieerde overwinning. Zijn oudste zoon 

probeerde zich als vrijwilliger bij het Belgisch leger aan het front te voegen maar werd opgepakt door 

het Duitse leger
188

.  

De Duitse man van Johanna D. overleed in 1914 voor de oorlog. Zelf was zij ook afkomstig van 

Duitsland. Zij verhuurde wel kamers aan Duitse soldaten maar getuigen meldden dat zij geen 

omgang had met de Duitse soldaten en dat ze zich steeds Belgisch gezind opstelde
189

.  

Wilhelm S. zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder werd op vijfjarige leeftijd 

ouderloos en opgevoed door zijn Nederlandse grootouders. Hij woonde al sinds 1868 in Antwerpen 

en was in 1914 eigenaar van een klein cabaret op de Verversui, naast het Falconplein, dat hij samen 

met zijn Belgische vrouw uitbaatte. Samen kregen ze 6 kinderen maar zij overleden allemaal voor 

1914. Aan het begin van de oorlog moest hij samen met zijn vrouw België verlaten en vluchtten zij 

naar Nederland. In oktober 1914 keerden zij al terug naar Antwerpen. Over hem werd in 1921 

gemeld:  

 

 “Omtrent zijn vaderlandsch gedrag als een echte Belg, kan hij de beste getuigschriften 

voorleggen, oa, van zijn naasten gebuur, den Heer Dokter Louis B. Aan de haven is hij van ieder 

gekend en gewaardeerd als een goeden trouwen burger, vol liefde voor zijn aangenomen vaderland 
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dat België voor hem is. Het land waar hij nu 53 jaar verblijft en waar hij lid is van verschillende 

vereenigingen, van een zelfs reeds onafgebroken gedurende 26 jaar.” 

 

Dubbele houding 

 

Twee Duitse horeca uitbaters namen een eerder dubbelzinnige houding aan tijdens de oorlog.  

Één van hen was Nicolas Weber. Begin augustus verbleven de medewerkers van het Belgische 

Ministerie van Oorlog in zijn „Grand Hotel Weber‟ en verschillende rapporten bevestigen dat Weber bij 

het uitbreken van de oorlog nog steeds soepbedelingen organiseerde voor de Belgische bevolking. 

Voor de oorlog steunde Weber ook het Rode Kruis en hij beweerde dat hij aan het begin van de 

oorlog het „Grand Hotel Weber‟ ter beschikking van het Rode Kruis had gesteld, maar dit werd nooit 

sluitend bewezen. Zijn twee zonen hadden voor de oorlog de Belgische nationaliteit verkregen. De 

oudste zoon van Weber vocht in het Belgisch leger bij de 2
e
 Grenadiers en tijdens een uitval vanuit 

Antwerpen kreeg hij een kogel in het been. Hij werd eerst verzorgd in het Antwerpse Stuivenberg 

ziekenhuis maar voor de val van Antwerpen werd hij naar Nederland gebracht waar hij verder werd 

verzorgd en de rest van de oorlog verbleef. Zijn verzorging en verblijf in Nederland werden bekostigd 

door zijn vader. De andere zoon van Weber diende bij de Jagers – Verkenners van de burgerwacht 

en bewaakte de petroleumtanks te Hoboken. Vlak voor de val van Antwerpen vluchtte hij via 

Oostende naar Engeland. Hij meldde zich in Engeland aan bij het leger maar werd afgewezen 

vanwege zijn Duitse afkomst en later werd hij om diezelfde reden gedwongen om Engeland te 

verlaten. Hij zou de rest van de oorlog doorbrengen in Nederland. Nicolas Weber trok zich na 4 

augustus 1914 terug in zijn villa in Brasschaat waar hij op straat zijn Duitse gevoelens uitriep en 

daarvoor aangevallen werd door een groep Belgen. Later zou hij bij het Duitse Schiedsgericht een eis 

tot schadevergoeding indienen voor vermeende vernielingen aan zijn villa maar de eis werd 

verworpen. De vermeende vernielingen en plunderingen hebben waarschijnlijk ook nooit 

plaatsgevonden. Aan het begin van de oorlog ontving Weber ook Duitse officieren in zijn villa te 

Brasschaat. Deze feiten zouden ervoor zorgen dat Weber zeer verdacht was in de ogen van de 

Brasschaatse bevolking. De relatie tussen Weber en de Duitse bezetter was echter verre van 

probleemloos. Tijdens de bezetting werd Weber door een Duitse rechtbank veroordeeld voor desertie 

en bracht hij 18 dagen in de Begijnstraat en een maand in een gevangenis in Koblenz door. Zijn 

„Grand Hotel Weber‟ in de Keyserlei werd opgeëist door het Duitse leger en hij werd op straat gezet 

waarna hij verder in de Keyserlei het „Café Venetien‟ opende. Verschillende getuigen bevestigden dat 

het café werd bezocht door Duitse soldaten en officieren maar dat Weber regelmatig kritiek uitte op 

hun aanwezigheid en verbitterd was over de manier waarop hij door de Duitse bezetter was 

behandeld
190

. 
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Paul W. eigenaar van de kroeg „Hafen Börse‟ aan de Van Dijckkaai, en voorzitter van de „Vorstand 

des Deutschen Socialistischen Seefahrtsbund‟ vluchtte in augustus 1914 met zijn gezin naar 

Nederland en keerde vlak na de val van Antwerpen terug naar België. Hij onderhield tijdens de 

bezetting zeer nauwe banden met leden van de „Zivilverwaltung‟ en de Duitse politiecommissaris F. 

die elke dag om 4 ‟s namiddags koffie kwam drinken bij Paul W. De Duitse horeca uitbater werd 

regelmatig met de Duitse politiecommissaris gezien in de stad, ze bezochten samen onder andere 

regelmatig het café in het hotel „Habis‟ van de reeds genoemde Edouard O. die zich inzette voor de 

Belgische bevolking. Paul W. gebruikte zijn connecties bij de bezetter om een Belgische 

herbergierster voor de Duitse politie te laten verschijnen in verband met een geschil rond een piano 

die hij haar verkocht had. De oudste zoon van W. bracht tijdens de bezetting telegrammen rond voor 

de „Zivilverwaltung‟. Paul W. gebruikte zijn connecties echter ook om bij de bezetter te bemiddelen 

over het lot van verschillende Belgen die door de Duitsers werden gestraft of weggevoerd. Een 

rapport aan de Procureur des Konings uit 1921 besloot als volgt:  

 

 “Uit al hetgeene voorgaat kunnen wij besluiten, dat wij hier met nen overtuigden duitsch te 

doen hebben, welke tijdens de bezetting zekere gunsten ging afsmeeken bij den vijand ten voordele 

van Belgische onderdanen, doch wanneer het zijne belangen goldt, diezelfde Belgen voor de 

duitsche politie liet dagvaarden, om zekere geschillen te slechten, niettegenstaande hij in die gevallen 

zijne toevlucht had kunnen nemen tot de Belgische Justitie die op dit oogenblik in werking was. W. 

was zoodanig overtuigd dat het duitsch leger niet kon verslagen worden, dat hij gewacht heeft tot 15 

november 1918 11 ure ‟s morgens, wanneer onze nationale driekleur op den toren der hoofdkerk 

werd geheschen, en het dan maar gunstig heeft geoordeeld met vrouw en kinderen de wijk naar 

Holland te nemen.”
191

 

 

In een poging om gemeenschappelijke kenmerken of verklarende factoren te ontdekken heb ik de 

Duitse horeca uitbaters gegroepeerd en onderzocht in 8 groepen die een bepaalde houding 

aannamen tijdens de bezetting. Bij de houding „verblijf in het buitenland‟ heb ik een onderscheid 

gemaakt tussen de groepen „verblijf in Duitsland‟ en „verblijf buitenland (niet Duitsland)‟ omdat deze 

laatste groep toch vaak blijk gaf van een pro-Belgische of pro-geallieerde gezindheid. In tabel 19 

werden de 8 groepen onderzocht voor 4 parameters: locatie van de horecazaak, huurder of eigenaar 

van de horeca zaak, aantal jaren in België voor 1914 en de nationaliteit van de partner.  

 

Tabel 19: houdingen tijdens de bezetting vergeleken voor 4 parameters (n = 42) 

Houding van de Duitse horeca 
uitbaters tijdens de bezetting 

 

Locatie 
horecazaak per 

wijk 

Eigenaar /  
Huurder 

van de zaak 

Gemiddeld 
aantal jaar in 
België in 1914 

Nationaliteit 
partner 
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Verblijf in Duitsland  
(6 personen) 
 
 

1e Wijk: 50% 
4e Wijk: 17% 
Centrum: 33% 

Eigenaars: 17% 
Huurders: 83% 

Gemiddeld: 20  
Mediaan: 22,5 

Belgisch: 50% 
Duits: 50% 

Duits leger 
(8 personen) 
 

Statiekwartier: 50% 
1e Wijk: 50% 

Eigenaars: 25% 
Huurders: 75% 

Gemiddeld: 8 
Mediaan: 8 

Belgisch: 62,5% 
Duits: 37,5% 

In dienst van de bezetter 
(5 personen) 
 

Statiekwartier: 25% 
1e Wijk: 75% 

Eigenaars: 60% 
Huurders: 40% 

Gemiddeld: 22  
Mediaan: 23 

Belgisch: 20% 
Duits: 80% 

Duits gezind 
(5 personen) 
 
 

Statiekwartier: 25% 
1e Wijk: 25% 
Centrum: 50% 

Eigenaars: 40% 
Huurders: 60% 

Gemiddeld: 27  
Mediaan: 31 

Belgisch: 20% 
Duits: 80% 

Verblijf buitenland (niet Duitsland) 
(9 personen) 
 

1e Wijk: 78% 
Centrum: 22% 

Eigenaars: 33% 
Huurders: 77% 

Gemiddeld: 23  
Mediaan: 24 

Belgisch: 14% 
Duits: 86% 

Actieve steun Belgen 
(4 personen) 
 

Statiekwartier: 25% 
1e Wijk: 75% 

Eigenaars: 100% 
Huurders: 0% 

Gemiddeld: 27  
Mediaan: 24,5 

Belgisch: 100% 
Duits: 0% 

Belgisch gezind  
(3 personen) 
 

Statiekwartier: 67% 
1e Wijk: 33% 

Eigenaars: 100% 
Huurders: 0% 

Gemiddeld: 32  
Mediaan: 35 

Belgisch: 67% 
Duits: 33% 

Dubbele houding  
(2 personen) 
 

Statiekwartier: 50% 
1e Wijk: 50% 

Eigenaars: 100% 
Huurders: 0% 

Gemiddeld: 27,5  
Mediaan: 27,5 

Belgisch: 50% 
Duits: 50% 

 

 

In onderdeel „5.2 De Duitse migrant als horeca uitbater in Antwerpen‟ werden de geografische 

spreiding van de Duitse horeca uitbaters in Antwerpen en de sociaal-economische profielen van de 

verschillende wijken beschreven. In tabel 19 wilde ik onder andere onderzoeken of de ligging van de 

horecazaak een invloed uitoefende op de houding van de horeca uitbaters tijdens de bezetting. De 

horecazaken worden daarbij per groep gesitueerd per wijk. „Centrum‟ is geen Antwerpse wijk, maar 

hiermee wordt de ruime omgeving rond het stadscentrum bedoeld (Meir, Groenplaats etc.) die op de 

grenzen van de 4 oude wijken liggen. Uit de tabel kan afgeleid worden dat de ligging van de zaak 

slechts een heel minimale invloed had op de houding tijdens de bezetting. De enige relevante 

vaststelling die gemaakt kan worden, is dat niemand uit het Statiekwartier in het buitenland (Duitsland 

en elders) verbleef gedurende het grootste deel van de bezetting. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan zijn dat in de Statiewijk de grotere en duurdere zaken gelegen waren, waarvan het grootste deel 

in eigendom was van de Duitse uitbaters die hun zaak waarschijnlijk niet onbeheerd wilden 

achterlaten tijdens de oorlog.  

Deze hypothese wordt ook gestaafd door de tweede kolom waarin eigendom als parameter wordt 

onderzocht. De Duitsers die in het buitenland (Duitsland en elders) verbleven, waren meestal 

huurders zonder eigendom in Antwerpen. Bij de 7 Duitsers die Belgisch gezind waren of diensten 

verleenden aan Belgen vinden we alleen eigenaars. Zij hadden dus allemaal geïnvesteerd in hun 
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zaak in Antwerpen en hadden zich er waarschijnlijk lange tijd of permanent willen vestigen, wat wijst 

op een sterke band met België en Antwerpen. Deze stelling mag zeker niet overdreven worden 

aangezien een groot deel van de Duitsers die meewerkten met de bezetter of Duits gezind waren, 

ook eigenaars waren van hun zaak. Verder zien we nog dat de twee personen met een dubbele 

houding ook eigenaars waren van hun zaak die waarschijnlijk schipperden tussen de bezetter en de 

bevolking in het voordeel van hun eigen zaak maar door hun kleine aantal kunnen hier moeilijk 

relevante uitspraken worden gedaan.  

Een derde parameter is het aantal jaren dat de Duitsers in België verbleven voor de oorlog. 

Onmiddellijk valt het lage gemiddelde en de lage mediaan op van de groep horeca uitbaters die in het 

Duitse leger dienden. Waarschijnlijk wordt dit verklaard door het feit dat deze groep niet te oud mocht 

zijn omdat ze anders buiten de dienstplichtige leeftijd zouden vallen. De meeste van deze Duitse 

migranten arriveerden in België toen ze tussen 21 en 35 jaar waren, als zij dan eerst 25 jaar in België 

zouden verblijven voor de oorlog zouden ze tussen 46 en 60 jaar oud zijn. Een andere verklarende 

factor is dat deze Duitsers door een gemiddeld verblijf van 8 jaar hun Duitse nationaliteit hadden 

behouden. Voorts valt onmiddellijk op dat alle andere groepen gemiddeld al lang in België verbleven 

voor 1914. Het hoogste gemiddelde vinden we terug bij de groep „Belgisch gezind‟ men zou dus 

kunnen redeneren dat door een lang verblijf er een hechte band met België ontstond, ware het niet 

dat deze veronderstelling grotendeels ondergraven wordt door het feit dat de groep „Duits gezind‟ met 

een verwaarloosbare achterstand op de tweede plaats staat wat betreft de duur van het verblijf in 

België voor de oorlog. De groepen „Actieve steun aan Belgen‟ en „Verblijf buitenland (niet Duitsland)‟ 

hebben ook een iets hoger gemiddelde dan hun Duits georiënteerde tegenpolen „In dienst van de 

bezetter‟ en „Verblijf in Duitsland‟, maar hieruit kan moeilijk de conclusie volgen dat een langer verblijf 

een invloed had op de houding tijdens de bezetting. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat 

deze tabel is opgesteld met gemiddelden en medianen en dat de individuele waarden nog 

verschillen.  

De laatste parameter die werd onderzocht is de nationaliteit van de partner. Hierbij valt op dat in de 

groepen „Belgisch gezind‟ en „Actieve steun aan Belgen‟ de grote meerderheid is getrouwd met een 

Belgische vrouw, terwijl dit voor de groepen ‟Duits gezind‟ en „Actieve steun aan de bezetter‟ slechts 

een kleine minderheid is. De nationaliteit van de partner zou dus een relevante factor kunnen zijn. 

Voor de Duitsers in de groepen „Belgisch gezind‟ en „Actieve steun aan Belgen‟ lijkt het algemeen 

beeld volgens deze 4 parameters het volgende te zijn: ze wonen al een lange tijd in het Statiekwartier 

of de 1
e
 wijk waar ze een horeca zaak bezitten en gehuwd zijn met een Belgische vrouw. Zo kan men 

voor elke groep een heel algemeen beeld vormen.  

 

Naaste deze 4 parameters heb ik nog onderzocht of er een verband was tussen een verblijf in het 

buitenland voor de komst naar België en de houding tijdens de bezetting. De 9 Duitsers van wie dit 
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onderzocht kon worden, konden in 7 verschillende groepen in tabel 19 worden ingedeeld. Er is dus 

geen sprake van een verband.  

Ik heb ook nog een verband gezocht tussen de houding tijdens de bezetting en horecazaken die 

werden vernield in augustus 1914. Dit kon onderzocht worden voor 7 horeca uitbaters; 3 dienden in 

het Duitse leger, 1 verleende diensten aan de bezetter, 1 verbleef in het buitenland buiten Duitsland 

en 2 verbleven in Duitsland. Deze uitkomst zou misleidend kunnen zijn aangezien de meeste 

informatie rond vernielingen en plunderingen afkomstig zijn van schadevergoedingen bij het Duitse 

„Schiedsgericht‟. Een Belgisch gezinde Duitser zou minder snel geneigd zijn om via een Duitse 

rechtbank een schadevergoeding te bekomen.  

 

6.5 Besluit 

 

Over de vlucht van de Duitse horeca uitbaters begin augustus 1914 zijn er weinig exacte gegevens te 

vinden in de bronnen. Zeer algemeen kan gesteld worden dat de meeste Antwerpse Duitsers België 

al verlaten hadden met hun gezin voor 4 augustus 1914 en dat de meesten hun toevlucht in 

Nederland en Duitsland zochten. Slechts een heel klein aantal Duitse horeca uitbaters kreeg 

toestemming om in België te blijven. Wanneer de anti-Duitse rellen in Antwerpen op 4 augustus 

losbarstten, verbleven de meeste Duitser waarschijnlijk al in het buitenland. Deze rellen troffen vooral 

Duitse horecazaken in de 1
e
 wijk en een kleiner aantal in de Statiewijk en de 4

e 
wijk. Het geweld 

bestond vooral uit het vernielen van ramen en meubilair en kleinschalige plunderingen. Lichamelijk 

geweld was uiterst zeldzaam. De meerderheid van de Duitsers van wie eigendom vernield werd, eiste 

en verkreeg bij het Duitse „Schiedsgericht‟ een schadevergoeding van de Stad Antwerpen.  

 

Na de val van Antwerpen, op 10 oktober 1914, keerde de meerderheid van de Duitse horeca 

uitbaters terug naar Antwerpen maar een groot deel bleef in het buitenland en enkele Duitsers 

vertrokken later nog uit Antwerpen naar het buitenland waar ze het grootste deel van de oorlog 

zouden doorbrengen. Dit verblijf in het buitenland kunnen we al beschouwen als één mogelijke 

reactie op de bezetting van België. Een deel verbleef in Duitsland tijdens de oorlog, wat moeilijk 

beschouwd kan worden als een pro-Belgische houding. De meerderheid van de Duitsers in het 

buitenland verbleven niet in Duitsland maar vooral in Nederland, de Verenigde Staten en Engeland. 

Bij deze laatste groep merken we toch vooral een pro-Belgische of pro-geallieerde houding.  

De houding van Duitse migranten die al in België woonden voor 1914 bleef dus niet simpelweg 

beperkt tot Duits gezind of Belgisch gezind. Naast het verblijf in het buitenland waren er verschillende 

andere reacties op de bezetting. Acht jongere Duitsers die nog niet heel lang in België woonden, 

werden ingelijfd in het Duitse leger, hierbij kan waarschijnlijk moeilijk gesproken worden van een 

vrijwillige keuze. De houding van hun vrouwen wijst wel op een eerder pro-Duitse houding. De 
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houdingen van de vrouwen en kinderen liepen trouwens meestal in dezelfde lijn met de houding van 

de Duitse horeca uitbater zelf.  

Vijf Duitsers waren in dienst van het Duitse bezettingsbestuur en waarschijnlijk was dit wel een 

bewuste pro-Duitse keuze. Vijf andere Duitsers gedroegen zich Duits gezind zonder dat ze diensten 

verleenden aan de bezetter. De Belgische bevolking en het naoorlogse gerecht leken niet zozeer 

aanstoot te nemen aan het feit dat een horecazaak werd bezocht door Duitse soldaten of officieren 

maar vooral aan de manier waarop deze Duitse horeca uitbaters omgingen met de bezetter en de 

Antwerpse bevolking.  

Drie Duitse horeca uitbaters gaven blijk van een pro-Belgische houding en vier Duitsers zetten zich 

op verschillende manieren actief in voor de Belgische bevolking. Ten slotte waren er nog twee Duitse 

horeca uitbaters die schipperden tussen de Belgische bevolking en de bezetter en daarbij vooral hun 

eigen belangen dienden.  

 

Een poging om verklarende factoren voor deze houdingen te vinden, levert slechts enkele 

voorzichtige bevindingen op. De verschillende houdingen vinden we in alle onderzochte wijken, met 

uitzondering van een verblijf in het buitenland wat niet voorkwam bij uitbaters uit het Statiekwartier. 

Duitsers die in het buitenland verbleven tijdens de oorlog waren meestal huurders zonder eigendom 

in Antwerpen, terwijl alle Duitsers die zich pro-Belgisch opstelden in Antwerpen wel eigenaars waren. 

Het aantal jaren dat een Duitse horeca uitbater in België had gewoond voor 1914 lijkt nauwelijks een 

rol te spelen, de groepen met een pro-Belgische houding verbleven verhoudingsgewijs al iets langer 

in België dan hun pro-Duitse tegenpolen, maar hier kan geen sluitende conclusie uit worden 

getrokken. De nationaliteit van de echtgenote lijkt wel een rol te spelen aangezien de meeste pro-

Belgische Duitsers („Belgisch gezind‟ en „Actieve steun aan Belgen‟) getrouwd waren met een 

Belgische vrouw terwijl de meeste pro-Duitse Duitsers in Antwerpen („Duits gezind‟ en „In dienst van 

de bezetter‟) getrouwd waren met een Duitse vrouw.  

Het is in ieder geval zo goed als onmogelijk om sluitende algemene verklaringen of motivaties te 

vinden voor de houdingen tijdens de bezetting, uiteindelijk blijft het een individuele en persoonlijke 

keuze.  

 



95 

 

 

7 De naoorlogse periode 

 

7.1 Zuivering van de Duitse aanwezigheid in België 

 

7.1.1 Algemeen  

 

Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog nam de Belgische overheid maatregelen tegen de Duitse 

aanwezigheid in België. Op 16 februari 1916 werden de nationaliteitsopties van Duitse vreemdelingen 

opgeschort en een Koninklijk Besluit van 12 oktober 1918 maakte tijdelijk een einde aan de 

bescherming van vreemdelingen in de Belgische wetgeving door speciale controlemaatregelen in te 

voeren die gericht waren op vreemdelingen en Belgen via optie of naturalisatie. Verblijfsvergunningen 

van Duitsers werden massaal ingetrokken, waardoor zij België moesten verlaten
192

.  

Op 10 november 1918 werd een besluitwet afgekondigd die de aangifte en sekwestratie van de 

goederen en belangen in België van onderdanen van vijandige mogendheden tijdelijk regelde en in 

het Verdrag van Versailles werden deze goederen en belangen toegekend aan de geallieerde 

landen, wat in België werd geregeld in de wet van 17 november 1921
193

. Een uitgebreidere 

bespreking van het sekwester vindt u bij „3.5.1 Sekwester‟. 

 

Na de Wapenstilstand op 11 november 1918 hadden de Duitse autoriteiten en het Duitse leger 

Brussel verlaten tegen 14 november en in hun spoor volgden veel Duitse burgers die terugkeerden 

naar Duitsland. De socialistische Minister van Justitie, Emile Vandervelde, was in het naoorlogse 

België bevoegd voor het vreemdelingenbeleid. Alle vreemdelingen moesten zich na de 

Wapenstilstand aanmelden bij de gemeentebesturen waar de vreemdelingen van Duitse afkomst te 

horen kregen dat ze het land best vrijwillig konden verlaten. Duitsers die de wapens hadden 

opgenomen tegen België of in het bezettingsbestuur hadden gewerkt, werden geïnterneerd om later 

uitgewezen te worden. Na het Verdrag van Versailles werd er wel een onderscheid gemaakt tussen 

de burgers van vijandelijke mogendheden, waardoor de inwoners van Malmédy, Elzassers uit Elzas-

Lotharingen, Denen uit Noord-Sleeswijk en Polen uit Oost-Pruisen niet meer als vijanden maar als 

bondgenoten werden beschouwd. Vandervelde maakte ook nog uitzonderingen voor Duitsers die al 
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lang in België verbleven en gehuwd waren met Belgische vrouwen en Duitse vreemdelingen wiens 

zoon of schoonzoon in het Belgische leger had gevochten. De uitwijzing van Duitsers was ook 

praktisch gezien een moeilijke onderneming door de beperkte beschikbaarheid van 

transportmiddelen en de gesloten Duitse grens. Uitwijzing via Nederland was een voorlopige 

oplossing maar dit kon pas begin 1919 na de goedkeuring van Nederland starten. Tussen 22 februari 

1919 en 28 april 1919 werden Duitsers per trein uit België „vrijwillig‟ of onder dwang gerepatrieerd.  

Ondertussen was kritiek gegroeid bij bevolking en pers die een strengere aanpak eisten. Vandervelde 

kwam onder druk te staan en scherpte de controle op Duitse vreemdelingen aan vanaf 11 januari 

1919. Iedereen die de Duitse nationaliteit bezat en statelozen van Duitse origine moesten zich twee 

keer per week melden bij een lokaal controle bureau. Vreemdelingen die dit niet deden of zich 

verdacht gedroegen, werden gearresteerd. Deze controles werden overal uitgevoerd maar weinig 

Duitsers werden opgesloten. Emile Vandervelde stelde echter ook vier groepen Duitsers vrij van 

uitwijzing:  

1) Duitse religieuzen die zorgen verleenden. 

2) Duits dienstpersoneel dat al lang in België verbleef of wiens diensten noodzakelijk waren. 

3) Duitsers die in België waren geboren of al lang in België woonden zonder relaties met Duitsland, 

Duitsers die diensten hadden geleverd aan België of van wie de zonen hadden gevochten in het 

Belgisch leger. 

4) Belgische vrouwen die de Duitse nationaliteit hadden verkregen door te trouwen met een Duitse 

man. Zij moesten weduwe of gescheiden zijn om niet uitgewezen te worden.  

Veel Belgische werkgevers en kardinaal Mercier hadden mee gepleit voor deze genuanceerde 

aanpak. Uiteindelijk verbleven er in 1920 nog maar 8000 Duitsers in België
194

.  

 

Naast deze rechtstreekse maatregelen werd ook de nationaliteitswetgeving preventief verstrengd 

door de wet van 15 mei 1922. Aan de naturalisatieprocedure werd amper geraakt maar de 

nationaliteitsoptie werd grondig herzien. Door de wet van 1909 konden vreemdelingen die in België 

geboren waren de Belgische nationaliteit krijgen, door een verklaring van inboorlingschap af te 

leggen. Dat werd nu vervangen door een strenge procedure waarbij de Rechtbank van Eerste Aanleg 

over de aanvraag moest beslissen en de aanvraag werd aan iedereen kenbaar gemaakt in de krant 

en aan de deur van de vreemdeling
195

. 
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7.1.2 De Duitse vreemdelingen in Antwerpen  

 

Bij de Belgische autoriteiten, de Antwerpse bevolking en de pers heerste de consensus dat er een 

einde moest komen aan de Duitse invloed op Antwerpen en de haven.  

De meerderheid van de Duitsers in Antwerpen waren al in het spoor van het Duitse leger terug naar 

Duitsland gevlucht en velen werden na de Wapenstilstand uitgewezen, slechts een kleine minderheid 

keerde later terug. Van de eens zo bloeiende Duitse gemeenschap in Antwerpen bleef nauwelijks iets 

over en de Duitsers die door hun bewezen Belgisch gezindheid wel in Antwerpen mochten blijven, 

werden opgenomen in de Franstalige burgerij en stelden zich dikwijls zeer patriottisch op. Hoewel 

men besefte dat een contact met Duitsland onontbeerlijk was voor de Antwerpse haven, heerste er 

een sterk anti-Duits klimaat in het naoorlogse Antwerpen. In 1920 werd in Antwerpen de „Ligue du 

Souvenir‟ of „Nooit Vergeten‟ opgericht, met op de ledenlijst onder andere burgemeester Jan De Vos 

en zelfs enkele gegoede families van Duitse afkomst, om de Eerste Wereldoorlog te herinneren en 

om zich te verzetten tegen een nieuwe Duitse „kolonie‟ in de Scheldestad. In 1924 woonden er nog 

maar 319 Duitsers in Antwerpen waaronder slechts 64 mannen en in 1929 was het aantal opnieuw 

gestegen tot ongeveer 1000 Duitsers, maar het grootste deel daarvan waren jonge mannen die 

tijdelijk stage liepen in Antwerpen. De omvang en invloed van de Duitse aanwezigheid in Antwerpen 

voor de oorlog waren voorgoed verloren
196

.  

 

7.2 Duitse horeca uitbaters in Antwerpen na W.O.I 

 

Eerst onderzoeken we wanneer de Duitse horeca uitbaters België verlieten aan het einde van de 

Eerste Wereldoorlog en proberen we te achterhalen waarheen ze gingen en in welke 

omstandigheden dit gebeurde. Tabel 20 groepeert het vertrek van de Duitse horeca uitbaters volgens 

4 mogelijkheden die daarna besproken worden.  

 

Tabel 20: Moment waarop de Duitse horeca uitbaters België verlaten (n = 64)  

Tijdstip van vertrek Aantal Duitse horeca uitbaters 

Rond de Wapenstilstand (11 november 1918) 37 

Verbleven al in het buitenland tijdens de bezetting 15 

Maart en april 1919 6 
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Toestemming om in België te blijven 6 

 

 

De meerderheid van de onderzochte Duitsers vertrok dus al rond de Wapenstilstand uit België. Het is 

echter moeilijk om precieze data te vinden want in de documenten werd zelden een datum vermeld 

maar wel een vagere omschrijving zoals: „avant l‟ armistice‟, „lors de l‟ armistice‟, „au moment de l‟ 

armistice‟ en „novembre 1918‟. De precieze omstandigheden waarin zij België verlieten, blijven dus 

vrij onduidelijk. Deze Duitsers namen dikwijls al hun bezittingen mee of ze verkochten hun inboedel 

nog snel voor ze vertrokken. Van deze 37 personen keerden er 31 terug naar Duitsland. Van deze 31 

personen kregen slechts 2 Duitsers later een permanente verblijfsvergunning voor België en 2 

Duitsers een tijdelijke verblijfsvergunning. De grote meerderheid van deze personen keerde dus nooit 

meer terug naar België. Zes Duitsers vluchtten naar Nederland, daarvan kreeg later 1 persoon een 

permanente en 1 persoon een tijdelijke verblijfsvergunning voor België. De onderzoeksresultaten 

kloppen dus wel min of meer met de beschrijvingen in de bestaande literatuur dat een groot deel van 

de Duitsers Antwerpen al ontvluchtte begin november 1918 en in het spoor van het Duitse leger 

terugkeerde naar Duitsland. 

 

Vijftien Duitsers verbleven al in het buitenland tijdens de bezetting. Hun situatie werd al beschreven in 

„6.4 Duitse horeca uitbaters in Antwerpen tijdens W.O. I”.  

 

Zes horeca uitbaters werden uitgewezen tussen maart 1919 en april 1919. Zij behoorden 

hoogstwaarschijnlijk tot de groep Duitsers die toen via Nederland per trein werd gerepatrieerd naar 

Duitsland, maar dit wordt slechts in 1 geval letterlijk bevestigd. Twee van deze Duitsers werden eerst 

opgepakt en opgesloten om daarna uitgewezen te worden.  

Friedrich L. had tijdens de bezetting als „levensmiddelagent‟ voor de „Zivilverwaltung‟ gewerkt en in 

die functie had hij levensmiddelen van Belgische burgers in beslag genomen en Belgen laten 

arresteren. Uit de verklaringen bleek dat de man veracht werd door de Belgische buren. Zijn vrouw 

had hun herberg verder uitgebaat die tijdens de oorlog vooral werd bezocht door Duitse soldaten. 

Vlak na de Wapenstilstand werd de man aangehouden en ter beschikking gesteld van de 

Krijgsveiligheid. Hij werd geïnterneerd tot hij in april 1919 werd uitgewezen. Zijn vrouw en 4 kinderen 

waren allemaal in België geboren en zijn oudste zoon en dochter hadden al voor de oorlog de 

Belgische nationaliteit verkregen. Op 4 februari 1919 richtte de vrouw de volgende smeekbede aan 

het Ministerie van Justitie waarin ze de houding van haar man probeert te nuanceren: 

 

 “(…) Het eenige wat men mijne man ten laste kan leggen is dat hij eenigen tijd in dienst was 

der bezetters als toezichter te Sint Nicolaas, maar dit was ten voordele van de burgerlijke bevolking. 
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In dien zin waren immers ook alle openbare diensten en ambtenaars afhangende van de Duitsche 

Overheid en bijaldien zal hem dit niet als eene misdaad aanrekenen terwijl het aan duizenden 

Belgische bedienden vergeven werd. Wij verzekeren u plechtig dat er volstrekt niets anders tot zijne 

aanhouding heeft aanleiding gegeven en in deze voor ons zoo droeve omstandigheden smeeken wij 

U ons te willen inlichten wat er dient gedaan te worden voor de kinderen met het oog op de militiewet 

en dat het u behagen zal de invrijheidstelling van mijnen echtgenoot te bevelen waarvoor wij U 

eeuwig dankbaar blijven. (…) 

 N.B. De reden waarom mijnen man de dienst der bezetter heeft aanvaarde moet worden gezocht in 

het feit dat de nood en het gebrek ons daartoe dwong en dat wij dit werk verkozen liever dan te 

moeten bestatigen dat de meisjes zich met Duitschers gingen vermaken om hun brood te verdienen 

zoals er helaas duizenden waren.” 

 

Friedrich L. werd bleef dus geïnterneerd en werd uitgewezen in april 1919. Later zou hij een 

verblijfsvergunning voor België aanvragen maar deze werd geweigerd. Zijn goederen werden onder 

sekwester geplaatst en later openbaar verkocht. Zijn vrouw en kinderen kregen wel toestemming om 

in België te blijven
197

.  

Joseph S., die tijdens de oorlog goede contacten onderhield met de bezetter maar niet in dienst was 

van het bezettingsbestuur, werd op 17 november 1918 thuis gearresteerd door twee soldaten die 

hem met een geweerkolf op het hoofd sloegen en in een auto meenamen naar het Justitiepaleis. 

Joseph S. werd opgesloten in de gevangenis van Antwerpen en op 17 maart 1919 werd hij met zijn 

vrouw en dochter uitgewezen
198

.  

Edouard O. die tijdens de bezetting vele diensten had geleverd aan Belgische burgers moest België 

ook verlaten in april 1919 terwijl zijn vrouw en kinderen in België mochten blijven. Het is onduidelijk 

waarom hij werd uitgewezen. Hij overleed in Duitsland in 1920 
199

. 

 

Zes horeca uitbaters en hun gezin die tijdens de bezetting in België verbleven, kregen toestemming 

om ook na de oorlog in België te blijven en later werd ook het sekwester op hun goederen zonder 

gevolg opgeheven
200

. Hieronder volgt een korte bespreking van deze Duitse horeca uitbaters en de 

redenen waarom ze toestemming kregen om in België te blijven en later het sekwester op hun 

goederen werd opgeheven. Het Belgisch gerecht redeneerde dat al deze personen hun Duitse 

nationaliteit kwijt waren door een ononderbroken verblijf in België zonder contact met Duitsland. 
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De Duitse man van Johanna D., zelf een Duitse vrouw, was overleden in 1914. Haar kinderen waren 

in België geboren en hadden voor de oorlog de Belgische nationaliteit verkregen en 2 zonen sloten 

zich vlak na de Wapenstilstand aan bij het Belgisch leger. Zelf zou ze zich steeds Belgisch gezind 

hebben opgesteld. Hoewel één van haar andere zonen was verplicht om te strijden in het Duits leger 

en ze tijdens de bezetting kamers aan Duitse soldaten verhuurde, kreeg ze toestemming om in België 

te blijven en werd het sekwester opgeheven. De zoon die in het Duits leger vocht, mocht echter niet 

terugkeren naar België 
201

.  

Wilhelm P. had aan het begin van de oorlog de Amerikaanse nationaliteit verkregen. Hij had voor de 

oorlog ook al zijn dienstplicht gedaan in de Verenigde Staten waar hij lange tijd woonde. Tijdens de 

bezetting verbleef hij in Antwerpen en had hij Belgische jongeren en brieven de Nederlandse grens 

gesmokkeld 
202

.  

Maria M. en haar twee zusters, allen alleenstaand, verbleven al lang in België. Tijdens de oorlog 

gedroegen zij zich Belgisch gezind en verstopten ze koper van hun Belgische buurman dat anders 

zou worden opgeëist door de bezetter
203

.  

Wilhelm S. had een Nederlandse moeder en een stateloze vader en hij werd opgevoed door zijn 

Nederlandse grootouders. Hij was getrouwd met een Belgische vrouw. Een Belgische dokter die in de 

buurt van S. woonde, getuigde dat hij een goede burger was
204

. 

Friedrich N. had tijdens de oorlog zijn hotel ter beschikking gesteld van het Rode Kruis en later, 

tijdens de bezetting, verstopte hij compromitterende papieren van Belgen voor de bezetter. In 1927 

werd Friedrich N. tot Belg genaturaliseerd 
205

. 

Deze eerste 5 Duitsers kwamen al voor in het vorige hoofdstuk, tijdens de bezetting waren Johanna 

D. en Wilhelm S. Belgisch gezind, en de drie anderen verleenden diensten aan Belgische burgers. 

De zesde Duitser die in België mocht blijven na de oorlog, Heinrich B., was getrouwd met een 

Nederlandse vrouw. Hun kinderen gingen naar Belgische scholen maar tijdens de oorlog was één 

van hun schoonzonen wel soldaat in het Duits leger. Toch kregen zij toestemming om te blijven en 

ontsnapten zij aan het sekwester. De hoge leeftijd van B. lag mee aan de basis van deze beslissing, 

de man was immers al 76 jaar oud in 1918. De Belgische autoriteiten schreven letterlijk:„het zijn 

oudjes‟ ter motivatie van deze beslissing
206

.  

 

Daarnaast mochten nog 6 vrouwen van Duitse horeca uitbaters in België blijven na de oorlog. Zij 

waren allemaal in België geboren maar hadden de Duitse nationaliteit gekregen door een huwelijk 

met een Duitse man. Vlak na de Wapenstilstand verbleven zij dus zonder hun man in Antwerpen. 
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Van deze 6 echtgenotes waren 2 vrouwen, Albertine C. en Jeanne V., weduwe geworden. Beiden 

opteerden daarna opnieuw voor de Belgische nationaliteit.  

Heinrich P., de man van Albertine C., had zich steeds Belgisch gezind getoond tijdens de oorlog en 

overleed voor de Wapenstilstand. De oudste zoon van Albertine C., die in België was geboren, had 

als vrijwilliger gevochten in het Belgisch leger en verkreeg na de oorlog de Belgische nationaliteit. De 

2 andere zonen van Albertine mochten na de oorlog ook in België blijven 
207

.  

Jeanne V. was de weduwe van Edouard O. die tijdens de bezetting vele diensten voor de Belgische 

bevolking had geleverd maar België wel had moeten verlaten in april 1919. Haar twee zonen, allebei 

geboren in België, sloten zich vlak na de Wapenstilstand aan bij het Belgisch leger. Ook zij bleven na 

de oorlog in Antwerpen
208

. Het sekwester op de goederen van de 2 Belgische weduwen werd later 

zonder gevolgen opgeheven. 

Twee vrouwen, Elisa S. en Henriette H., waren na de oorlog gescheiden van hun Duitse man en 

bleven met hun kinderen in Antwerpen. Na hun scheiding opteerden ze opnieuw voor de Belgische 

nationaliteit, ook de dochter van Henriette H. opteerde in 1921 voor de Belgische nationaliteit
209

. 

Beide vrouwen verloren hun bezittingen doordat de goederen die ze deelden met hun man onder 

sekwester bleven en uiteindelijk openbaar verkocht werden.  

Dan waren er nog 2 vrouwen die niet gescheiden waren en van wie de man nog in leven was, maar 

zich vlak na de oorlog in het buitenland bevond. Maria V. was getrouwd met Gustave G. die in 1914 

naar Engeland vluchtte maar daar tijdens de oorlog werd aangehouden en uitgewezen naar Duitsland 

waar hij tot 1920 verbleef. Hun oudste zoon werd door de bezetter gearresteerd en gedeporteerd 

toen hij het Belgisch leger aan het front wilde vervoegen en hun andere zoon deed spionagewerk 

voor de geallieerde legers. Maria V. schreef in november 1919 de volgende brief aan het Ministerie 

van Justitie.  

 

 “Exellentie, Vergeef mij het aandringen u nogmaals te schrijven om verzachtende 

omstandigheden in te roepen, op den sekwester tegen mij ingespannen. Daarom wil ik u op onzen 

toestand opmerkzaam maken. Mijn man, geboren Duitscher, woont sinds 42 jaar in Antwerpen en is 

statenloos geworden, gezien hij sindsdien niet meer in Duitsland geweest is en zich bij den Consul 

niet meer gemeld heeft. Heeft steeds op Engelsche schepen gevaren en kreeg van de Engelsche 

regeering de toelating te mogen varen in 1914. Mijne kinderen zijn allen in Antwerpen geboren. Mijn 

zoon Henri heeft 3 ½ jaar burgergervangene geweest in Duitschland wegens poging tot 

grensoverschrijding. Mijn zoon Emile heeft diensten als spion bewezen, getuige den Heer 

Burgemeester van Steendorp. Gezien deze omstandigheden en na genomen inlichtingen over ons 

gedrag in den oorlog, werd het ons toegestaan hier te mogen verblijven. Het is wel veeleischend, 
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doch ziende dat onzen toestand onhoudelijker word met den dag en geen beterschap verwachtende, 

zoo kom ik uw oordeel inroepen en u verzoeken of het niet mogelijk was ons van den sekwester te 

ontslaan en brekende met zekere vooroordelen een ons genadig oordeel zult vellen.” 

 

In 1920 kreeg Gustave G. toestemming om permanent terug te keren naar België en in 1921 werd 

het sekwester op hun goederen zonder gevolgen opgeheven
210

.  

Alexander K. verbleef tijdens de bezetting in de Verenigde Staten terwijl zijn Belgische vrouw en 

kinderen in Antwerpen bleven. Zijn zoon en een schoonzoon vochten in het Belgisch leger, de 

schoonzoon raakte hierbij ernstig gewond. Tijdens de bezetting hadden de moeder en haar dochters 

onderdak verleend aan Ernest Buerbaum die gezocht werd door de bezetter omdat hij de zoon was 

van Jozef Buerbaum die onder het pseudoniem „Janus Droogstoppel‟ clandestien pamfletten tegen 

de Duitse bezetter publiceerde. De zoon van Alexander K. schreef in oktober 1919 de volgende brief 

aan het Ministerie van Justitie.  

 

 “Je prends la liberté de vous écrire, espérant de reçevoir une bonne réponse. J‟ ai été soldat 

au 2 me régiment des carabiniers, de la classe 1914; rentré au régiment le 21 septembre 1914. Mon 

père est de nationalité allemand, habite la Belgique depuis 1876. Il a quitté la Belgique la 8 août 1914 

pour Brooklyn, Etats-Unies, il est encore toujours là. Il est marié avec une femme Belge, et a trois 

enfants, le mari de ma soeur est retourner de la guerre invalide. Monsieur le Ministre, comme j‟ai faits 

mes devoirs patriotiques, je vous demande la permition que mon père peut retourner en Belgique.” 

 

In 1919 kreeg Alexander K. toestemming om zich permanent in België te vestigen en in 1921 werd 

het sekwester op zijn goederen zonder gevolgen opgeheven
211

.  

 

Uiteindelijk werden in totaal 13 sekwesters opgeheven zonder gevolg. In het bovenstaande stuk heb 

ik al 10 van deze dossiers besproken, kort samengevat waren dat: 6 Duitse horeca uitbaters die na 

de oorlog in België mochten blijven, 2 Belgische weduwen en 2 horeca uitbaters die zich tijdens en 

vlak na de oorlog in het buitenland bevonden maar wiens vrouw en kinderen in Antwerpen waren 

gebleven.  

De 3 andere dossiers waar het sekwester werd opgeheven, betroffen dus personen of gezinnen die 

na de Eerste Wereldoorlog in het buitenland verbleven.  

Paul H., een alleenstaande man, had al in 1901 de Amerikaanse nationaliteit aangevraagd. Sinds 

1905 woonde hij in Antwerpen waar hij het „Café de la Terrasse Nord‟ van de Stad Antwerpen 

huurde. In 1914 vluchtte hij naar de Verenigde Staten waar hij gedurende de rest van de oorlog 

verbleef. In 1922 verkreeg hij uiteindelijk de Amerikaanse nationaliteit en daarna kreeg hij ook 
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toestemming om zich permanent in België te vestigen en in 1928 werd het sekwester op zijn 

goederen zonder gevolgen opgeheven
212

.  

Carl R. had al in 1913 de Belgische naturalisatie aangevraagd, maar die aanvraag kon niet 

behandeld worden door het uitbreken van de oorlog. In augustus 1914 kreeg hij toestemming van de 

Belgische overheid om in België te blijven en vlak na de val van Antwerpen vetrok hij met heel zijn 

gezin naar Nederland om de Duitse bezetting te vermijden. In Nederland zou hij zich inzetten om 

gevluchte Belgen op te vangen. Het gezin R. woonde later tijdens de oorlog ook nog in Italië, 

Frankrijk en Engeland. In 1918 woonde hij met zijn gezin in Nederland waar hij een hotel uitbaatte. In 

1920 werd het sekwester op zijn bezittingen in België zonder gevolgen opgeheven en kreeg hij 

toelating om permanent in België te verblijven. Uiteindelijk kreeg hij in 1926 nog de Belgische 

nationaliteit
 213

. 

Anna V. was in België geboren en trouwde in 1910 met een Duitse man, met wie ze samen een 

herberg uitbaatte in de Antwerpse Osystraat. Haar man vluchtte in augustus 1914 naar Duitsland 

waar hij in het Duitse leger trad, terwijl zij bij haar ouders in Kruibeke verbleef. Tijdens de bezetting 

baatte ze de herberg uit in Antwerpen en keerde haar man terug als soldaat, maar ze zag hem bijna 

nooit en werd door hem mishandeld. Op 10 november 1918 verliet ze Antwerpen en ging bij haar 

schoonouders in Duitsland wonen, korte tijd later scheidde ze van haar man en verkreeg ze opnieuw 

de Belgische nationaliteit. Het Belgische gerecht redeneerde dat de bezittingen in België eigendom 

waren de vrouw en in 1925 werd het sekwester op haar goederen opgeheven. De Duitse man vroeg 

in 1919 ook toestemming om terug te keren naar België maar dit werd geweigerd, mede op expliciete 

vraag van zijn vrouw die “vraagt dat aan haar echtgenoot het verblijf in België ontzegd worde daar hij 

haar zeer dikwijls mishandelde en hij altijd zeer slecht was naar haar.”
214

 

 

De bezittingen van de andere 61 Duitse horeca uitbaters werden later wel openbaar verkocht. In de 

stad werden deze openbare verkopen aangekondigd op affiches. 

 

De 13 personen van wie het sekwester werd opgeheven, kregen allemaal toestemming om 

permanent in België te verblijven. Dat was ook nog het geval voor 2 gescheiden vrouwen die opnieuw 

de Belgische nationaliteit kregen, maar het sekwester op hun goederen werd niet opgeheven.  

Daarnaast waren er nog 5 Duitse horeca uitbaters van wie het sekwester niet werd opgeheven en de 

bezittingen openbaar werden verkocht, maar zij kregen later wel toestemming om terug te keren uit 

het buitenland en permanent in België te wonen. Er is echter weinig informatie over deze personen. 
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Gerard S. bracht de oorlog door in de Verenigde Staten en kreeg in 1928 een permanente 

verblijfsvergunning kreeg nadat hij de Amerikaanse nationaliteit had gekregen
215

. In het geval van 

Georges H. speelde mee dat zijn oudste zoon zich vlak na de Wapenstilstand bij het Belgisch leger 

had aangesloten 
216

. Wat betreft de andere 3 Duitsers is er niets over hun gedrag tijdens de oorlog 

geweten. 

 

Zeven andere Duitse horeca uitbaters kregen later tijdelijke verblijfsvergunningen om naar België te 

reizen om familie te bezoeken of om zaken te regelen, in de meeste gevallen hadden zij de oorlog 

doorgebracht in het buitenland. Nicolas Weber was echter in België gebleven tijdens de bezetting 

maar vluchtte rond de Wapenstilstand naar Nederland. In 1927 kreeg hij een tijdelijke 

verblijfsvergunning om zijn familie te bezoeken en zijn zaken te regelen. Ondanks het feit dat zijn 

zonen gevochten hadden voor België en de vele smeekbrieven van zijn familie die hem naar België 

wilden halen omdat hij ernstig ziek was, kreeg hij nooit een permanente verblijfsvergunning en stierf 

hij in 1931 in Duitsland. In een verslag aan de Procureur des Konings werd gemeld dat men het niet 

wenselijk achtte om Weber een permanente verblijfsvergunning te geven omdat “Zijne terugkomst te 

Brasschaat op de villa “De Zwaan” zal voorzeker aanleiding geven tot kritiek, gezien den slechten 

indruk welke hij in die gemeente geeft nagelaten.”
 
 
217

 

 

In de bronnen vinden we nog 6 aanvragen voor verblijfsvergunningen die geweigerd werden.  

Deze aanvragen werden stuk voor stuk geweigerd op basis van de houding van de persoon in 

kwestie tijdens de oorlog. Het betrof namelijk 2 Duitsers die tijdens de bezetting erg Duits gezind 

waren geweest en veel contact hadden met de bezetter, 3 Duitsers die voor de Duitse 

„Zivilverwaltung‟ werkten tijdens de bezetting en 1 Duitser die in het Duitse leger had gevochten 

tijdens de oorlog.  

 

Tot slot geeft Tabel 21 een algemeen overzicht van de verblijfplaatsen van de kinderen van Duitse 

horeca uitbaters na de Eerste Wereldoorlog. Er is informatie over de woonplaatsen van 74 kinderen 

terwijl er in totaal 129 kinderen waren. Zoals eerder al bestudeerd, was het overgrote deel van deze 

kinderen geboren in België. 

 

Tabel 21: Verblijfplaatsen van de kinderen van Duitse horeca uitbaters na de Eerste 

Wereldoorlog (n = 74) 

Verblijfplaatsen Aantal personen 

België 46 
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Duitsland  21 

Nederland 5 

Verenigde Staten  2 

 

De meeste kinderen waar informatie over gevonden is, verbleven dus in België. In deze groep vinden 

we personen die zelf vochten in het Belgisch leger of andere diensten hadden verleend aan België, 

dochters die getrouwd waren met Belgische mannen, Duitsers die de Belgische nationaliteit 

verkregen hadden, Duitse zonen die zich vlak na de Wapenstilstand melden bij het Belgisch leger en 

kinderen van horeca uitbaters die zich Belgisch gezind gedroegen tijdens de oorlog en in België 

mochten blijven. 

De kinderen die na de oorlog in Duitsland woonden waren meestal jonge kinderen die voor of na de 

oorlog met hun ouders mee vluchtten naar Duitsland en daar bleven wonen. Vermoedelijk woonde 

een groot deel van de kinderen waar geen informatie over is ook in Duitsland na de oorlog. Het gaat 

hier immers meestal ook om jonge kinderen wiens ouders naar Duitsland vluchtten na de oorlog. 

 

7.3 Besluit 

 

De meerderheid van de Duitse horeca uitbaters vluchtten uit België vlak voor of na de 

Wapenstilstand. De overgrote meerderheid daarvan keerde terug naar Duitsland en een klein deel 

vluchtte naar Nederland. Zes Duitse horeca uitbaters werden later tussen maart en april 1919 

uitgewezen, waarschijnlijk werden zij per trein via Nederland naar Duitsland gerepatrieerd; in deze 

groep van zes bevonden zich de enige twee Duitsers in dit onderzoek die na de oorlog werden 

gearresteerd en geïnterneerd. De Duitsers die uit België vluchtten of werden uitgewezen, keerden 

zelden terug naar België. Een klein aantal deed later een aanvraag voor een Belgische 

verblijfsvergunning en een minderheid kreeg ook toestemming om tijdelijk of permanent terug te 

keren. Aanvragen van Duitse mannen die tijdens de oorlog erg Duits gezind waren, werkten voor het 

bezettingsbestuur of in het Duitse leger dienden, werden geweigerd. De overheden waren 

behoedzaam voor het feit dat de terugkeer van bepaalde Duitsers problemen zou kunnen 

veroorzaken. 

 

Er werden ook uitzonderingen gemaakt wat betreft de exclusie en sekwestratie van Duitsers na de 

Eerste Wereldoorlog. Dertien personen konden vermijden dat hun goederen later openbaar werden 

verkocht en mochten permanent in België blijven. Daarnaast waren er nog 7 personen die niet aan de 

verkoop van hun goederen konden ontsnappen maar wel een permanente verblijfsvergunning voor 

België kregen. Een eerste uitgangspunt voor de uitzonderingsmaatregelen was steeds dat men de 

Duitse nationaliteit verloren had ofwel volgens de Duitse wet door een lang verblijf in het buitenland of 
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door het verkrijgen van een andere nationaliteit. We vinden hier ook 5 vrouwen, geboren in België, 

die na de dood van hun Duitse man of na een scheiding opnieuw kozen voor de Belgische 

nationaliteit. Een groot deel van deze personen had zich tijdens de oorlog Belgisch gezind getoond of 

diensten verleend aan België. Hun kinderen hadden vaak de Belgische nationaliteit verkregen, 

gevochten in het Belgisch leger of er zich vlak na de Wapenstilstand bij aangemeld. 

 

Een aantal Duitsers kreeg enkel een tijdelijke verblijfsvergunning voor België. In de meeste gevallen 

ging het om personen die tijdens de oorlog in het buitenland hadden verbleven. Zij mochten tijdelijk 

naar België terugkeren om familie te bezoeken of zaken op orde te stellen.
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8 Algemeen besluit  

 

In deze masterproef hebben we de groei van Antwerpen en de haven in de 19
e
 eeuw besproken. Met 

een groeiend goederenvervoer ontwikkelde Antwerpen zich in de tweede helft van de 19
e
 eeuw ook 

tot een succesvolle emigratiehaven van waaruit Europeanen massaal naar de Nieuwe Wereld 

vertrokken. De haven van Antwerpen zorgde ervoor dat de stad enerzijds firma‟s en handelaars en 

anderzijds massa‟s landverhuizers aantrok. Duitse handelaars en andere geschoolde migranten 

vestigden zich in de Scheldestad en bouwden er een succesvolle, invloedrijke en goed 

georganiseerde Duitse gemeenschap uit waar men naar verwees als de Duitse „kolonie‟. In de 

tweede helft van de 19
e
 eeuw kwamen er ook steeds meer ongeschoolde Duitsers naar Antwerpen 

om er te werken. Ze konden er terecht in een breed netwerk van Duitse verenigingen, winkels en 

horecazaken. In die context kwamen ook de 74 Duitse migranten die ik onderzocht naar Antwerpen.  

Het waren meestal ongeschoolde en ongehuwde migranten die op jonge leeftijd zonder gezin naar 

Antwerpen kwamen. Ongeveer de helft van de vrijgezellen zou later trouwen met een Belgische 

vrouw. Eens de migranten min of meer in de stad gevestigd waren, begonnen ze er aan een gezin.  

 

De 74 migranten die ik onderzocht, baatten later in Antwerpen een horeca zaak uit. Slechts een klein 

deel van hen had ook ervaring in deze sector. De meesten werkten vroeger in de zeevaart of aan de 

haven en in die hoedanigheid waren ze dan ook naar Antwerpen gekomen. Zij hadden in de 

Antwerpse haven een sociaal netwerk uitgebouwd en begonnen er een kleine herberg of kroeg. Het 

grootste deel van de onderzochte horecazaken was dan ook gelegen langs de Scheldekaaien. De 

zaken langs de kaaien waren geconcentreerd rond het Falconplein en de dokken, aan de vroegere 

Rietdijk met de Saucierstraat en aan de Cockerillkaai. Zeelieden en Duitse migranten waren voor al 

deze kroegen en herbergen een belangrijk deel van het cliënteel. Aangezien de kroeg een uitgelezen 

plek was om sociale netwerken uit te bouwen en te versterken, speelden deze horeca uitbaters 

waarschijnlijk een centrale rol in de netwerkvorming tussen migranten en zeelieden. De horecazaken 

langs de kaaien en de dokken waren meestal kleine herbergen en estaminets die door de Duitse 

uitbaters gehuurd werden van Belgische eigenaars. In de buurt van de Cockerillkaai en de Rietdijk 

waren enkele zaken gelegen die geen al te beste zedelijke reputatie hadden. In het stadscentrum en 

het Statiekwartier vinden we grotere en duurdere horecazaken. Deze uitbaters, die tevens eigenaar 

van hun zaak waren, hadden zich kunnen opwerken in Antwerpen en in uitzonderlijke gevallen 

behoorden ze samen met hun klanten tot de burgerij van de stad. In het Statiekwartier vinden we ook 

hoteleigenaars die zich bezig hielden met de opvang van landverhuizers die aankwamen in het 

station. De meeste Duitse horecazaken waren dus onlosmakelijk verbonden met de Antwerpse 

haven.  
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Wanneer in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werden deze Duitsers beschouwd en behandeld 

als een vijandige minderheid en moesten ze allemaal het land verlaten met uitzondering van 2 

migranten die de toestemming kregen om te blijven. De Antwerpenaren voelden zich verraden door 

deze vreemdelingen die zij in hun stad verwelkomd hadden. Op 4 augustus braken er in Antwerpen 

anti-Duitse rellen uit waarbij Duitse horecazaken een belangrijk doelwit vormden. Na de val van 

Antwerpen keerden de meeste Duitsers terug naar de stad. Toch bleef een aantal in het buitenland 

en enkelen vertrokken later tijdens de bezetting om het grootste deel van de oorlog buiten België 

door te brengen. De Duitsers die tijdens de oorlog in het buitenland verbleven, waren meestal 

huurders zonder onroerende goederen in Antwerpen. Bij de Duitsers die in een ander land dan 

Duitsland verbleven tijdens de oorlog zien we vaak een Belgisch gezinde houding. De meeste Duitse 

horeca uitbaters keerden echter wel terug naar Antwerpen waar ze zouden blijven en zich moesten 

positioneren tegenover de bezetter en de Belgische bevolking. Deze positie varieerde van 

verregaande inzet voor Belgische burgers met gevaar op eigen leven tot vrijwillige dienstverlening als 

agent van het Duitse bezettingsbestuur die Belgen laat arresteren. Daartussen bevonden zich 

Duitsers die in meerdere of mindere mate partij trokken voor België of Duitsland en enkele die tussen 

de twee schipperden. Acht jongere Duitsers die nog niet zo lang in België woonden werden ingelijfd 

bij het Duitse leger. Hoewel dit misschien geen vrijwillige keuze was, zien we bij de echtgenotes van 

deze migranten wel een pro-Duitse opstelling. De meeste vrouwen en kinderen, indien oud genoeg, 

namen trouwens min of meer dezelfde houding aan als de Duitse horeca uitbater. Het geboorteland 

van de echtgenote lijkt een factor te zijn die een zekere invloed had op de houding van de Duitsers. 

De grote meerderheid van de 7 Duitse horeca uitbaters die Belgisch gezind waren of diensten 

verleenden aan Belgische burgers waren getrouwd met een Belgische vrouw, terwijl dat bij de 5 Duits 

gezinde uitbaters en de 5 personen die voor de bezetter werkten slechts een kleine minderheid was. 

Hoe lang een migrant al in België verbleef voor de oorlog lijkt dan weer amper invloed te hebben 

gehad.  

 

In het naoorlogse België was enkel nog plaats voor Duitsers die steeds trouw aan België gebleven 

waren en dat zelf, of via hun kinderen, duidelijk hadden getoond. Anderen werden uitgewezen en hun 

bezittingen werden onder dwangbeheer geplaatst en later openbaar verkocht. Rond de 

Wapenstilstand vetrokken de meeste Duitse horeca uitbaters uit België om nooit meer terug te keren. 

Slechts twee Duitse horeca uitbaters werden gearresteerd, geïnterneerd, en tussen maart en april 

1919 met 4 andere Duitse horeca uitbaters uitgewezen. In totaal ontsnapten 13 personen aan de 

verkoop van hun goederen. Deze 13 personen en nog 7 anderen kregen toestemming om permanent 

in België te verblijven. Het ging over Duitsers die diensten hadden geleverd aan België, de Duitse 

nationaliteit kwijt waren, wiens kinderen hadden gevochten in het Belgisch leger en 5 Belgische 
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vrouwen die gescheiden waren of weduwe waren van hun Duitse man en na de oorlog terug voor de 

Belgische nationaliteit kozen.  
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